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POVZETEK 

 

Učna motivacija je posebna vrsta motivacije, ki se prek vedenja učencev odraža v kontekstu 

šolskega učenja. Je izredno pomemben dejavnik učenja, saj aktivira učni proces in ga nato 

usmerja do cilja. Glede na teorijo samodoločanja je učence k učenju mogoče spodbuditi k bolj 

avtonomni obliki na katerikoli točki kontinuuma zunanje motivacije, če uporabimo ustrezne 

pedagoške pristope. Različne pedagoške pristope lahko glede na dihotomijo med zunanjo in 

notranjo motivacijo razdelimo na notranje in zunanje motivacijske spodbude. Glede na pouk in 

neodvisno od zunanje in notranje motivacije pa jih lahko razdelimo tudi na didaktične in 

psihološke motivacijske spodbude. Obe vrsti se nenehno prepletata in udejanjata psihološka in 

pedagoško-didaktična načela pouka. Z uporabo različnih spodbud lahko pritegnemo učenčevo 

pozornost in/ali jo vzdržujemo. Tisto, kar učence pritegne tukaj in zdaj, imenujemo situacijski 

interes. Ta lahko vodi k razvoju individualnih interesov in s tem k dolgotrajnejši motiviranosti. 

Motivacija je pomemben del v procesu učenja in poučevanja kemije še posebej zato, ker gre za 

kompleksno in abstraktno vedo. Splošna motiviranost učencev za učenje kemije je običajno 

nizka, učenci pa imajo pogosto tudi težave z njenim razumevanjem. Kemija je zapletena 

predvsem zaradi narave kemijskih pojmov, ki jo lahko opišemo na makroskopski, 

submikroskopski in simbolni ravni. Različni pristopi poučevanja imajo pomemben vpliv na 

motiviranost učencev. Kemijsko izobraževanje obsega specifične didaktične prijeme, kot so 

eksperimentalno delo, vizualizacijska orodja (modeli, animacije, submikropredstavitve …) idr., 

ki lahko delujejo kot učinkovite didaktične motivacijske spodbude. Z uporabo didaktičnih 

motivacijskih spodbud pri pouku kemije lahko spodbudimo situacijski interes, s tem pa 

pripomoremo k višji motiviranosti učencev in tako tudi k njihovi učni uspešnosti. Motivacija 

namreč pojasnjuje približno 10 % učne uspešnosti in je ključna za to, da se učenje sploh zgodi. 

Glede na zaznano problematiko je bil glavni namen magistrskega dela oblikovati smernice 

za uporabo didaktičnih motivacijskih spodbud pri pouku kemije. S pomočjo anketnih 

vprašalnikov so bili na vzorcu 228 učencev 9. razredov, v povprečju starih 14,4 leta (SD = 0,38), 

zbrani podatki o stopnji motiviranosti učencev za učenje kemije, razlikah glede na spol in učno 

uspešnost v stopnji motiviranosti, pogostosti uporabe določenih didaktičnih sredstev, 

spodbujenem interesu učencev za učenje kemije zaradi didaktičnih sredstev, razlikah glede na 

spol in učno uspešnost v spodbujenem interesu, povezavi med pogostostjo uporabe in 

spodbujenim interesom ter povezavi med motiviranostjo in spodbujenim interesom zaradi 

didaktičnih sredstev. Ugotovljeno je bilo, da so učenci in učenke srednje motivirani za učenje 

kemije. Stopnja zunanje motivacije je nekoliko višja kot stopnja notranje motivacije. V 

povprečju učence najbolj motivirajo ocene. Izkazalo se je, da so učenke tako v primeru notranje 

kot tudi v primeru zunanje motivacije za učenje kemije bolj motivirane kot učenci. Razlike v 

stopnji motiviranosti so se pokazale tudi glede na učno uspešnost. Učenci, ki so učno uspešnejši, 

so tudi bolj notranje in zunanje motivirani. Ugotovljeno je bilo, da učitelji najpogosteje, vsako 

učno uro, uporabljajo »tradicionalne« učne oblike in metode. V nadaljevanju je predstavljena 

pogostost uporabe nekaterih didaktičnih sredstev. V povprečju je pouk vsako učno uro 

frontalen, enkrat na teden učenci pri pouku delajo samostojno, delo v parih in skupinah pa 

poteka enkrat na pol leta. Učitelji vsako učno uro razlagajo s pomočjo klasične table in tako, da 

se z učenci pogovarjajo. Učenci pri pouku vsako učno uro vsebine zapisujejo v zvezek. V 

sklopu eksperimentalnega dela učitelji enkrat na mesec do enkrat na teden učencem 



 

 

demonstrirajo eksperimente, enkrat na leto do enkrat na pol leta pa učenci izvajajo eksperimente 

samostojno, v parih in skupinah. Učitelji pri pouku približno enkrat na mesec razlagajo s 

pomočjo fizičnih modelov, medtem ko računalniških modelov praktično ne uporabljajo. Učenci 

fizičnih in računalniških modelov nikoli ne izdelujejo sami. Učitelji se pri razlagi približno 

enkrat na mesec poslužujejo analogij in predstavijo uporabo v vsakdanjem življenju. Enkrat na 

teden učitelji razlagajo na podlagi primera iz življenja in razložijo trojno naravo kemijskih 

pojmov. Izkazalo se je, da med vsemi didaktičnimi sredstvi, ki smo jih preverjali, le 

demonstracijsko in samostojno eksperimentalno delo vedno spodbujata interes učencev za 

učenje kemije. Med didaktičnimi sredstvi, ki pogosto pritegnejo interes učencev, so še: 

pogovor, eksperimentalno delo v parih in skupinah, primeri iz življenja, animacije, 

videoposnetki, uporaba v življenju, razlaga, slike in fotografije, delo v skupinah ter ekskurzije 

in drugi vodeni ogledi. Povezanost med pogostostjo in spodbujenim interesom je bila srednje 

močna, pozitivna le v primerih elektronske table, PowerPointa, uporabe v življenju in 

zgodovinskega ozadja. V primerih dela v skupini, samostojnega eksperimentalnega dela, 

eksperimentalnega dela v parih in skupinah ter ekskurzij in drugih vodenih ogledov je bil 

razkorak med pogostostjo in spodbujenim interesom zelo velik. Izkazalo se je, da se med učenci 

in učenkami ter med različno učno uspešnimi pojavljajo razlike v stopnji spodbujenega interesa 

zaradi didaktičnih sredstev. Didaktična sredstva bolj spodbujajo učenke ter tiste učenke in 

učence, ki so učno uspešnejši. Nazadnje je bilo ugotovljeno, da je stopnja spodbujenega interesa 

za učenje kemije zaradi didaktičnih sredstev večinoma povezana s stopnjo motiviranosti. V 

želji, da bi bili učenci ustrezno naravoslovno pismeni, ob tem pa za učenje kemije motivirani 

in navdušeni, so bile oblikovane smernice za uporabo didaktičnih motivacijskih spodbud pri 

pouku kemije, ki bi bile učiteljem v pomoč pri oblikovanju učinkovitih strategij poučevanja.  

 

Ključne besede: učna motivacija, situacijski interes, didaktične motivacijske spodbude, pouk 

kemije, učna uspešnost, osnovna šola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Motivation to learn is a motivation reflected in the context of academic learning through the 

students' behaviour. It is an extremely important aspect of learning as it activates the learning 

process and furtherly directs it towards its goal. Based on the self-determination theory students 

can be encouraged towards a more autonomous form of learning at any given point of the 

continuum of extrinsic motivation, if appropriate teaching methods are being used. Based on 

the dichotomy of extrinsic-intrinsic motivation various teaching methods can be divided into 

intrinsic and extrinsic motivational stimulation. On the basis of the lesson, and independently 

from the extrinsic and intrinsic motivation, teaching methods can be furtherly divided into 

didactic and psychological motivational encouragements. Both types are constantly intertwined 

and actualise the psychological and didactic principles of teaching. With the use of various 

types of encouragements, the students' attention can be increased and attained. The situational 

interest is what draws the students' attention here and now. This can lead to forming of 

individual interest and consequently towards a long-lasting motivation. As motivation is a very 

important part of the learning process is it even more important in the process of teaching 

chemistry because it is a complex and abstract science. The overall motivation for learning 

chemistry is usually quite low as students deal with difficulties in understanding the subject. 

Chemistry is complex due to the nature of chemical concepts, which can be described on the 

macroscopic, submicroscopic as well as the symbolic level. The different teaching methods 

influence the motivation of the students to a certain degree. The chemical education 

encompasses specific didactic approaches such as experimental work, visualisation tools 

(models, animations, submicrorepresentations, etc.), which can function as efficient didactic 

motivational encouragements. With their use we can invoke situational interest, motivate 

students and consequently improve their academic achievements. Motivation namely accounts 

for 10% of the academic achievement and is therefore essential for learning.  

Based on the given issues, the main goal of this master thesis is to form guidelines for the 

motivational encouragement in the teaching of chemistry. The data on the level of motivation 

for the learning of chemistry, the differences based on sex and academic achievement, the 

frequency of use of various teaching methods, the interest invoked by the use of various 

teaching methods, and the correlation between the motivation and invoked interest due to the 

use of teaching methods, was collected on the sample of 228 9th graders, with the average age 

of 14.4 years (SD = 0.38). Based on the above mentioned data it has been concluded, that the 

students' motivation for learning chemistry is medium high. The level of extrinsic motivation 

is slightly higher than that of the intrinsic one. On average, the students are mostly motivated 

by grades. It was also established that the female students are, in the case of intrinsic as well as 

extrinsic motivation, more motivated to learn chemistry as their male peers. The differences in 

the level of motivation were also seen in terms of academic achievements. The more 

academically successful students are, more intrinsically and extrinsically motivated they are. It 

has been established that the teachers most frequently, that is during every lesson, use the 

conventional teaching styles and methods. Therefore, the frequency of use of certain teaching 

methods will be dealt with in the next segment. On average, every lesson is executed with the 

use of the frontal teaching method, once per week the students are working individually, 

whereas pair or group work is used once every 6 months. When discussing a new topic, the 



 

 

teachers normally use the traditional writing on the blackboard and discussion with students as 

their teaching method, and the students write in their notebooks during almost every lesson. As 

a part of the experimental work the teachers demonstrate various experiments to their students 

on a weekly or monthly basis, whereas the students execute the experiments independently in 

pairs or in groups only once a year or once every 6 months. Approximately once a month the 

teachers use models as a part of their lecture, whereas they do not use computer based models 

at all. The students never make models of their own as a part of their learning. Approximately 

once a month the teachers use analogies and examples from real life to explain certain topics. 

Once a week a real life example is used to explain the triple nature of chemical phenomena. It 

has been shown that among all of the teaching methods used in the questionnaire only 

demonstrational or independent experimental work always invoke the learning interest in 

students. Among the teaching methods which commonly invoke the students' interest are also: 

discussion, pair or group experimental work, real life examples, animations, videos, 

explanations, photographs and drawings, group work and field trips. The correlation between 

the frequency and the invoked interest was fairly strong and positive only in the case of the use 

of the electronic board, PowerPoint presentations, examples of use in real life and historic 

background. In the case of group work, independent experimental work, pair or group 

experimental work, as well as field trips, the difference between frequency and invoked interest 

was obvious. It has been shown, that there are differences in the degree of invoked interest due 

to the use of various teaching methods between female and male students, as well as between 

the levels of their academic achievement. The various teaching methods provide more 

encouragement for female students as well as for male students with higher academic 

achievement. Lastly, it has been therefore established that the degree of invoked interest for 

learning chemistry due to various teaching methods is mostly connected to the degree of 

motivation. Due to our interest that the students would be properly scientifically literate, 

motivated and eager to learn chemistry, guidelines have been created to help teachers form 

efficient teaching methods.  

 

Keywords: motivation to learn, situational interest, motivational teaching, chemistry 

classroom, academic achievement, primary school 
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1 UVOD 

 

Kemija je temeljna naravoslovna veda, ki je tesno povezana z vsakdanjim življenjem. Na 

podlagi vsebin, ki jih obravnava, bi si lahko mislili, da je učečim se blizu in da so za učenje 

motivirani. Glede na rezultate številnih raziskav pa ugotovimo, da žal ni tako. Kemija je zaradi 

svoje abstraktnosti in kompleksnosti pogosto nepriljubljena pri učencih. Ti imajo številne 

težave pri razumevanju kemijskih pojmov in običajno nizko motivacijo. Eden izmed razlogov 

za to, da se učenci neradi učijo kemijo in je ne razumejo, je ta, da je nepravilno predstavljena. 

Pomembno je, da učitelji z ustreznim načinom poučevanja približajo kemijo učencem in jim 

omogočijo celostno razumevanje. Poleg psiholoških didaktičnih spodbud učitelji z uporabo 

različnih didaktičnih prijemov (oblik, metod, sredstev …), ki lahko pri pouku delujejo kot 

didaktične motivacijske spodbude, spodbujajo situacijski interes in tako posredno vplivajo na 

motiviranost učencev za učenje kemije. Motivacija v veliki meri vpliva na proces učenja in tako 

tudi na učno uspešnost. Motiviranost je eden od dejavnikov učne uspešnosti, saj je ključna za 

to, da se učenje sploh zgodi. 

V teoretičnem delu magistrskega dela je predstavljena motivacija, opredeljene pa so različne 

definicije in značilnosti le-te. Kot pomemben posredni del motiviranosti je predstavljen tudi 

situacijski interes in različne motivacijske spodbude, ki so lahko uporabljene tekom kemijskega 

izobraževanja. Opisana sta pouk in poučevanje s poudarkom na vseh specifikah poučevanja in 

učenja kemije. Razložena je tudi povezava med motivacijo in učno uspešnostjo. Empirični del 

predstavljajo opis metode dela in rezultati analiziranih podatkov, ki so bili pridobljeni s 

pomočjo anketnih vprašalnikov na vzorcu 228 učenk in učencev 9. razredov. Temu sledijo 

diskusija in zaključki. 

Glavni namen magistrskega dela je ugotoviti, kako različne didaktične motivacijske 

spodbude vplivajo na motiviranost učencev, in tako prispevati k razvoju stroke na področju 

didaktike kemije in k izboljšanju prakse. Pridobljena spoznanja so privedla do oblikovanja 

smernic za uporabo didaktičnih motivacijskih spodbud, ki bodo učiteljem kemije pomagale pri 

njihovem pedagoškem delu. Lažje se bodo odločili za uporabo ustreznih didaktičnih 

motivacijskih spodbud in tako vplivali na motivacijo učencev za učenje kemije, posledično pa 

tudi na njihovo učno uspešnost. 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 Opredelitev motivacije 

 

Motivacija je izjemno širok pojem, ki ga različni avtorji in različni teoretični pogledi 

razlagajo vsak na svoj način. Vse te definicije znotraj različnih teoretičnih pogledov 

(behavioristični, psihoanalitični, humanistični, kognitivni …) se med seboj dopolnjujejo, saj 

vsaka s svojega vidika razlaga motivacijo. Kognitivna opredelitev motivacije na primer 

poudarja, da je motivacija stanje čustvenega in spoznavnega vzburjenja, ki vodi do zavestne 

odločitve za neko ravnanje in rezultira v obdobju vztrajnega intelektualnega ter fizičnega 

napora z namenom doseganja zastavljenih ciljev (Marentič Požarnik, 2016).  

Kobal Grum in Musek (2009) sta strnila različne smeri in raziskovalne pristope ter opredelila 

motivacijo s tremi ključnimi točkami: »a) občutena oziroma doživljena 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). Povzela sta tudi 

definicijo avtorjev Petrija in Governa (2004, v Kobal Grum in Musek, 2009), ki pravita, da je 

motivacija psihološki proces, ki spodbuja in usmerja naše vedenje. V splošnem torej lahko 

rečemo, da se motivacija nanaša na usmerjeno vedenje oziroma obnašanje (Kobal Grum in 

Musek, 2009). 

Najosnovnejši vir človeške motivacije so fizične potrebe – potreba po hrani, po kisiku, 

toploti in spanju. Lakota nas na primer motivira za iskanje hrane, mraz za iskanje toplote 

oziroma zatočišča (Boggiano in Pittman, 1992). Kljub temu pa je zadovoljevanje fizičnih potreb 

le en delček tega kompleksnega psihološkega procesa. Weiner (1992) pravi, da je motivacija 

psihološki proces, ki je sestavljen iz mnogih motivacijskih sestavin, kot so na primer atribucije, 

cilji, interesi, zunanje spodbude, vrednote idr. 

C. Razdevšek-Pučko (2013) je opredelila motivacijo kot: »Psihični proces, ki izzove 

človekovo delovanje, mu daje moč, da vztraja (kljub oviram) tako dolgo, da doseže cilj, s 

katerim zadovolji potrebo, ki je bila izvor motivacije« (str. 4). 

Laično pojmovanje motivacije je seveda v primerjavi z znanstvenim zelo površno. Laiki se 

namreč ne poglabljajo v vzroke določenega vedenja, temveč zanj hitro najdejo najprimernejši 

odgovor. S takim površnim odnosom hitro napačno odreagiramo na neko situacijo, saj se nismo 

poglobili v vzroke oziroma motivacijo posameznika za določeno dejanje. Laično dojemanje 

motivacije je lahko tako psihološko precej škodljiv pojav (Kobal, 2000).  

 

2.1.1 Teorija samodoločanja 

 

V nadaljevanju je predstavljena teorija samodoločanja (angl. Self-Determination Theory, 

SDT), ki je ena izmed najbolj uveljavljenih in pogosto citiranih motivacijskih teorij v zadnjih 

desetletjih. Avtorja te teorije sta angleška psihologa Richard M. Ryan in Edward L. Deci. 

Poudarek teorije samodoločanja (v nadaljevanju SDT) je predvsem na raziskovanju temeljnih 

potreb, ki usmerjajo posameznikovo udejstvovanje v neki dejavnosti. Teorija se osredotoča na 

tri temeljne psihološke potrebe posameznika – po kompetentnosti v okolju, v katerem 
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posameznik deluje, avtonomnosti v lastnih odločitvah in dejanjih ter povezanosti z drugimi. 

Različni socialni konteksti lahko posameznikovo motiviranost za neko dejavnost spodbujajo ali 

zavirajo in tako vplivajo na zadovoljevanje teh potreb (Puklek Levpušček in Zupančič, 2009). 

Avtorja sta motivacijo predstavila na kontinuumu, s pomočjo katerega lahko razumemo 

prehod od nemotivacije do notranje motivacije prek zunanje motivacije. Človek je lahko 

nemotiviran ali motiviran, motiviranost pa se razlikuje v svoji stopnji in vrsti. V SDT je na 

podlagi različnih vzrokov ali ciljev za različna vedenja mogoče razlikovati med različnimi 

vrstami motivacije. Najosnovnejši vrsti motivacije sta notranja motivacija (angl. intrinsic 

motivation) in zunanja motivacija (angl. extrinsic motivation). Prva se kaže v tem, da delamo 

nekaj, ker je zelo zanimivo ali prijetno, druga pa v tem, da delamo nekaj zaradi rezultatov. 

Vrednost SDT je v tem, da razlikuje tudi med različnimi vrstami zunanje motivacije, ki se ločijo 

po različnih stopnjah samodoločanja. Vse te stopnje še vedno temeljijo na zunanjih 

motivacijskih spodbudah, ki pa jih učenci različno doživljajo (Ryan in Deci, 2000a). 

 

Notranja motivacija 

Notranja motivacija je zelo pomembna oblika motivacije, ki se kaže v tem, da določeno 

aktivnost izvedemo zaradi lastnega zadovoljstva in ne zaradi zunanjih spodbud, pritiskov ali 

nagrad. Vedenje, ki je notranje motivirajoče je izvedeno zaradi interesa in zadovoljitve 

psiholoških potreb po kompetentnosti, avtonomnosti in povezanosti. Te potrebe pa je mogoče 

zadovoljiti v ustreznem socialnem kontekstu ob podpori učitelja in v situaciji, ko učenec zazna 

svoje vedenje kot samodoločujoče (Ryan in Deci, 2000a). 

 

Zunanja motivacija 

Večina dejavnosti, ki jih ljudje počnemo v življenju, ni posledica notranje motiviranosti. To 

je še posebej izrazito po obdobju otroštva, ko se začnejo povečevati socialne zahteve in ko se 

množijo vloge, ki jih je treba prevzeti ne glede na vir njihove motivacije. Tudi v šoli, s 

prehajanjem po vzgojno-izobraževalni vertikali, je notranja motivacija vse šibkejša (Ryan in 

Deci, 2000a).  

Zunanja motiviranost je pogosto pojmovana kot neavtonomna, v SDT pa se lahko stopnjuje 

do točke, ko je avtonomna. Mnoge aktivnosti v šoli niso oblikovane tako, da bi bile notranje 

zanimive, zato je ključno vprašanje, kako ustrezno motivirati učence. Ta problem SDT 

obravnava s pomočjo dveh ključnih pojmov, ki sta ponotranjenje in integracija. Ponotranjenje 

je proces, ko posameznik prevzame določeno dejavnost, integracija pa je nadaljnje 

preoblikovanje ponotranjenja v lastno uravnavanje, ki izhaja iz posameznika. S pomočjo teh 

dveh procesov lahko zunanje motivirajoča vedenja postanejo bolj samodoločujoča. S 

kontinuumom lahko razumemo, kako koncept ponotranjenja omogoča pot od nemotiviranega 

preko zunanje motiviranega in nato do notranje motiviranega učenca. V Tabeli 1 je prikazana 

taksonomija tipov motivacije, ki se stopnjuje od leve proti desni po stopnji motiviranosti 

posameznika oziroma glede na raven, v kateri motivacija izhaja iz posameznika in je tako 

samouravnavana (Ryan in Deci, 2000a). 
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Tabela 1: Kontinuum samodoločanja, ki prikazuje tipe motivacije (Ryan in Deci, 2000b) 

Vedenje 
Ni 

samodoločujoče 
    Samodoločujoče 

       

Motivacija Amotivacija Zunanja motivacija 
Notranja 

motivacija 

Slogi 

uravnavanja 
Ni uravnavanja 

Zunanje 

uravnavanje 

Introjicirano 

uravnavanje 

Identificirano 

uravnavanje 

Integrirano 

uravnavanje 

Notranje 

uravnavanje 

Znano 

mesto 

nadzora 

Neoseben Zunanji 
Nekoliko 

zunanji 

Nekoliko 

notranji 
Notranji Notranji 

Procesi 

uravnavanja 

Ni namere, 

ni vrednosti, 

nekompetentnost, 

pomanjkanje 

nadzora 

 

Ubogljivost, 

zunanje 

nagrade in 

kazni 

Samonadzor, 

usmerjanje 

nase, 

notranje 

nagrade in 

kazni 

Osebni 

pomen, 

zavestna 

vrednost 

Skladnost, 

zavedanje, 

sinteza 

znotraj sebe 

Zanimanje, 

užitek, 

zadovoljstvo 

samo po sebi 

 

Na skrajni levi strani je amotivacija, ki predstavlja stanje, ko posameznik nima namere za 

vedenje. Ko je oseba amotivirana, ne prepozna vrednosti v neki dejavnosti, se počuti 

nekompetentno za izvedbo te dejavnosti in ne verjame v uspešen izid same dejavnosti (Ryan in 

Deci, 2000a). 

Na kontinuumu različnih vrst motivacije nato sledijo štirje tipi zunanje motivacije, ki so 

organizirani glede na različno stopnjo avtonomnosti in samodoločanja. Najprej je kategorija, ki 

je označena kot zunanje uravnavanje in predstavlja najmanj avtonomno obliko zunanje 

motivacije. Kaže se v vedenju, ki ima za cilj pridobiti nagrado ali izogniti se kazni. 

Posameznikovo vedenje je nadzorovano od zunaj in je odvisno od zunanjih posledic. Drugi tip 

zunanje motivacije je introjicirano uravnavanje. Gre za notranjo regulacijo, ki je še vedno 

kontrolirana. Posameznik je usmerjen nase in je pod pritiskom, saj se želi izogniti krivdi ali 

anksioznosti oziroma si želi pridobiti samospoštovanje ali doživeti ponos. Temeljno vodilo 

njegovega vedenja je samospoštovanje, ki si ga želi ohranjati ali izboljševati. Kljub temu da je 

posameznik pod vplivom notranjega pritiska, še vedno svojega vedenja ne zaznava kot del sebe. 

Bolj avtonomna oziroma samodoločujoča oblika zunanje motivacije je identificirano 

uravnavanje. V tem primeru posameznik neko dejavnost sprejme kot vredno in se z njo 

identificira. Zadnja, najbolj avtonomna oblika zunanje motivacije je integrirano uravnavanje. 

Identifikacija se popolnoma asimilira v podobo o sebi. Bolj kot posameznik ponotranji vzroke 

za dejanja in jih asimilira v sebe, bolj so zunanje motivirajoče dejavnosti samodoločujoče. 

Integrirana oblika je zelo podobna notranji motivaciji, a je še vedno zunanja, saj ima vedenje 

instrumentalno vrednost (Ryan in Deci, 2000a). 
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Na skrajni desni strani kontinuuma je notranja motivacija, ki predstavlja samodoločujoče 

delovanje. Posamezniku pri tem ni treba skozi vse stopnje kontinuuma, ki so predstavljene 

(Ryan in Deci, 2000a). 

 

2.2 Značilnosti učne motivacije 

 

Značilnosti učne motivacije je treba podrobno preučiti, saj učence lahko učinkovito 

motiviramo za učenje, če se zavedamo, kaj točno moramo spremeniti ali izboljšati, oziroma ko 

se zavedamo, kaj točno s svojim delovanjem povzročamo. Motivacija je ključni dejavnik 

dinamike učnega procesa, saj le motivirani učenci z učenjem začnejo, se učijo in pri učenju tudi 

vztrajajo, dokler ne končajo nalog ali pa dosežejo učnih ciljev. Učna motivacija je posebna vrsta 

motivacije, ki jo učenec s svojim vedenjem izraža v kontekstu šolskega učenja (Juriševič, 2012). 

B. Marentič Požarnik (2016) navaja, da je učna motivacija skupen pojem za vse vrste motivacije 

v učni situaciji. Je vse, kar daje pobude za učenje, ga usmerja in mu določa intenzivnost, trajanje 

in kakovost. Izraža se v obliki različnih motivacijskih sestavin (interesi, atribucije, zunanje 

spodbude, cilji …). Aktivira učni proces in ga usmerja ter energetizira med učnim procesom, 

do zaključka naloge oziroma učnega cilja (Juriševič, 2006). Iz učenčevega razmišljanja, 

čustvovanja in ravnanja je razvidna učna motiviranost, ki pa je vedenjski izraz motivacije 

(Juriševič, 2012).  

Če ima učenec nizko motivacijo za učenje, se to kaže v nepripravljenosti za sodelovanje pri 

pouku, nizki prizadevnosti, nepripravljenosti za soočanje z bolj zahtevnimi nalogami in hitrem 

odnehanju ob pojavu težave. Učna motivacija sodoloča tudi, kako dobro se bodo učenci neko 

stvar naučili – bolje motivirani učenci namreč pri učenju uporabljajo višje in kompleksnejše 

spoznavne procese (Jetton in Alexander, 2001). Vsak dober učitelj se mora zavedati 

pomembnosti motivacije za uspešno učenje. Ni dovolj le to, da se učenec zna učiti, temveč tudi, 

da je voljan svojo energijo usmeriti v doseganje učnih ciljev in pri tem vztrajati. Od nivoja 

motivacije sta tako odvisni temeljitost učenja in kakovost (uporabnost, trajnost) pridobljenega 

znanja (Marentič Požarnik, 2016).  

D. Stipek (2002) pravi, da se učna motivacija manifestira predvsem v odnosu učencev do 

učenja ter različnosti pristopov učencev k temu in ne toliko v učni uspešnosti. Motivacijo zato 

po mnenju številnih avtorjev lahko opredelimo kot posredniško spremenljivko učne uspešnosti, 

ki je v precej šibkem odnosu s šolskimi ocenami (Juriševič, 2006). Kljub temu M. Juriševič 

(2006) pojasnjuje, da je motivacija ključna, ker se brez nje učenje sploh ne zgodi. 

Motivacija seveda v veliki meri vpliva na proces učenja. Ta vpliv lahko prikažemo na treh 

ravneh. Prva raven predstavlja čas, ki ga učenec nameni učenju v smislu obsega in pogostosti 

izvajanja učnih aktivnosti. Druga raven je raven narave učnih aktivnosti; po eni strani gre za 

uravnavanje napora, ki ga učenec vlaga v učenje, po drugi strani pa za učne strategije, ki jih 

uporabi, da doseže svoje učne cilje. Tretja raven predstavlja učenčevo funkcionalno 

razpoloženje, ki se nanaša na »optimalno psihološko stanje« učenca med procesom učenja, kar 

pomeni, da je učenec zbran, predan ipd. (Rheinberg, Vollmeyer in Rollett, 2000). Proces učenja 

v smislu dinamike motivacije je prikazan na Sliki 1.  
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Slika 1: Dinamika motivacije v procesu učenja (po Rheinbergu idr., 2000, v Juriševič, 2012) 

 

Vloga motivacije v procesu samoregulacije učenja je nezanemarljiva. Najprej je treba 

pojasniti, kaj samoregulacija učenja sploh je. To je samousmerjevalni proces, v katerem učenec 

skozi različne faze učnega procesa svoje učenje uravnava na metakognitivni, strateški in 

motivacijski ravni. V tem procesu je učenec ne glede na zunanjo kontrolo ali prisotnost drugih 

ljudi aktiven in izvaja svoje učenje s ciljem učnega dosežka. Po raziskavah so učenci, ki so učno 

samoregulirani, za razliko od tistih, ki to niso, bolj samozavestni in visoko notranje motivirani 

ter bolj vešči uporabe različnih učnih strategij pri svojemu učenju (Juriševič, 2012).  

 

2.2.1 Notranja in zunanja motivacija 

 

Zelo razširjena je delitev motivacije na dve sestavini – notranjo in zunanjo motivacijo. 

Čeprav smo ju deloma že spoznali v poglavju o teoriji samodeterminacije avtorjev Ryana in 

Decija, bomo v nadaljevanju spoznali, kako jih opredeljujejo nekateri drugi avtorji. Pri tem 

moramo vedeti, da notranja in zunanja motivacija nista na nasprotnih straneh motivacijskega 

kontinuuma v tem smislu, da če imamo več ene, imamo manj druge. Učenci pri šolskem delu 

sodelujejo zaradi notranjih in zunanjih razlogov hkrati (Juriševič, 2016). 

S terminom notranja ali intrinsična motivacija označujemo človekova lastna nagnjenja za 

učenje kot pobude za njegovo vedenje, brez instrumentalne namere v ozadju. Navidezno 

nasproten konstrukt, zunanja ali ekstrinsična motivacija, pa označuje spodbude za učenje, ki 

izhajajo iz okolja. Obe vrsti oziroma sestavini motivacije je precej težko popolnoma ločiti, saj 

se pogosto prepletata (Juriševič, 2006). 

Glede na to, da je tema magistrskega dela v okviru pedagogike, si poglejmo najpogostejšo 

opredelitev (na primer Pintrich in Schunk, 2002, v Juriševič, 2012) notranje motivacije v 

pedagoškopsihološki literaturi, ki pravi, da je le-ta skupek med seboj prepletenih elementov: 

 učenja, ki ga spodbuja interes (tudi radovednost); 

 naravnanosti k zahtevnejšim nalogam, ki učencu predstavljajo izziv; 

 doseganja učne kompetentnosti in obvladovanja učnih nalog, ki vsebuje tudi vrednoto 

pomembnosti učenja. 

Če učitelji želijo spodbujati in intenzivirati učno motivacijo učencev, morajo razumeti odnos 

oziroma dinamiko med zunanjo in notranjo motivacijo. Po B. Marentič Požarnik (2016) je 

učenec zunanje motiviran, kadar se uči zaradi zunanjih posledic, kadar cilj ni v dejavnosti 

ampak izven nje (v določeni posledici, kot na primer pohvali, oceni). Avtorica nadalje navaja, 

da je učenje tako le sredstvo za doseganje pozitivnih posledic (in izogibanje negativnim). Ena 

učenčeve 

individualne 

lastnosti 

motiviranje 
učenčevo 

motivirano 

vedenje 

čas 

aktivnost 

razpoloženje 

 

učni 

dosežki 

UČNI KONTEKST 
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od značilnosti zunanje motivacije je, da ni trajna. Neredko je povezana s pritiski in 

zaskrbljenostjo, še posebno, če človek neki nalogi ni kos.  

Tudi v delu M. Puklek Levpušček in M. Zupančič (2009) je govora o zunanji in notranji 

motivaciji. Pogosta spodbuda za neko dejanje je zunanji vzrok, na primer doseganje materialne 

dobrine, nagrade ali pa pohvale; pogosto gre tudi za dokazovanje svojih zmožnosti drugim ali 

pa za izogibanje kazni, kritiki ali neuspehu. Avtorici notranjo motivacijo označujeta kot 

avtentično in pravita, da če primerjamo ljudi, ki so notranje motivirani, z ljudmi, ki jih žene 

zunanja motivacija, prvi doživljajo več navdušenja, samozaupanja in zanimanja, kar se kaže v 

večjem vztrajanju pri aktivnostih, večji ustvarjalni produktivnosti ter boljših dosežkih (Puklek 

Levpušček in Zupančič, 2009). Treba se je posvetiti vprašanju, zakaj se notranja motivacija 

spreminja z razvojem in kaj jo pospešuje ali zavira v socialnem okolju. Zanimivi so rezultati 

raziskav (na primer Deci, Koestner in Ryan, 1999, v Puklek Levpušček in Zupančič, 2009), ki 

kažejo, da zunanje nagrade povzročajo upad notranje motivacije, saj zmanjšujejo občutek 

nadzora nad določeno dejavnostjo. V šolskem okolju je bilo ugotovljeno, da učitelj, ki pusti 

svojim učencem, da so bolj samostojni, s tem pomaga k večji notranji motiviranosti učencev, 

večji samoiniciativnosti in usmerjenosti k izzivom ter učinkovitosti pri reševanju nalog. Na 

drugi strani pa učitelj, ki bolj nadzoruje, pri učencih povzroči upad samoiniciativnosti in 

uspešnosti pri nalogah.  

B. Marentič Požarnik (2016) v svojem delu navaja rezultate raziskav, ki so se ukvarjale z 

dinamiko notranje in zunanje motivacije pri otrocih. Ugotovljeno je bilo, da so zunanje 

spodbude znižale interes in kakovost dejavnosti, še posebej, ko je bil otrok za opravljanje neke 

dejavnosti visoko notranje motiviran. Po M. Puklek Levpušček in M. Zupančič (2009) notranja 

motivacija v smislu avtentičnosti skozi življenje upada – vse bolj jo nadomeščajo zunanje 

pobude in notranji pritiski. Motiviranost se lahko izraža na različne načine, in sicer kot 

amotivacija, pasivna vdanost ali pa kot dejavna zavezanost, da posameznik opravi neko nalogo.  

Kot je že bilo omenjeno, je stroga delitev med notranjo in zunanjo motivacijo praktično 

nemogoča in ne more zajeti vseh vrst in ravni motivacije. B. Marentič Požarnik (2016) 

poudarja, da moramo za uspešno spodbujanje motivacije razlikovati med razlogi, zakaj se neke 

dejavnosti sploh lotevamo, odločitvijo za to, da bomo v neko dejavnost vložili svoj čas in napor, 

in vztrajanjem, da to dejavnost izpeljemo do konca.  

Žagar (2009) pravi, da je notranja motivacija tista, ki je spodbujena z osebnostnimi 

dejavniki, zunanja pa z zunanjimi dejavniki. Osebam, ki so notranje motivirane, delo 

predstavlja izziv in ga opravljajo zaradi interesa, radovednosti in osebnega zadovoljstva (Žagar, 

2009). Osebe, ki so zunanje motivirane, delajo nekaj, ker želijo pridobiti nagrado ali se izogniti 

kazni. Večji vpliv kot na notranjo motivacijo učencev imajo učitelji na zunanjo motivacijo. Po 

Banduri (1986, v Žagar, 2009) je zunanja motivacija koristna v dveh primerih, in sicer ko se 

učenec prvič sreča z neko aktivnostjo ali pa ko ni preveč uspešen pri učenju. Žagar (2009) kot 

najpogostejše spodbude, ki vplivajo na zunanjo motivacijo učencev, navaja pohvalo in grajo, 

nagrado in kazen, tekmovanje in sodelovanje ter ocene. Vse te motivacijske spodbude bomo 

spoznali v poglavju 2.4.  
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2.3 Situacijski interes  

 

B. Marentič Požarnik (2016) pravi, da je interes poleg radovednosti, želje po spoznavanju, 

težnje po uresničevanju svojih potencialov, ustvarjanju in obvladanju neke spretnosti ali znanja 

eden od virov notranje motivacije. Pri interesu (na primer za učenje) gre za najčistejšo obliko 

notranje motivacije. Interese lahko razdelimo na osebne (individualne) in situacijske (Juriševič, 

2012; Marentič Požarnik, 2016). Osebni interesi so bolj trajne, stabilne narave in se kažejo v 

pozitivni usmerjenosti do posameznih področij. Za interese te vrste je značilna posameznikova 

popolna predanost in usmerjenost k nalogi (Renninger, 2000).  

Glede na temo magistrskega dela bo v nadaljevanju bolj kot osebni predstavljen situacijski 

interes. Situacijski interes je bolj površinske in minljive narave in se izrazi takrat, ko v 

določenem trenutku nek zunanji dogodek ali vsebina pritegne posameznikovo pozornost 

(Renninger, 2000). To je seveda pomemben element motiviranja učencev pri pouku, zato je 

dobro, da so učitelji vešči izzivanja oziroma spodbujanja situacijskega interesa pri učencih. B. 

Marentič Požarnik (2016) pravi, da o situacijskem interesu pri pouku lahko govorimo takrat, 

ko učitelj ustvari takšno situacijo, ki pri učencih vzbudi interes, katerega ti predhodno niso 

imeli. Poudarja, da je za razvoj interesa pri učencih nadvse pomembna učiteljeva lastna 

angažiranost, da slušateljem predstavi svoj pozitivni odnos do nekega področja predmeta ali pa 

konkretne teme. Nekateri učitelji proces vzbujanja situacijskega interesa obvladajo intuitivno, 

naravno, vendar pa se je te dragocene zmožnosti mogoče tudi naučiti (Marentič Požarnik, 

2016). Situacijske interese spodbujajo predvsem sledeče lastnosti določene učne aktivnosti: 

osebna ustreznost, element novosti, raven aktivnosti učenca in razumljivost vsebine oziroma 

konteksta (Eccles, Wigfield in Schiefele, 1998). 

Schiefele (2009) v svojem delu navaja nekaj pomembnih značilnosti situacijskega interesa. 

Avtor pravi, da to vrsto interesa lahko definiramo glede na komponente, ki so tipične za čustva 

– na primer obrazna mimika, fiziološko stanje, subjektivne izkušnje, obnašanja in cilji. Poleg 

tega je Schiefele (2009) ugotovil, da lahko situacijski interes precej lažje ločimo od notranje 

motivacije (pogosto se zamenjujeta), če ga definiramo kot čustvo. Notranja motivacija, 

situacijski interes in osebni interes so med seboj v zelo tesnih odnosih. Avtor poudarja, da 

notranja motivacija igra ključno vlogo v mediaciji učinkov obeh, situacijskega in osebnega 

interesa, še posebej pri učenju in dosežkih. Situacijski interes namreč lahko rezultira v notranji 

motivaciji, usmerjeni v iskanje pogojev, ki zopet vodijo k izkušnji situacijskega interesa. Če je 

ta cikel ponavljajoč se, se lahko iz situacijskega interesa razvije osebni oziroma individualni 

interes (Schiefele, 2009). Ta informacija je še posebej pomembna za učitelje, saj tisti učitelj, ki 

je zmožen ustvariti situacijski interes pri učencu, lahko na dolgi rok vpliva tudi na razvoj 

trajnejšega, osebnega interesa za neko področje ali predmet.  

 

2.4 Motivacijske spodbude 

 

Za spodbujanje situacijskega interesa pri učencih učitelji uporabljajo različne motivacijske 

spodbude, ki jih bomo spoznali v nadaljevanju. Motivacija se vedno dogaja v učencu in ravno 

zato je ne moremo dati, saj je že v njem. Z različnimi motivacijskimi spodbudami lahko 

motivacijo negujemo, dodatno krepimo, spodbudimo itd. ali pa celo pripomoremo k njenemu 
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zniževanju. Učence lahko torej s poučevanjem motiviramo ali demotiviramo za učenje oziroma 

delo v šoli (Juriševič, 2012). M. Juriševič motivacijske spodbude razdeli v dve širši skupini: na 

didaktične motivacijske spodbude in psihološke motivacijske spodbude. Pri tem opozori, da je 

delitev umetna, saj se obe vrsti spodbud nenehno prepletata in udejanjata psihološka in 

pedagoško-didaktična načela pouka. V prvo skupino motivacijskih spodbud so tako na primer 

vključene organizacija učnega okolja in učenja, učne metode, izbira nalog in didaktični 

material, v drugo pa na primer vodenje učenca med učenjem s povratnimi informacijami, učna 

podpora, usmerjanje idr. S temi spodbudami pritegnemo učenčevo pozornost in/ali jo 

vzdržujemo. Tisto, kar učence pritegne tukaj in zdaj, imenujemo situacijski interes, ki smo ga 

že spoznali. Situacijski interes, kot rečeno, lahko vodi k razvoju individualnih interesov in s 

tem k dolgotrajnejši motiviranosti (Juriševič, 2012).  

Teorija samodoločanja je v poučevanju zelo koristna, saj zaradi svoje izdelanosti omogoča 

neposredno aplikacijo na pedagoško prakso. Avtorja (Ryan in Deci, 2000a) poudarjata, da je 

učence k učenju mogoče spodbuditi na katerikoli točki kontinuuma zunanje motivacije, če 

uporabimo ustrezne pedagoške pristope. Tako lahko predvidevamo, da učenec, ki je na začetku 

učenja popolnoma zunanje motiviran, s pomočjo ustreznih zunanjih spodbud, ki jih na primer 

uporablja učitelj, spremeni vrsto svoje motiviranosti in se tako zatopi v učno delo, da bo v njem 

vztrajal tudi, ko ne bo več zunanjih spodbud (Ryan in Deci, 2000c). Različne pedagoške 

pristope bi glede na dihotomijo med zunanjo in notranjo motivacijo lahko razdelili v dve 

skupini, in sicer na tiste, ki temeljijo na notranjih motivacijskih spodbudah, in tiste, ki temeljijo 

na zunanjih motivacijskih spodbudah (Juriševič, 2012). Vendar pa optimalnega razmerja med 

obema pristopoma za spodbujanje učne motivacije še ne poznamo (Stipek, 2002), zato je 

pomembno, da so učitelji pri uporabi različnih motivacijskih spodbud fleksibilni in premišljeni 

ter da se odločajo na podlagi poznavanja učencev in njihove motiviranosti oziroma 

motivacijskih vzorcev (Razdevšek-Pučko, 2002).  

 

2.4.1 Notranje motivacijske spodbude 

 

Učitelji lahko notranjo motivacijo učencev za učenje zvišujejo na različne načine. Nekaj 

predlogov za motivacijske spodbude notranje motivacije (Reeve, Bolt in Cai, 1999; Ryan, 

Stiller in Lynch, 1994): 

 sodelovanje učencev pri načrtovanju dela v razredu; 

 uporaba aktivnih učnih metod (na primer sodelovalno učenje, projektno delo); 

 reševanje nalog, ki učencem predstavljajo optimalni izziv; 

 učitelj naj predstavi smiselne razloge za svoje zahteve (na primer zakaj je neka učna 

vsebina pomembna); 

 spodbujanje odgovornosti učencev za njihovo učenje in vedenje; 

 povezanost učencev med seboj in z učiteljem; 

 osredotočenost na obvladovanje učnih vsebin in ne toliko na rezultat; 

 konstruktivna kritika učitelja; 

 poudarek na dejstvu, da so napake del učenja. 
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B. Marentič Požarnik (2016) v svojem delu poudarja še nekatere druge napotke za razvijanje 

notranje motivacije pri učencih, in sicer vnašanje elementov novosti in presenečenja v pouk, 

opiranje na obstoječe izkušnje in interese učencev, možnost, da učenci svoje izdelke pokažejo, 

zmanjševanje strahu in napetosti pri učencih, izražanje pozitivnega pričakovanja do učencev, 

vključevanje elementov domišljije in igrivosti idr.  

Žagar (2009) poudarja pomembnost notranje motivacije za učenje in učence. Pravi, da 

morajo učitelji razvijati notranjo motivacijo učencev, saj imajo sodeč po raziskavah (Gottfried, 

1985, v Žagar, 2009) notranje motivirani učenci boljši učni uspeh, so manj anksiozni in bolj 

zaupajo v svoje sposobnosti. V svojem delu svetuje učiteljem, naj razvijajo interese svojih 

učencev, saj bodo ob delu, ki se jim zdi zanimivo, pokazali veliko več samoiniciativnosti in 

interesa. Navaja pozitivne učinke sodelovanja učencev pri načrtovanju učnega procesa in pravi: 

»Učenci potrebujejo določeno strukturiranost pouka, ki jo določi učitelj s postavitvijo bistvenih 

ciljev. Toda tam, kjer učenci lahko odločajo, jim je to priložnost treba dati« (Žagar, 2009, str. 

83). Avtor poudarja tudi negovanje radovednosti učencev, saj ta vodi do aktivnega sodelovanja 

in vztrajnosti učencev pri reševanju nalog. Zelo pomembno je tudi, da učitelji primerno 

predstavijo učencem učne cilje, in sicer na tak način, da se bodo učencem zdeli pomembni, da 

jim bodo interesantni in da bodo videli možnost njihove uresničitve. Žagar (2009) pravi, da je 

pri učencih treba doseči optimalno stopnjo čustvene vzburjenosti, saj če je ta prenizka, so učenci 

mlahavi in zaspani, previsoka čustvena vzburjenost pa povzroča tremo in strah.  

 

2.4.2 Zunanje motivacijske spodbude 

 

Najobičajnejša sredstva oziroma spodbude zunanje motivacije v šoli so pohvala in graja, 

nagrada in kazen, tekmovanje ter ocene. Sem lahko prištevamo tudi štipendije in sprejem v 

študentski dom (Marentič Požarnik, 2016).  

 

Pohvala in graja 

Po Žagarju (2009) pohvala na splošno bolj motivira učenca kot graja. Kot potrditev te trditve 

navaja raziskavo (Mandić, 1983, v Žagar, 2009), kjer so bili učenci četrtega in petega razreda 

razdeljeni v štiri skupine, pri katerih je bila prva skupina redno pohvaljena za opravljeno delo, 

druga skupina redno grajana, tretjo skupino so ignorirali, kontrolna skupina pa ni bila deležna 

nobene motivacije. Izsledki so pokazali, da je skupina, ki je bila redno pohvaljena, dosegla 

najboljše rezultate, sledili so jim grajani učenci, najslabše rezultate pa je dosegla skupina, ki je 

bila ignorirana. Žagar (2009) in prav tako B. Marentič Požarnik (2016) poudarjata, da je treba 

pohvalo in grajo prilagoditi za vsakega učenca posebej, da naj graja ne bo izrečena pred celim 

razredom, temveč na štiri oči, da naj se učitelj izogiba primerjanju dosežkov učencev med seboj, 

da mora biti graja usmerjena v napako učenca in ne v njegovo osebnost ter da notranje 

motiviranih učencev ne pohvalimo ali grajamo, temveč jim podamo le stvarno povratno 

informacijo. B. Marentič Požarnik (2016) trdi, da je treba vsako pohvalo in grajo 

individualizirati, saj na visoko notranje motiviranega učenca pohvala morda sploh nima vpliva, 

na anksioznega in nesamostojnega pa ravno nasprotno.  
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Nagrada in kazen 

Ti zunanji motivacijski spodbudi sta zelo podobni pohvali in graji, vendar je njun učinek 

navadno močnejši, saj nagrada predstavlja močnejšo spodbudo kot pohvala, kazen pa povzroča 

pri učencu še bolj negativen vpliv kot graja. Ravno zaradi tega morajo biti učitelji še posebej 

previdni pri njuni uporabi. Žagar (2009) nadalje poudarja, da kazen pri učencih lahko povzroča 

frustracije ali razne oblike nevrotičnega vedenja in se odraža v negativnem stališču učencev do 

učitelja in šole nasploh.  

 

Tekmovanje in sodelovanje 

Tekmovanje poteka takrat, ko posameznik teži k uspehu pri neki aktivnosti z namenom biti 

boljši od drugih posameznikov (lahko tudi v smislu skupine). Obstaja tudi tekmovanje s samim 

seboj, in sicer takrat, ko si posameznik prizadeva izboljšati lasten rezultat. O sodelovanju 

govorimo takrat, ko poteka skupno delo in medsebojna pomoč dveh ali več posameznikov z 

namenom dosega skupnega cilja. Tekmovanje kot zunanja motivacijska spodbuda na koncu 

ustvari več poražencev kot zmagovalcev, zato morajo učitelji biti previdni pri uvajanju te 

spodbude. Poraženi učenci se ne počutijo dobro in ob ponavljajočih se porazih lahko popolnoma 

izgubijo samozavest (Žagar, 2009).  

 

Šolske ocene 

Ocene imajo posebno motivacijsko funkcijo. B. Marentič Požarnik (2016) pravi, da prevelik 

pritisk na doseganje čim višjih ocen znižuje notranjo motivacijo učencev, s tem pa kakovost 

učenja in tudi odnosov. Žagar (2009) navaja različne dejavnike, ki vplivajo na motivacijski 

učinek ocen, in sicer njihovo objektivnost oziroma pravičnost, nivo aspiracije oziroma 

pričakovanja učencev, prejšnje uspehe in neuspehe, porazdeljenost ocen v razredu in vrednote, 

ki vladajo v razredu (kako cenijo učni uspeh).  

 

2.5 Pouk in poučevanje 

 

Glede na to, da se tema magistrskega dela tesno navezuje na poučevanje in pouk, bomo v 

nadaljevanju spoznali nekatere osnove didaktike, ki so relevantne za raziskavo. Didaktika je 

veda, ki obravnava vprašanja izobraževanja, učenja in poučevanja na dveh ravneh (Ivanuš 

Grmek in Javornik Krečič, 2011): 

 makro raven (učni načrti in cilji, institucionalni pogoji ter zakonodaja); 

 mikro raven (obravnavanje vprašanj v povezavi z učnim procesom).  

M. Ivanuš Grmek in M. Javornik Krečič (2011) navajata, da je didaktika teorija in praksa 

učenja in poučevanja ter poudarjata, da je naloga didaktike kot vede učiteljem ponuditi 

praktične smernice za ravnanje.  

Strmčnik (2001) pouk opredeli kot sintezni pojem, ki vključuje in označuje tri temeljne 

dejavnosti: poučevanje, učenje in vzgajanje, ki so vezane na delovanje učitelja in učenca. Avtor 

pravi, da je namen pouka spodbujati samostojno in aktivno učenje, smotrno ter načrtovano 
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socializiranje, kvalificiranje in personaliziranje učencev, obenem pa tudi ohranjanje in 

razvijanje splošno kulturnih in civilizacijskih dobrin.  

Po didaktični opredelitvi, ki jo v svojem delu navaja Kramar (2009), je pouk pojem, ki 

označuje načrtno in organizirano pridobivanje novega znanja in doseganja drugih vzgojno-

izobraževalnih ciljev. Pouk je večdimenzionalni proces, ki ga ustvarjajo učitelji in učenci z 

medsebojnimi odnosi, komunikacijo, interakcijo ter individualno aktivnostjo. Oznako pouk v 

šolski praksi in didaktični teoriji pogosto nadomesti termin vzgojno-izobraževalni proces 

(Kramar, 2009).  

Poučevanje je, kot že omenjeno, eden od elementov pouka. V Slovarju slovenskega 

knjižnega jezika (1994) je definirano kot poklicno ukvarjanje s podajanjem učnih vsebin v šoli. 

M. Ivanuš Grmek in M. Javornik Krečič (2011) pravita, da je poučevanje metodično 

posredovanje določene učne vsebine učencem v pedagoško pripravljenem okolju. Smisel 

poučevanja je pomoč in spodbuda učencev pri njihovem čim bolj samostojnem ter ustvarjalnem 

učenju. Gre za seznanjanje mladih z izbranimi spoznanji, vrednotami in izkušnjami, ki so 

prilagojene zdajšnjim in bodočim življenjskim potrebam mladih in so modificirane na 

dojemljivo raven učencev (Strmčnik, 2001).  

 

2.5.1 Učne metode in oblike 

 

Učitelji pri poučevanju uporabljajo različne učne metode. To so premišljeni načini načrtnega 

delovanja, ki vodijo k doseganju ciljev. M. Ivanuš Grmek in M. Javornik Krečič (2011) 

navajata, da so učne metode: »Znanstveno in praktično preverjeni načini učinkovite 

komunikacije med učiteljem in učenci na vseh stopnjah učnega procesa« (str. 114). V spodnji 

tabeli so predstavljene nekatere učne metode in njihove značilnosti.  

 

Tabela 2: Učne metode in njihove značilnosti (Ivanuš Grmek in Javornik Krečič, 2011) 

UČNA 

METODA 
ZNAČILNOSTI 

Razlaga 

Pri metodi razlage gre za enosmerno komunikacijo, ki omogoča 

pregledno obravnavo učne vsebine. Učitelj z razlago pri učencih 

spodbudi miselne procese, ki učence pripeljejo do razumevanja. 

Pomembno je, da se učitelj izraža vsebinsko in jezikovno pravilno, da 

vzbuja pozornost pri učencih in spodbuja aktivnost. Oblike razlage so 

pripovedovanje, opisovanje, pojasnjevanje, presojanje, obrazložitev in 

predavanje. Prednosti te učne metode so možnost uravnavanja in 

sprotnega prilagajanja situaciji, možnost sistemiziranja in strukturiranja 

učnih vsebin, stik z vsemi učenci in dejstvo, da je učitelj na voljo vsem 

učencem. Slabosti se kažejo v metodični enoličnosti, pasivnosti učencev, 

v dejstvu, da sta kakovost in učinkovitost odvisni od didaktičnih 

kompetenc učitelja, ter v dejstvu, da učitelj lahko hitro zasede 

avtoritativni položaj, kar vodi v zanemarjanje učencev.  
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Pogovor 

Gre za dialog med učencem in učiteljem – torej dvosmerno 

komunikacijo, ki je sestavljena iz vprašanj in odgovorov. Za uspešen 

potek pogovora morajo učenci imeti določeno znanje in izkušnje, razvite 

komunikacijske sposobnosti, v razredu pa mora vladati ugodna 

psihosocialna klima. Vrste pogovora pri pouku so vsakdanji pogovor, 

ponavljanje in preverjanje ter učni pogovor z namenom učinka 

razumevanja pri učencih.  

Metoda 

prikazovanja 

Osnovni aktivnosti pri tej metodi, s katerima dosežemo razumevanje, sta 

prikazovanje (vloga učitelja) in opazovanje (vloga učenca). Poznamo 

različne vrste prikazovanja: govorno jezikovno (razlaga, pogovor), 

tekstualno jezikovno (delo z besedilom), zvokovno (petje, predvajanje 

posnetkov ipd.), grafično (s pomočjo slik, skic, shem…) in stvarno (z 

resničnimi predmeti). Prikazovanje je lahko tudi gibalno (na primer 

ples), s pomočjo dramatizacije (igra vlog, sporočanje z gibi), uprizarjanje 

različnih delovnih procesov ali prikazovanje kemijskih, fizikalnih ali 

bioloških procesov.  

Metoda dela z 

besedilom 

Gre za pridobivanje in poglabljanje (širjenje, sistemiziranje) znanja. S 

pomočjo te metode učenci razvijajo samostojnost. Obravnava učnih 

vsebin je vezana na rabo in izdelavo besedila. Ta metoda je pomembna 

zaradi navajanja učencev na samostojno rabo besedil (učbenik, delovni 

listi, delovni zvezek ipd.). S tem se razvijajo jezikovno-komunikacijske 

dejavnosti branja in pisanja.  

Metoda 

reševanja 

problemov 

Ta učna metoda izrazito razvija učenčevo mišljenje, saj je le-ta soočen z 

vprašanjem, ki je zanj novo in ga mora rešiti na osnovi spomina in 

osebnih izkušenj. Pri tem je potrebna uporaba miselnih postopkov ali 

hevrizmov. Metoda reševanja problemov je lahko združljiva z drugimi 

učnimi metodami in omogoča širok transfer.  

Laboratorijsko-

eksperimentalna 

metoda 

Pri tej metodi gre za delovno aktivnost, ki zahteva primeren prostor. 

Prepletajo se metoda prikazovanja, razlage in pogovora ter tudi različne 

učne oblike. Ta metoda je zastopana v vseh fazah učnega procesa in je 

primerna na vseh stopnjah šolanja. Najpogosteje je prisotna pri 

naravoslovnih predmetih.  

 

Različne oblike pouka so sestavni del učnih metod in tudi samostojni didaktični pojavi, ki 

urejajo razmerja med položaji ter vlogami učiteljev in učencev. Oblike pouka so odvisne od 

števila in psihičnih značilnosti učencev, od ciljev, vsebine, razpoložljivih didaktičnih 

pripomočkov, od didaktičnega okolja, didaktične zasnove in usmerjenosti pouka ter od 

didaktičnih kompetenc učitelja (Kramar, 2009). M. Ivanuš Grmek in M. Javornik Krečič (2011) 

navajata, da so učne oblike didaktično strukturirane organizacijske osnove pouka, s katerimi 

urejamo odnose in vloge učencev v procesu pouka. Učne oblike lahko razdelimo na neposredne 
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(frontalno učno delo) in posredne, kamor spadajo skupinsko delo, delo v dvojicah in 

individualno delo. Pri neposrednih učnih oblikah je učitelj v vlogi prenašalca znanja, pri 

posrednih pa je on tisti, ki usmerja delo učencev, podaja dobra navodila, skrbi za motiviranost 

učencev itd. (Ivanuš Grmek in Javornik Krečič, 2011). 

 

Frontalni pouk 

Ta neposredna oblika pouka je precej tradicionalna in se pogosto uporablja. Pojavi se z 

množičnim izobraževanjem (učitelj namreč izvaja pouk za večje število učencev) in je prisotna 

na vseh stopnjah in področjih izobraževanja. Gre za didaktično obliko, kjer je učiteljeva vloga 

v ospredju in velikokrat prevladuje. Učitelj samostojno uravnava potek pouka, tempo 

dogajanja, aktivnost učencev in jih vodi od začetka do konca procesa (Kramar, 2009). 

Po M. Ivanuš Grmek in M. Javornik Krečič (2011) so prednosti frontalnega pouka naslednje: 

večje število učencev, komunikacija s celim razredom, nadzor nad razredom, zagotovljena pot 

do cilja in prilagajanje intenzivnosti dela. Avtorici v svojem delu (prav tam) navajata sledeče 

pomanjkljivosti frontalnega pouka: otežena individualizacija, premalo povratnih informacij, 

skromno sodelovanje in nemir, učenci so poslušalci, delo je za vse enako in učenci so pasivni. 

 

Skupinsko učno delo 

Pri tej didaktični obliki učenci delujejo v skupinah, ki so spontano formirane ali pa jih učitelj 

oblikuje po nekih kriterijih. Celoten potek pouka vodi učitelj, ampak je z učenci zgolj v 

posrednem odnosu preko skupin (stik ima z vodjo skupine ali s članom, ki je zadolžen za 

komunikacijo z učiteljem). Rezultati raziskav kažejo, da je skupinsko učno delo bolj razgibano, 

pri tej obliki pouka pa je boljša delovna disciplina, motivacija za delo in delovna učinkovitost 

(Prodanović-Ničković, 1974, Tomič, 1999, v Kramar, 2009). Ta oblika pouka je zelo intenzivna 

– učenci delujejo v različnih vlogah in jih menjavajo, ob tem doživljajo različne socialne 

izkušnje, razvijajo medsebojno komunikacijo, se navajajo na kritiko, medsebojno se spodbujajo 

in si pomagajo, so solidarni in odgovorni za rezultate skupnega dela (Kramar, 2009). Ob vsem 

tem se razvija kooperativno ali sodelovalno učenje, katerega značilnosti M. Ivanuš Grmek in 

M. Javornik Krečič (2011) opisujeta kot: skupno učenje in delo, pojavi se večja stopnja 

razumevanja in večja sposobnost kritičnega mišljenja, razvijajo se medosebne vrednote, 

sodelovalne spretnosti in vzajemno sodelovanje ter pozitivna naravnanost k interesnim 

področjem in večje razumevanje drugih. Avtorici poudarjata, da mora biti za uspešno izvedbo 

skupinskega dela izpolnjenih kar nekaj pogojev, in sicer: število učencev (v eni skupini naj jih 

bo od 4 do 6), potrebna je samoorganizacija učencev, primeren prostor, učitelj mora podati 

dobra navodila, zgoditi se mora ustrezna priprava na delo v skupinah, primerna pa mora biti 

tudi vsebina pouka oziroma nalog.  

 

Delo v dvojicah 

To je oblika skupinskega dela, kjer med sodelujočima poteka obojestranska komunikacija. 

Učenca se med seboj spodbujata, si pomagata, poleg tega pa sta bolj aktivna kot pri delu v 

večjih skupinah. Ta oblika pouka je primerna za pridobivanje novega znanja, za ponavljanje, 
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vadenje, utrjevanje, skupno učenje, izdelovanje izdelkov in medsebojno pomoč učencev. 

Učitelj mora biti pozoren na to, da sta v dvojici povezana člana, ki se ujemata po značilnostih, 

saj v nasprotnem primeru ne dosežemo pozitivnega učinka – pojavijo se lahko konflikti in 

nelagodje (Kramar, 2009). 

 

Individualno delo 

Pri individualni učni obliki gre za aktivnost vsakega posameznega učenca. Učitelj tu nastopi 

v vlogi svetovalca, ki učencu nudi individualizirano pomoč (Ivanuš Grmek in Javornik Krečič, 

2011). Učenec sam izvaja konkretno nalogo ali neko širšo dejavnost, pri tem pa mu je 

omogočeno, da deluje skladno s svojimi osebnimi pogoji. Vrednost te učne oblike je predvsem 

v tem, da je učenec v procesu neposredno aktiven in tako cilje pouka dosega z lastno aktivnostjo 

(sam pridobiva znanje, razvija miselne sposobnosti, osebnostne lastnosti in se hkrati navaja na 

samostojno delo). Tudi pri individualnem delu učencev ima učitelj pomembno vlogo, saj 

načrtuje, pripravlja, organizira in posredno vodi delo vseh učencev, po potrebi pa jim tudi 

neposredno pomaga (Kramar, 2009).  

Ker je pouk dinamičen in raznolik proces, je najbolj optimalno tekom njegovega trajanja 

združevati oziroma uporabljati vse učne oblike, ki smo jih spoznali. Vsekakor pa je treba slediti 

načelu, ki ga v svojem delu poudari tudi Kramar (2009), in sicer da naj izobraževalni proces 

vedno poteka v tisti didaktični oziroma učni obliki, ki se najbolje prilega značilnostim 

subjektov, konstitutivnim sestavinam in kar se da učinkovito ter zanesljivo vodi k doseganju 

ciljev.  

 

2.5.2 Didaktično okolje in sredstva 

 

Pomembni sestavini pouka sta tudi didaktična sredstva (učni pripomočki) in didaktično 

okolje. Didaktično okolje je sestavljeno iz različnih naravnih in drugih objektov, v katerih 

poteka pouk ali pa so potrebni za izvajanje le-tega in jih je mogoče uporabiti v didaktične 

namene. Pod didaktično prilagojeno okolje spadajo šolske stavbe, igrišča in ožje – učni prostor, 

kjer poteka pouk (učilnice, knjižnice ipd.). Učilnice morajo biti primerno velike, osvetljene, 

zračne in izpolnjevati druge pogoje za optimalno počutje učencev. Specializirane učilnice se 

uporabljajo za pouk kemije, biologije, fizike, gospodinjstva, likovne in glasbene vzgoje idr. in 

so s posebno opremo primerne za demonstracije različnih procesov (na primer kemijski 

eksperimenti), za katere mora biti prostor prirejen (Kramar, 2009). 

Pod didaktična sredstva štejemo vse vire, prenosnike informacij in orodja, ki jih uporabljamo 

za didaktično oblikovanje in posredovanje informacij pri pouku. M. Ivanuš Grmek in M. 

Javornik Krečič (2011) pravita, da didaktična sredstva (tudi učni pripomočki) omogočajo bolj 

učinkovito posredovanje znanja, z njihovo pomočjo pa učenci dobijo konkretne zaznave o 

zunanjem svetu. Po Kramarju (2009) imajo didaktična sredstva naslednje funkcije: funkcijo 

virov, informativno funkcijo, funkcijo ponazarjanja in motivacijsko funkcijo.  
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Funkcija virov 

S tovrstnimi didaktičnimi sredstvi učencem omogočamo doživljanje neposrednih izkušenj 

in spoznavanje resničnosti, ki je predmet obravnavanja. Za to pogosto ne moremo uporabiti 

resničnih predmetov in pojavov, zato učitelji vedno pogosteje uporabljajo t. i. nadomestke 

resničnosti, ki pa so ustrezno didaktično oblikovani (modeli, makete, videi, sheme, 

multimedijski prikazi ipd.). Viri so tako lahko resnični predmeti v naravnem ali šolskem okolju, 

resnični pojavi (ki jih opazujemo v naravi in družbenem življenju) ali pa poskusi in prikazi v 

laboratorijih (na primer pri pouku kemije) (Kramar, 2009). 

 

Informativna funkcija 

S pomočjo različnih didaktičnih sredstev lahko izboljšamo oziroma obogatimo mnoge 

informacije, ki jih posredujemo učencem. Informativno funkcijo imajo viri, sredstva za 

ponazarjanje (nadomestki resničnosti in drugi predmeti, ki so didaktično oblikovani), slikovno 

in besedilno gradivo ter sredstva za posredovanje in obdelavo informacij (kot na primer 

računalnik z internetno povezavo) (Kramar, 2009). 

 

Funkcija ponazarjanja 

Resnične predmete in pojave, ki jih pri pouku ne moremo resnično prikazati, ponazorimo s 

pomočjo različnih nadomestkov, z izvajanjem didaktično prirejenega dogajanja ter z različnimi 

vizualnimi, avditivnimi, avdiovizualnimi in multimedijskimi sredstvi. To so sredstva, ki 

spadajo pod osnovno opremo učilnic (na primer tabla, grafoskop, računalniški sistemi) 

(Kramar, 2009). 

 

Motivacijska funkcija 

Učitelji se morajo zavedati, da lahko z uporabo didaktičnih sredstev pouk pomembno 

popestrijo, pritegnejo pozornost učencev, vzbujajo njihovo radovednost, ustvarjajo napetost, 

pojasnijo nejasnosti, jih pritegnejo k sodelovanju, olajšajo aktivnost, omogočijo povratno 

informacijo idr. Z vsemi temi momenti pomembno vplivajo na motivacijo učencev za 

sodelovanje pri pouku (Kramar, 2009). 

 

2.5.3 Poučevanje in učenje kemije 

 

Kemijo uvrščamo med naravoslovne in eksperimentalne vede. Je veda, ki proučuje snovi, 

njihove lastnosti, zgradbo in spremembe. Kot osnovnošolski predmet je usmerjena v 

pridobivanje in razvijanje osnovnih kemijskih znanj, stališč in spretnosti. V 8. razredu je v 

učnem načrtu za kemijo določenih 70 ur, v 9. pa 64 ur. To pomeni, da se pouk kemije izvaja 

dvakrat na teden po eno šolsko uro. S pomočjo pouka kemije učenci razvijajo kemijsko oziroma 

naravoslovno pismenost. Sam pouk tega predmeta temelji na izkustvenem, eksperimentalno-

raziskovalnem in problemskem pristopu. Glede na učni načrt za kemijo je ključna značilnost 

poučevanja kemije izvajanje problemskih, znanstvenih vprašanj in aktivnosti, skozi katera 
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učenci spoznavajo določene pojme, vsebino in dejstva ali rešijo problem. Prav tako učenci 

analizirajo empirične podatke, ki jih pridobijo s poskusom ali s študijem nekega vira informacij, 

ter ob pomoči učitelja razvijajo nove pojme, ugotavljajo povezave med njimi in jih povezujejo 

v pravila (Bačnik idr., 2011). 

»Eksperimentalno delo je temeljna učna metoda pouka kemije, ki jo kombiniramo z drugimi 

metodami aktivnega učenja in poučevanja. Učitelj je pri izbiri ustreznih eksperimentov za 

uresničitev ciljev učnega načrta povsem avtonomen. V izbiro, načrtovanje in pripravo poskusov 

čim bolj vključujemo tudi učence« (Bačnik idr., 2011, str. 23). Eksperimentalno delo ima pri 

pouku kemije dvojni pomen, in sicer na podlagi eksperimentalnih opažanj se obravnavajo 

kemijski pojmi, poleg tega pa se s pomočjo tovrstnega dela preverjajo teorije oziroma 

raziskovalne hipoteze. Eksperimentalno-raziskovalno delo mora biti problemsko zasnovano, 

odprto in povezano z življenjem ter okoljem, v katerem živimo, saj bo na takšen način 

spodbujalo miselne in akcijske dejavnosti učencev (Bačnik idr., 2011).  

Pomembno se je zavedati dejstva, da je treba v šolah vzgojiti naravoslovno pismene 

državljane, ki s svojim znanjem lahko pripomorejo k razvoju družbe v tehnološkem smislu – 

nadalje pa to vodi v trajnostni razvoj in večjo blaginjo. Naravoslovne vede so precej 

kompleksne (še posebej kemija), zato so učitelji teh predmetov postavljeni pred velik izziv, saj 

morajo te predmete v šoli tudi kompleksno poučevati. Ena izmed najpomembnejših stvari pri 

poučevanju kemije je integriranje trojne narave kemijskih pojmov (pojem bo razložen v 

nadaljevanju) v pouk, in sicer s pomočjo izobraževalnega materiala in učnih pristopov. Če so 

učitelji pri tem uspešni, potem učenec oblikuje ustrezen mentalni model, ki odraža primerno 

raven kemijske pismenosti (Devetak, 2012). 

Po Devetaku in Glažarju (2010) je učenec kemijsko pismen, kadar je metavizualno 

kompetenten, integrira trojnost kemijskih pojmov, ima razvite formalno-logične sposobnosti, 

se zaveda pomena kemije in ima večji interes poglabljanja kemijskega znanja. 

Učenci pri nas in po celem svetu imajo številne težave pri razumevanju kemijskih pojmov, 

kar posledično vodi k izgubi interesa, da bi te pojme poglobljeno razumeli in jih znali 

uporabljati v novih situacijah. Kemija kot veda oziroma področje znanja je, kot že rečeno, 

kompleksna in abstraktna, zato jo je treba učencem predstaviti na pravilen način – tako da se 

jim bo zdela uporabna in smiselna. Zapletena je predvsem narava kemijskih pojmov, ki jo lahko 

opišemo na treh ravneh (Devetak, 2012): 

 makroskopska raven (naravni proces zaznamo s čutili); 

 submikroskopska raven (opažanja so razložena s teorijami, ki temeljijo na atomski, 

molekularni ali ionski ravni – dejanska raven nekega naravoslovnega pojava); 

 simbolna raven (vrsta simbolov, ki omogočajo enostavnejšo interpretacijo dejanskega 

stanja in medsebojno komunikacijo med tistimi, ki poznajo te specifične simbole). 

Pomembno je, da učenci razumejo vse tri ravni in jih znajo med seboj povezati, saj v 

nasprotnem primeru pride do napačnega razumevanja in nepravilnih interpretacij. Devetak 

(2012) v svojem delu navaja številne raziskave, ki kažejo, da imajo učenci težave z opisovanjem 

makropojava in njegovo razlago na submikroskopski ravni, kar je osnova razumevanja 

kemijskih pojmov, še preden se jih ponazori na simbolni ravni. Johnstone (1982) je zato vse tri 

ravni kemijskega pojma povezal v trikotnik trojne narave kemijskega pojma, kjer je 

ponazorjena njihova soodvisnost. Model soodvisnosti treh ravni naravoslovnih pojmov (model 
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STRP), ki je prikazan na Sliki 2, pa je nadgrajena različica tega modela in prikazuje vse 

elemente Johnstonovega modela z njihovimi povezavami, ki omogočajo učenje in s tem 

ustvarjanje pravilnega mentalnega modela kemijskega pojma. Po Harrisonu in Treagustu 

(2000) je mentalni model miselna predstavitev, ki si jo posameznik oblikuje in razvija med 

interakcijo z nekim objektom. S tako razvitim modelom pravilno razumemo pojme, pogoj za 

njegov nastanek pa so ustrezne povezave med tremi ravnmi, katerih formiranje omogočajo 

različne vizualizacijske metode.  

 

Slika 2: Model soodvisnosti treh ravni naravoslovnih pojmov (model STRP) (Devetak, 2005) 

 

Talanquer (2011) je v svojem delu raziskoval prednosti in slabosti oziroma pomanjkljivosti 

razlage kemije v šoli, upoštevajoč trojno naravo kemijskih pojmov. Ugotovil je, da je večina 

učiteljev kemije osredotočena na submikroskopsko in simbolno raven in ne toliko na 

makroskopsko raven, zaradi česar učenci pogosto niso sposobni povezovati vseh treh ravni med 

seboj. Tovrstno učenje pri učencih velikokrat povzroči zmedo in informacijsko preobremenitev, 

ki rezultira v negativnih učinkih na njihovo motivacijo in dosežke pri pouku kemije.  

Rezultati programa mednarodne primerjave dosežkov učenk in učencev PISA (Programme 

for International Student Assessment) iz leta 2015 so pokazali, da so slovenski učenci in učenke 

na preizkusu naravoslovne pismenosti v povprečju dosegli več točk kot je povprečje OECD. 

Pri tem so bile učenke uspešnejše od učencev. Kljub nadpovprečnim naravoslovnim dosežkom 

pa so slovenski učenci in učenke izrazili podpovprečne ravni uživanja pri ukvarjanju z 

naravoslovjem oziroma pri učenju naravoslovja (Štraus, Šterman Ivančič in Štigl, 2016). Tudi 

rezultati mednarodne raziskave trendov znanja matematike in naravoslovja TIMSS (Trends in 

International Mathematics and Science Study) iz leta 2015 so pokazali nadpovprečne in zelo 

visoke rezultate iz znanja naravoslovnih predmetov v osnovni šoli. Žal pa je bilo tudi znotraj 

raziskave TIMSS ugotovljeno, da so stališča slovenskih udeležencev do znanja in učenja nizka, 

kar predstavlja še naprej padajoče trende. Učenci se naravoslovje še manj radi učijo in so manj 

samozavestni kot v raziskavi iz leta 2011 (Mlekuž, 2016). 
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2.5.4 Motivacija pri pouku kemije 

 

Motivacija je pomemben del v procesu učenja in poučevanja kemije še posebej zato, ker gre 

za kompleksno in abstraktno vedo. Eden od dejavnikov, ki vpliva na to, da je kemija za učečega 

se neuporabna in nesmiselna, je ta, da kemija ni pravilno predstavljena. Raziskave pri nas 

(Devetak, 2005; Devetak in Glažar, 2010; Devetak, Drofenik Lorber, Juriševič in Glažar, 2009; 

Gorjan, 2015; Juriševič, Glažar, Razdevšek Pučko in Devetak, 2008) kažejo, da so učenci, 

dijaki in študenti relativno visoko motivirani za učenje kemije na makroskopski ravni, saj imajo 

radi eksperimente. Na tej ravni je zato učitelju lahko motivirati učence, medtem ko je ohranjanje 

dovolj visoke ravni motivacije na submikroskopski in simbolni ravni precej zahtevno (Devetak, 

2012).  

M. Juriševič s sodelavci (2008) poudarja, da se stopnja notranje motivacije znižuje z 

naraščanjem abstraktnosti vsebin. Raziskave prav tako kažejo, da se raven notranje motivacije 

za učenje naravoslovnih vsebin skozi osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje znižuje 

(Juriševič, 2014). Različni pristopi poučevanja kemije lahko vplivajo na motiviranost učencev 

in spodbudijo njihov interes za učenje kemije (Devetak idr., 2009).  

Učitelji morajo skrbeti za kakovost njihovega pedagoškega dela. Poučevanje in preverjanje 

znanja pri kemiji morajo povezovati z vsakdanjim življenjem (Zusho, Pintrich in Coppola, 

2003), uporabljati morajo različna vizualizacijska orodja (Wu, Krajcik in Soloway, 2001) in 

druge didaktične motivacijske spodbude, ki lahko pripomorejo k večji motivaciji za 

spoznavanje novih naravoslovnih vsebin (Juriševič, 2012). 

 

2.5.5 Didaktične motivacijske spodbude pri pouku kemije 

 

Splošna motiviranost učencev za učenje kemije je običajno nizka, posledično pa je tudi 

razumevanje učne vsebine lahko slabo. Ravno zato je pomembno, da z različnimi 

motivacijskimi spodbudami izboljšamo motiviranost učencev za učenje kemije. Na 

makroskopski ravni je relativno lahko motivirati učence, medtem ko na submikroskopski in 

simbolni ravni to predstavlja velik izziv (Devetak, 2012). Z didaktičnimi motivacijskimi 

spodbudami lahko spodbudimo situacijski interes, ki pa lahko vodi k dolgotrajnejši 

motiviranosti učencev za učenje. Učitelj lahko z izbiro učnih metod, nalog, didaktičnega 

materiala in drugega vpliva na motiviranost učencev (Juriševič, 2012). Tako lahko 

najrazličnejši učni pripomočki ali didaktična orodja (elektronska tabla, animacije, analogije, 

modeli, delovni listi, učbeniki ipd.) in učne metode (eksperimenti, praktično delo, didaktične 

igre, ekskurzije ipd.) postanejo didaktična motivacijska spodbuda, kadar z njihovo pomočjo 

učitelji zvišujejo učno motivacijo učencev.  

 

2.5.5.1 Vizualizacijska orodja 

 

Zelo pomemben element razumevanja kemije je vizualizacija pojmov oziroma pojavov. Če 

učenci tega niso sposobni, ker na primer še nimajo razvitih kompetenc abstraktnega mišljenja, 

so za njih kemijske vsebine nerazumljive in nepriljubljene (Thiele in Treagust, 1994). Večina 
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naravoslovnih pojmov (bodisi deskriptivnih ali teoretičnih) je abstraktnih za učenje in 

poučevanje. Za njihovo optimalno razlago so na voljo različne vizualizacijske metode in 

reprezentacije. Vizualizacijski elementi v naravoslovnem izobraževanju obsegajo slike, 

fotografije, videoposnetke, skice, tabele, grafe, animacije, modele idr. M. Vrtačnik, V. Ferk, D. 

Dolničar in M. Sajovec (1999) so raziskovale pomen dobre vizualizacije kemijskih pojmov v 

smislu multimedijskih predstavitev. Avtorice (prav tam) poudarjajo, da so dobro razvite 

vizualne zaznave ključnega pomena za boljše razumevanje abstraktnih in kompleksnih 

kemijskih pojmov, kar je dejstvo, podprto s številnimi raziskavami (Baker in Talley, 1972, 

1974; Garter, La Russa in Bodner, 1987; Keen, Fredman in Rochford, 1988, v Vrtačnik idr., 

1999). Slapničar, Svetičič, Torkar, Devetak in Glažar (2015) navajajo, da uporaba 

vizualizacijskih sredstev pozitivno vpliva na motivacijo učencev za učenje naravoslovja, saj 

poveča njihovo pozornost pri spremljanju pouka in pripomore k oblikovanju ustreznega 

mentalnega modela. 

Pri pouku kemije so najpogosteje uporabljene metafore, analogije, modeli in teoretični 

konstrukti, s pomočjo katerih lahko pojasnjujemo realni svet (Devetak, 2012). Wu idr. (2001) 

so našteli reprezentacije v naravoslovju glede na tri ravni: 

 makroraven (skice, slike, fotografije ipd.); 

 submikroraven (stacionarne ali dinamične 2D in 3D submikropredstavitve sveta 

delcev); 

 simbolna raven (simbolni kemijski jezik, matematične formule, diagrami ipd.). 

Sposobnost prostorskega dojemanja, ki je še posebej pomembna pri dojemanju informacij, 

ki jih prikazujejo vizualne predstavitve pojmov v 3D-okolju, je po mnenju Treagusta, 

Chittleborougha in Mamiala (2002) ključnega pomena za pravilno razumevanje in uporabo 

modelov. V multimedijskih enotah se lahko oblikujejo kompleksne kombinacije različnih 

vizualizacijskih elementov. V tovrstnih enotah se prepletajo makro-, submikro- in simbolna 

komponenta nekega pojma, z njihovo uporabo pa naj bi se izboljšale prostorsko-vizualizacijske 

sposobnosti učencev (Wu idr., 2001). Poznamo različne vizualizacijske tehnike, s pomočjo 

katerih učinkoviteje predstavljamo abstraktne pojme in pojave, vendar pa s tem pridejo tudi 

slabosti, saj lahko njihova napačna uporaba pri učencih povzroči nastanek dodatnih napačnih 

razumevanj (Devetak, 2012). V nadaljevanju bomo spoznali nekatere vizualizacijske tehnike 

oziroma orodja, ki jih lahko uporabljamo pri pouku kemije.  

 

Analogije  

To vrsto vizualizacijskih orodij učitelji uporabljajo precej pogosto in so pomemben del 

naravoslovnega izobraževanja. V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1994) je analogija 

opredeljena kot pojav, ki postane zaradi sorodnih in vzporednih vzrokov (skoraj) enak nekemu 

drugemu pojavu. Po Duitu (1991) analogije primerjajo strukturne lastnosti znanega področja z 

neznanim področjem in podajajo podobnosti med njima ter predstavljajo most med že 

usvojenim znanjem in nekim novim, neznanim pojmom. Pri kemiji se analogije večinoma 

uporabljajo za ilustracije delcev ali nevidnih procesov na submikroravni – na primer 

spremembe snovi ali energije, hitrost ali ravnotežje pri kemijskih reakcijah (Thiele in Treagust, 

1994).  
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Analogije so lahko zelo učinkovita didaktična motivacijska spodbuda za učence pri pouku 

kemije, saj njihova uporaba znatno pripomore k večji motivaciji učencev, še posebej v smislu 

uporabe njihovih idej, ki pri učencih spodbudijo interes in obenem učitelju dajejo možnost 

preverjanja predznanja učencev. Vendar pa je za učinkovito uporabo analogij pri pouku 

potrebna določena stopnja razvitosti vizualnega mišljenja pri učencih. Ugotovljeno je bilo 

(Thiele in Treagust, 1994), da učitelji analogije uporabljajo predvsem takrat, ko prvotna razlaga 

nekega pojma ali pojava pri učencih ne doseže želenega razumevanja. Hkrati pa se je pokazalo, 

da razlago z analogijami navadno zahtevajo učno manj uspešni učenci.  

 

Modeli 

Model je prikaz nekega dejanskega predmeta, pojava ali procesa, tako da čim bolj ustreza 

njegovemu dejanskemu stanju. Lahko rečemo, da so modeli poenostavljena reprezentacija 

stvarnosti, ki se konstantno uporabljajo v naravoslovnem izobraževanju (Van Driel in Verloop, 

2002). Model pa nima le reprezentativne vloge nekega objekta, ampak spodbuja tudi usmerjeno 

mišljenje o njem, kar je ključna komponenta izobraževanja. S pomočjo modela kot 

vizualizacijskega orodja učenec lažje oblikuje mentalni model kemijskega pojma (Greca in 

Moreira, 2002).  

Poznamo veliko različnih klasifikacij modelov, Gilbert in Boulterijeva (1998) pa sta jih 

razdelila na: ciljne sisteme (obstajajo v realnem svetu in jih lahko predstavimo), miselne 

oziroma mentalne modele (osebna predstavitev objekta), izražene modele (posameznik jih poda 

na osnovi nekega govora, zapisa ali dejavnosti), dogovorjene modele (bili so sprejeti kot 

znanstveno dejstvo) in šolske modele (posebej prirejeni dogovorjeni modeli, omogočajo boljše 

razumevanje). 

Avtorja (prav tam) poudarjata, da mora dober šolski model vsebovati pomembnejše 

značilnosti dogovorjenega modela, tako da se da enostavno poiskati podobnosti med obema 

modeloma. Prav tako mora šolski model služiti kot uvod za razumevanje dogovorjenega 

modela, ki ga učenci navadno težje razumejo. Dober šolski model mora temeljiti na viru, ki so 

ga učenci predhodno že spoznali (največkrat eksperiment), in na tem, da ga je mogoče uporabiti 

skupaj z drugimi, podobnimi šolskimi modeli, ki predstavljajo dogovorjeni model.  

Modeliranje lahko učitelji uporabijo kot učno strategijo, da učencem predstavijo oziroma 

približajo dejanski pojav ali predmet. Modeli kot didaktična spodbuda zvišujejo tudi učno 

motivacijo učencev, saj jim prej nerazumljivi pojmi postanejo s pomočjo modelov kot 

vizualizacijskih orodij bolj jasni. Učenci naj bi morali biti sposobni vsaj osnovnega modeliranja 

(Justi in Gilbert, 2002).  

 

Submikropredstavitve 

Submikropredstavitve lahko uporabimo za prezentacijo delčne sestave snovi, ki si jo učenci 

sicer težko predstavljajo brez pomoči vizualizacijskih orodij. Model molekule ali kristalne 

strukture snovi tako preslikamo v 2D ali 3D statično sliko. Tovrstne predstavitve so lahko 

enostavne (enodelčne) ali večdelčne (struktura molekule). Submikroreprezentacije delčne 

sestave snovi lahko pri večjih, organskih molekulah postanejo nerazumljive oziroma 

nepregledne, zato v takih primerih le-te predstavimo poenostavljeno shematsko s poudarkom 
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na specifičnih delih molekul (Devetak, 2012). Submikropredstavitve so pomemben del procesa 

učenja kemije, zato je dobro, da jih učitelji naravoslovja čim več uporabljajo pri svojem delu. 

Mayerjeva teorija (1993, v Bunce in Gabel, 2002) izpostavlja pomen ilustracije za razumevanje 

kompleksnih pojavov pri učencih, saj usmerja pozornost učenca na specifične elemente in s tem 

gradi miselno povezavo med njimi. Tako se spodbuja smiselno učenje, ki ga avtor opredeljuje 

kot osnovo strategije reševanja problemov.  

 

Animacije 

Animacije so 2D ali 3D dinamični prikazi s katerimi lahko ponazorimo vse načine (modeli, 

analogije, submikropredstavitve …) vizualizacije abstraktnih naravoslovnih pojmov. 

Kombiniramo jih lahko tudi z videoposnetki in simbolnimi zapisi. Animacije so dobra podpora 

pri poučevanju in učenju novih vsebin, saj imajo učenci, dijaki in študenti pogosto težave z 

oblikovanjem miselnih modelov na submikroskopski ravni, ki so dinamični. Raziskave kažejo, 

da imajo animacije pozitivne vplive na razumevanje kemijskih pojmov na vseh treh ravneh in 

na oblikovanje ustreznih mentalnih modelov (Devetak, 2012). 

 

2.6 Motivacija in učna uspešnost 

 

Učna uspešnost je odvisna od številnih dejavnikov. B. Marentič Požarnik (2016) jih, 

podobno kot večina teoretikov, razdeli na notranje in zunanje. Notranji dejavniki učne 

uspešnosti se še nadalje delijo na fiziološke in psihološke, zunanji dejavniki učne motivacije pa 

na fizične in socialne. Med fiziološke dejavnike tako spadajo splošno telesno počutje, stanje 

čutil, delovanje živčevja, nivo energije, hormonsko ravnovesje in zaznavno-gibalna regulacija. 

Poleg intelektualnih sposobnosti, govorne kompetentnosti, osebnostnih značilnosti, razvojne 

stopnje mišljenja, predznanja, zaznane učne samoučinkovitosti, spoznavnih in učnih slogov, 

značilnosti čustvovanja in vedenja ter uporabe spoznavnih in metaspoznavnih strategij pri 

učenju spada med psihološke dejavnike učne uspešnosti tudi motivacija za učenje.  

Motivacija je ključna za to, da se učenje sploh zgodi in s tem tudi učna uspešnost (Juriševič, 

2006). Večina učiteljev se zaveda, da je motivacija pomembna za uspešno učenje. Če želimo 

biti uspešni pri učenju, se moramo znati učiti in tudi biti pripravljeni usmerjati svojo energijo v 

doseganje zastavljenih ciljev in pri tem vztrajati (Marentič Požarnik, 2016).  

Žagar (2009) pravi, da je učna motivacija eden najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na 

uspešno učenje, in da mnogi učenci ravno zaradi pomanjkljive motivacije v šoli slabo 

napredujejo. Motivacija je v šibkem pozitivnem odnosu s šolskimi ocenami. Pojasnjuje 

približno 10 % učne uspešnosti, medtem ko intelektualne sposobnosti pojasnjujejo med 50 in 

60 % učne uspešnosti (Juriševič, 2006). Temeljitost učenja in kakovost doseženih rezultatov sta 

odvisni od vrste in stopnje motivacije (Marentič Požarnik, 2016). 

Pomembna raziskava za področje raziskovanja povezave učne motivacije z učno uspešnostjo 

je vsekakor raziskava Učna motivacija v odnosu do učenja in učne uspešnosti učencev Mojce 

Juriševič (2005), v kateri so sodelovali učenci 4. in 7. razreda. Rezultati so potrdili mediatorsko 

vlogo učne motivacije pri pojasnjevanju učne uspešnosti učencev. Ugotovljeno je bilo, da se 

učenci z različnimi motivacijskimi vzorci razlikujejo v učni uspešnosti – skupina učno 
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tekmovalnih učencev je v povprečju dosegala najvišji učni uspeh, učenci skupine učno 

nesamozavestnih pa najnižji. Kljub temu pa je poleg drugih avtorjev (na primer Schiefele in 

Rheinberg, 1997), ki so raziskovali, kolikšen delež prispeva učna motivacija pri pojasnjevanju 

učne uspešnosti učencev, tudi avtorica omenjene raziskave ugotovila, da je ta nizek, in sicer le 

dobrih 10 %. Korelacije med učno motivacijo in učnim uspehom so večinoma statistično 

pomembne, ampak nizke do srednje visoke. Pomemben sklep te raziskave je, da učna 

motivacija deluje na učno uspešnost preko različnih kvalitativnih in kvantitativnih kazalnikov 

učnega uspeha, predvsem kadar se ti povezujejo z drugimi osebnostnimi in demografskimi 

značilnostmi učencev (anksioznost, sposobnosti, potrebe ipd.) (Juriševič, 2005). 

Veliko raziskovalcev je prišlo do podobnih spoznanj tudi pri ugotavljanju korelacije med 

notranjo motivacijo in znanjem kemije. Juriševič idr. (2008) so ugotovili, da je le-ta šibka, a 

statistično pomembna. Povezave med motivacijo in oceno pri kemiji pa niso bile statistično 

pomembne. Devetak idr. (2009) so ugotovili, da tisti učenci, ki so bolj notranje motivirani za 

učenje kemije, ne dosegajo boljših rezultatov na celotnem preizkusu. Pri reševanju nekaterih 

problemov tega preizkusa pa se je pokazala nizka, a statistično pomembna korelacija med 

motiviranostjo in uspehom. Tudi raziskava iz leta 2010 je pokazala nizko, statistično 

pomembno korelacijo med notranjo motivacijo in kemijskim znanjem na submikroskopski 

ravni, ki temelji na branju in risanju submikropredstavitev (Devetak in Glažar, 2010).  

 

2.7 Problem in cilji magistrskega dela 

 

Raziskave kažejo, da se motiviranost za učenje naravoslovnih vsebin skozi osnovnošolsko 

in srednješolsko izobraževanje znižuje (Juriševič, 2014). Predvsem kemija je zaradi svoje 

abstraktnosti in neustreznega načina poučevanja pogosto zelo nepriljubljena pri učencih. 

Učenci je ne povezujejo z vsakdanjim življenjem in je ne razumejo. Splošna motiviranost 

učencev za učenje kemije je običajno nizka, posledično pa je tudi razumevanje učnih vsebin 

lahko slabo (Devetak, 2012). Zato je zelo pomembno, da učitelji z ustreznimi pristopi 

poučevanja in motivacijskimi spodbudami vplivajo na motiviranost učencev in spodbujajo 

njihov interes za učenje kemije (Devetak idr., 2009). S tem prispevajo k oblikovanju ustreznega 

mentalnega modela učencev, ki odraža dobro kemijsko pismenost (Devetak, 2012). Učitelji 

lahko pri pouku, poleg psiholoških motivacijskih spodbud, uporabljajo vrsto didaktičnih 

motivacijskih spodbud, kot so na primer različne učne oblike, učne metode, organizacija učnega 

okolja, izbira nalog in didaktični material, in tako vplivajo na motiviranost učencev (Juriševič, 

2012). Pri tem je treba poudariti, da ima pouk kemije kar nekaj specifičnih didaktičnih 

prijemov, kot so na primer metoda eksperimentiranja in vizualizacijska orodja – analogije, 

modeli, submikropredstavitve, animacije idr., z uporabo katerih učitelji pomembno prispevajo 

h kakovosti učnih ur (Devetak, 2012). Z uporabo ustreznih didaktičnih motivacijskih spodbud 

spodbudimo situacijski interes, ki lahko vodi k dolgotrajnejši motiviranosti učencev za učenje 

(Juriševič, 2012). Pri tem je zelo pomembno, da se zavedamo, da je motivacija ključna za to, 

da se učenje sploh zgodi in s tem posredno tudi učna uspešnost (Juriševič, 2006).  

Glede na to, da so učenci slabo motivirani za učenje kemije in imajo pogosto težave z 

razumevanjem kemijskih pojmov ter da ima pri tem pomembno vlogo ravno pristop učiteljev k 

poučevanju, se zdi pomembno in smiselno raziskati možnosti motiviranja učencev z uporabo 
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različnih didaktičnih motivacijskih spodbud pri pouku kemije. Zanimivo je raziskati pogostost 

uporabe različnih didaktičnih motivacijskih spodbud in njihov vpliv na spodbujanje 

situacijskega interesa in na motiviranost učencev. Dobro je tudi, da se ugotovijo vse povezave 

in razlike med spremenljivkami, ki jih raziskava zajema. Dobljeni rezultati bodo učiteljem 

kemije omogočili bolj racionalno rabo didaktičnih pristopov.  

Glede na zaznano problematiko je torej glavni namen magistrskega dela oblikovati smernice 

za uporabo didaktičnih motivacijskih spodbud, ki bodo učiteljem kemije pomagale pri njihovih 

pristopih poučevanja in oblikovanju učnih ur. S tem bodo vplivali na motivacijo učencev za 

učenje kemije in posledično tudi na njihovo učno uspešnost. 

 

Cilji raziskave so: 

 ugotoviti, kakšna je narava motivacije učencev za učenje kemije; 

 ugotoviti, kako pogosto po mnenju učencev učitelji za poučevanje uporabljajo različne 

didaktične motivacijske spodbude; 

 ugotoviti, kako različne didaktične motivacijske spodbude vplivajo na interes učencev 

za učenje kemije; 

 ugotoviti, kakšna je povezava med didaktičnimi motivacijskimi spodbudami in 

motivacijo učencev; 

 oblikovati smernice za uporabo didaktičnih motivacijskih spodbud, s katerimi lahko 

učitelji motivirajo učence za učenje kemije. 

 

2.7.1 Raziskovalna vprašanja 

 

Raziskovalna vprašanja: 

1. Kakšna je stopnja notranje in zunanje motiviranosti učencev za učenje kemije? 

2. Ali se med učenci in učenkami pojavljajo statistično pomembne razlike v stopnji 

notranje in zunanje motiviranosti za učenje kemije? 

3. Ali se med različno učno uspešnimi učenci pri kemiji v 8. razredu pojavljajo statistično 

pomembne razlike v stopnji notranje in zunanje motiviranosti za učenje kemije? 

4. Kako pogosto po mnenju učencev učitelji pri pouku kemije uporabljajo določena 

didaktična sredstva? 

5. V kolikšni meri določena didaktična sredstva spodbudijo interes učencev za učenje 

kemije? 

6. Kakšna je povezava med pogostostjo uporabe didaktičnih sredstev in spodbujenim 

interesom za učenje kemije zaradi različnih didaktičnih sredstev? 

7. Ali se med učenci in učenkami pojavljajo statistično pomembne razlike v spodbujenem 

interesu za učenje kemije zaradi uporabe različnih didaktičnih sredstev? 

8. Ali se med različno učno uspešnimi učenci pri kemiji v 8. razredu pojavljajo statistično 

pomembne razlike v spodbujenem interesu za učenje kemije zaradi različnih didaktičnih 

sredstev? 

9. Kakšna je povezava med stopnjo motiviranosti in spodbujenim interesom za učenje 

kemije zaradi različnih didaktičnih sredstev? 
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3 METODA DELA 

 

Uporabljana je bila deskriptivna in kavzalna neeksperimentalna metoda. Raziskava je 

empirična s kvantitativnim in kvalitativnim raziskovalnim pristopom.  

 

3.1 Opis vzorca 

 

Vzorec je namenski. Podatki so bili zbrani na osmih osnovnih šolah (matičnih in 

podružničnih) gorenjske in osrednjeslovenske regije. V raziskavo je bilo vključenih 228 

učencev 9. razredov, od tega 125 deklet (54,8 %) in 103 fantje (45,2 %), ki so v povprečju stari 

14,4 leta (SD = 0,38). Kot je razvidno iz Tabele 3, so v preteklem šolskem letu imeli 

naravoslovne predmete, biologijo (M = 3,88; SD = 1,08), fiziko (M = 3,72; SD = 1,06) in kemijo 

(M = 3,67; SD = 1,06), zaključene z dobrimi do prav dobrimi ocenami. Pri biologiji in fiziki so 

v povprečju dosegali boljši uspeh v primerjavi s kemijo. Pri vseh naravoslovnih predmetih, 

biologiji (M = 4,27; SD = 0,85), fiziki (M = 4,07; SD = 0,94) in kemiji (M = 4,04; SD = 0,96), 

so učenci pričakovali višje zaključne ocene v 9. razredu (Tabela 4). Pri kemiji so, v primerjavi 

z biologijo in fiziko, v povprečju pričakovali nižjo zaključno oceno. 

 

Tabela 3: Zaključne ocene učencev pri biologiji, fiziki in kemiji v 8. razredu 

Zaključna ocena v 8. razredu f f % M Me SD 

Biologija 

1 0 0 

3,88 4,00 1,08 

2 30 13,2 

3 58 25,4 

4 49 21,5 

5 91 39,9 

Skupaj 228 100,00 

Fizika  

1 0 0 

3,72 4,00 1,06 

2 39 17,1 

3 51 22,4 

4 72 31,6 

5 66 28,9 

Skupaj 228 100,00 

Kemija  

1 0 0 

3,67 4,00 1,06 

2 37 16,2 

3 66 28,9 

4 60 26,3 

5 65 28,5 

Skupaj 228 100,00 
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Tabela 4: Pričakovane zaključne ocene učencev pri biologiji, fiziki in kemiji v 9. razredu 

Pričakovana zaključna ocena v 9. 

razredu 
f f % M Me SD 

Biologija 

1 0 0 

4,27 4,00 0,85 

2 7 3,1 

3 38 16,7 

4 70 30,7 

5 113 49,6 

Skupaj 228 100,00 

Fizika  

1 0 0 

4,07 4,00 0,94 

2 17 7,5 

3 43 18,9 

4 76 33.3 

5 92 40,4 

Skupaj 228 100,00 

Kemija  

1 1 0,4 

4,04 4,00 0,96 

2 14 6,1 

3 52 22,8 

4 69 30,3 

5 92 40,4 

Skupaj 228 100,00 

 

3.2 Inštrumenti 

 

Podatki so bili zbrani z anketiranjem, pri čemer je bil uporabljen anonimni anketni 

vprašalnik.  

Poleg uvodnega nagovora in splošnih podatkov o učencih (spol, starost, zaključna ocena pri 

biologiji, fiziki in kemiji v 8. razredu in pričakovana zaključna ocena pri biologiji, fiziki in 

kemiji v 9. razredu) vprašalnik vsebuje dva širša vsebinska sklopa. 

Prvi vsebinski sklop se nanaša na motivacijo za učenje kemije. Prirejen je bil Vprašalnik 

motivacije za učenje naravoslovnih predmetov (v originalu Science Motivation Questionnaire 

– SMQ), katerega avtorja sta Glynn in Koballa (2006). Beseda naravoslovje iz originalnega 

vprašalnika je bila nadomeščena z besedo kemija. Uporabljenih je 5 postavk, ki merijo notranjo 

(na primer »Rad se učim kemijo«) in 5 postavk, ki merijo zunanjo motivacijo (na primer 

»Pomembno mi je, da dobim dobro oceno pri kemiji«). Trditve so izbirnega tipa na 5-stopenjski 

ocenjevalni lestvici (1 – nikoli, 2 – redko, 3 – včasih, 4 – pogosto, 5 – vedno). Skupno število 

možnih točk je tako pri notranji kot tudi pri zunanji motivaciji 25. 

Drugi vsebinski sklop se nanaša na pouk kemije – pogostost uporabe didaktičnih 

motivacijskih spodbud in spodbujanje interesa učencev z različnimi didaktičnimi 

motivacijskimi spodbudami. Ta del vprašalnika je bil zasnovan za namene te raziskave. Znotraj 

prvega vprašanja »Kako pogosto so pri pouku kemije uporabljene naštete dejavnosti?« je 37 



Delić, A. (2018). Didaktične motivacijske spodbude pri pouku kemije (Magistrsko delo).  

Pedagoška fakulteta, Ljubljana. 

27 

 

postavk, ki vključujejo trditve kot na primer »Pri pouku delamo v skupinah« in »Učitelj nam 

vsebine razlaga s pomočjo že narejenih fizičnih modelov molekul«. Trditve so izbirnega tipa 

na 6-stopenjski ocenjevalni lestvici (1 – nikoli, 2 – enkrat na leto, 3 – enkrat na pol leta, 4 – 

enkrat na mesec, 5 – enkrat na teden, 6 – vsako učno uro). Znotraj drugega vprašanja »Kaj 

spodbudi tvoje zanimanje za učenje kemije?« je 37 postavk, ki vključujejo vsebinsko enake 

trditve kot prvo vprašanje. Trditve so izbirnega tipa na 5-stopenjski ocenjevalni lestvici (1 – 

nikoli, 2 – redko, 3 – včasih, 4 – pogosto, 5 – vedno). Drugi vsebinski sklop vsebuje tudi dve 

vprašanji odprtega tipa, s katerima je mogoče izvedeti, če to že ni bilo mogoče izraziti znotraj 

ostalih vprašanj, kaj je tisto, kar učence najbolj oziroma najmanj motivira.  

Vprašalnik ima ustrezne merske karakteristike. Usklajen je z namenom in cilji raziskave, kar 

kaže na veljavnost. Zanesljivost vprašalnika je zadovoljiva, saj Cronbach alfa pri postavkah, ki 

merijo stopnjo zunanje in notranje motiviranosti, znaša 0,77, pri postavkah, ki merijo pogostost 

uporabe določenih didaktičnih sredstev pri pouku kemije, znaša 0,84 in pri postavkah, ki merijo 

spodbujen interes pri učencih zaradi uporabe določenih didaktičnih sredstev, znaša 0,92. 

Objektivnost vprašalnika je bila zagotovljena na ravni izvedbe, vrednotenja in interpretacije. 

Občutljivost vprašalnika je dosežena z večstopenjskimi ocenjevalnimi lestvicami. 

Vsi vprašalniki so zainteresiranim na voljo pri avtorici magistrskega dela. 

 

3.3 Potek študije 

 

Podatki so bili zbrani na osmih osnovnih šolah (matičnih in podružničnih) gorenjske in 

osrednjeslovenske regije, v oddelkih 9. razredov. Tehnika zbiranja podatkov je bila anketa, 

inštrument pa anketni vprašalnik. Zbiranje podatkov je potekalo oktobra in novembra 2017. 

Pred izpolnjevanjem anketnih vprašalnikov so bila učencem predstavljena navodila. Posebej je 

bilo poudarjeno, da se celoten vprašalnik nanaša na pouk kemije, da je anonimen in da naj 

odgovorijo res na vse trditve – kar so tudi upoštevali. Izpolnjevanje je potekalo približno 20 

minut. Vodstva šol in starši oziroma zakoniti skrbniki učencev so bili obveščeni o raziskavi in 

so predhodno dali soglasja o sodelovanju učencev oziroma njihovih otrok v raziskavi. 

Raziskava je potekala na osnovi etičnih načel pedagoškega raziskovanja.  

Podatki, zbrani z anketnimi vprašalniki, so bili kvantitativno obdelani s pomočjo programa 

Microsoft Office Excel in s statističnim programom IBM SPSS Statistics 25. Uporabljeni 

postopki obdelave podatkov so zajemali postopke opisne in inferenčne statistike. Izračunane so 

bile frekvence (f), odstotki (%), aritmetične sredine (M), mediane (Me) in standardni odkloni 

(SD). Za ugotavljanje povezanosti med izbranimi spremenljivkami je bil izračunan Pearsonov 

korelacijski koeficient (r), za izračun statistično pomembnih razlik med aritmetičnimi 

sredinami je bil uporabljen t-preizkus oziroma aproksimativni t-preizkus in enosmerna analiza 

variance (ANOVA) oziroma Brown-Forsythov preizkus ter post hoc preizkusa Tukey HSD 

oziroma Games-Howell. Za razlike med dvema atributivnima spremenljivkama je bil izračunan 

χ2-preizkus hipoteze neodvisnosti oziroma Kullbackov 2Î. preizkus. Za statistično pomembne 

rezultate so bile upoštevane tiste ugotovitve, kjer je bila stopnja tveganja enaka ali manjša od 5 

% (vrednost p ≤ 0,05). Odgovori na vprašanji odprtega tipa so bili analizirani kvalitativno.  
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4 REZULTATI 

 

V nadaljevanju sledi opisna in slikovna predstavitev rezultatov. Rezultati so podani glede na 

raziskovalna vprašanja, ki so navedena v poglavju 2.7.1. 

Zaradi boljše preglednosti so nekatere spremenljivke zapisane na krajši način. Pogostost 

uporabe didaktičnih sredstev pri pouku kemije je označena s P1 do P37, vključno s 

posameznimi didaktičnimi sredstvi, spodbujen interes zaradi njihove uporabe pa z I1 do I37, 

vključno s posameznimi didaktičnimi sredstvi. 

 

4.1 Notranja in zunanja motiviranost učencev za učenje kemije 

 

Stopnja zunanje in notranje motiviranosti je bila ugotovljena s pomočjo prirejenega 

Vprašalnika motivacije za učenje naravoslovnih predmetov – SMQ (Glynn in Koballa, 2006). 

Učenci so odgovarjali na 5-stopenjski lestvici (1 – nikoli, 5 – vedno). Iz Tabele 5 je razvidno, 

da so učenci v povprečju srednje motivirani za učenje kemije. Pri tem je nekoliko manj izražena 

notranja motivacija (M = 15,81; SD = 3,99) kot zunanja motivacija (M = 16,43; SD = 3,49). 

Učence v povprečju najbolj notranje motivira to, da imajo občutek, da so nekaj dosegli, ko 

dobro razumejo vsebine pri kemiji (M = 3,96; SD = 0,98), najmanj pa vsebine pri kemiji, ki jim 

pomenijo izziv (M = 2,76; SD = 1,13). To, da dobijo dobro oceno pri kemiji (M = 4,50; SD = 

0,77), učence v povprečju najbolj zunanje motivira, najmanj pa, ko razmišljajo o tem, kako jim 

bo učenje kemije pomagalo dobiti dobro službo (M = 2,48; SD = 1,22).  

Pri ugotavljanju povezav med notranjo in zunanjo motivacijo je Pearsonov korelacijski 

koeficient pokazal srednje močno, pozitivno statistično pomembno povezanost (r = 0,423, p ≤ 

0,000). To kaže, da so učenci, ki so bolj oziroma manj notranje motivirani, tudi bolj oziroma 

manj zunanje motivirani in obratno.  

 

Tabela 5: Motivacija učencev za učenje kemije 

Motivacija M SD M SD 

Notranja 

Rad se učim kemijo 2,88 1,02 

15,81 3,99 

Kar se naučim pri kemiji, je zame bolj 

pomembno kot ocena, ki jo dobim 
2,90 1,23 

Učenje pri kemiji je zame zanimivo 3,31 1,06 

Rad imam vsebine pri kemiji, ki mi pomenijo 

izziv 
2,76 1,13 

Ko dobro razumem vsebine pri kemiji, imam 

občutek, da sem nekaj dosegel 
3,96 0,98 

Zunanja 

Všeč mi je, da sem uspešnejši od sošolcev pri 

preizkusih znanja iz kemije 
3,08 1,27 

16,43 3,49 
Pomembno mi je, da dobim dobro oceno pri 

kemiji 
4,50 0,77 

Razmišljam o tem, kako mi bo učenje kemije 

pomagalo dobiti dobro službo 
2,48 1,22 
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Razmišljam, kako bodo ocene iz kemije 

vplivale na moj splošni uspeh 
3,74 1,11 

Razmišljam, kako mi bo znanje kemije 

pomagalo pri karieri 
2,63 1,21 

 

4.2 Razlike med spoloma v stopnji notranje in zunanje motiviranosti za učenje 

kemije 

 

Z vidika motiviranosti za učenje kemije je pomembno ugotoviti, ali obstajajo v tej dimenziji 

med učenci in učenkami statistično pomembne razlike. Ob upoštevanju predpostavke o 

homogenosti varianc (F = 0,022, p = 0,882) je t-preizkus za neodvisne vzorce med učenci in 

učenkami pokazal statistično pomembne razlike v povprečni stopnji notranje motiviranosti za 

učenje kemije (t = –2,375, df = 226, p = 0,018). S tveganjem 1,8 % trdimo, da bi bile tudi v 

osnovni množici učenke (M = 16,38; SD = 3,97) v povprečju bolj notranje motivirane za učenje 

kemije kot učenci (M = 15,13; SD = 3,93).  

Prav tako je ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,054, p = 0,817) t-

preizkus za neodvisne vzorce med učenci (M = 15,50; SD = 3,41) in učenkami (M = 17,18; SD 

= 3,39) pokazal statistično pomembne razlike v povprečni stopnji zunanje motiviranosti za 

učenje kemije (t = –3,713, df = 226, p ≤ 0,000). Tudi v osnovni množici bi bile učenke v 

povprečju bolj zunanje motivirane za učenje kemije kot učenci. 

Na tem mestu so zanimivi tudi rezultati χ2-preizkusa hipoteze neodvisnosti oziroma 

Kullbackovega 2Î. preizkusa. Ugotavljali smo, ali se pojavljajo statistično pomembne razlike 

med učenci in učenkami v zaključni oceni pri naravoslovnih predmetih v 8. razredu in 

pričakovani zaključni oceni pri naravoslovnih predmetih v 9. razredu. 

Vrednost Kullbackovega 2Î. preizkusa je pokazala statistično pomembne razlike med učenci 

in učenkami v pričakovani zaključni oceni pri kemiji v 9. razredu (2Î. = 13,269, df = 4, p = 

0,010). S tveganjem 1,0 % lahko trdimo, da bi tudi v osnovni množici učenke pričakovale boljši 

učni uspeh pri kemiji kot učenci. Prav dobro in odlično zaključno oceno pri kemiji v 9. razredu 

pričakuje 76,8 % učenk in 63,1 % učencev. Razlike med učenci in učenkami v zaključni oceni 

pri kemiji v 8. razredu pa niso bile statistično pomembne.  

 

4.3 Razlike med različno učno uspešnimi učenci pri kemiji v 8. razredu v stopnji 

notranje in zunanje motiviranosti za učenje kemije 

 

Ugotavljali smo razlike med različno učno uspešnimi učenci pri kemiji v 8. razredu v stopnji 

zunanje in notranje motiviranosti (Tabela 6). Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti 

varianc (F = 0,449, p = 0,718) je enosmerna analiza variance ANOVA pokazala statistično 

pomembne razlike med različno učno uspešnimi učenci pri kemiji v povprečni stopnji notranje 

motiviranosti (F = 19,017, df = 3, p ≤ 0,000). Tukey HSD post hoc test med parnimi 

primerjavami je pokazal statistično pomembne razlike med učenci, ki so imeli v 8. razredu 

kemijo zaključeno z oceno zadostno in prav dobro (p ≤ 0,000), zadostno in odlično (p ≤ 0,000), 

dobro in prav dobro (p = 0,004) ter dobro in odlično (p ≤ 0,000). S tveganjem, manjšim od 0,1 
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%, oziroma s tveganjem 0,4 % trdimo, da bi bili tudi v osnovni množici učenci z odličnim (M 

= 17,94; SD = 3,77) in prav dobrim (M = 16,67; SD = 3,29) uspehom v povprečju bolj motivirani 

kot tisti z dobrim (M = 14,48; SD = 3,54) in zadostnim (M = 13,05; SD = 3,82) uspehom.  

Prav tako je, ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,299, p = 0,826), 

enosmerna analiza variance ANOVA pokazala statistično pomembne razlike med različno učno 

uspešnimi učenci pri kemiji v povprečni stopnji zunanje motiviranosti (F = 14,072, df = 3, p ≤ 

0,000). Tukey HSD post hoc test med parnimi primerjavami je pokazal statistično pomembne 

razlike med učenci, ki so imeli v 8. razredu kemijo zaključeno z oceno zadostno in prav dobro 

(p ≤ 0,000), zadostno in odlično (p ≤ 0,000), dobro in prav dobro (p ≤ 0,000) ter dobro in odlično 

(p = 0,001). S tveganjem, manjšim od 0,1 %, oziroma s tveganjem 0,1 % trdimo, da bi bili tudi 

v osnovni množici učenci z odličnim (M = 17,45; SD = 3,24) in prav dobrim (M = 17,87; SD = 

3,13) uspehom v povprečju bolj motivirani kot tisti z dobrim (M = 15,27; SD = 3,42) in 

zadostnim (M = 14,35; SD = 2,98) uspehom.  

 

Tabela 6: Razlike v stopnji zunanje in notranje motiviranosti za učenje kemije glede na učno 

uspešnost učencev pri kemiji 

Motivacija 

(I) Zaključna ocena 

pri kemiji v 8. 

razredu 

(J) Zaključna ocena 

pri kemiji v 8. 

razredu 

Post hoc test 

p 

Notranja 

2 

3 0,214 

4 ≤ 0,000 

5 ≤ 0,000 

3 

2 0,214 

4 0,004 

5 ≤ 0,000 

4 

2 ≤ 0,000 

3 0,004 

5 0,199 

5 

2 ≤ 0,000 

3 ≤ 0,000 

4 0,199 

Zunanja 

2 

3 0,506 

4 ≤ 0,000 

5 ≤ 0,000 

3 

2 0,506 

4 ≤ 0,000 

5 0,001 

4 

2 ≤ 0,000 

3 ≤ 0,000 

5 0,886 

5 2 ≤ 0,000 
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3 0,001 

4 0,886 

 

4.4 Pogostost uporabe določenih didaktičnih sredstev pri pouku kemije po 

mnenju učencev 

 

Z vprašalnikom je bila ugotovljena pogostost uporabe določenih didaktičnih sredstev pri 

pouku kemije po mnenju učencev. Učenci so odgovarjali na 6-stopenjski lestvici (1 – nikoli, 6 

– vsako učno uro). Kot je razvidno iz Tabele 7, so pri pouku kemije najpogosteje uporabljana 

didaktična sredstva: razlaga (M = 5,95; SD = 0,22), zapis učne vsebine v zvezek (M = 5,80; SD 

= 0,49), razlaga učitelja tako, da se pogovarja z učenci (M = 5,73; SD = 0,69), razlaga s pomočjo 

uporabe klasične table (M = 5,50; SD = 1,04).  

Nikoli oziroma najmanj pogosto pa so pri pouku kemije uporabljena naslednja didaktična 

sredstva: učenje na podlagi igranja vlog (M = 1,14; SD = 0,61), didaktične igre (M = 1,20; SD 

= 0,69), izdelovanje računalniških modelov (M = 1,21; SD = 0,78), izdelovanje izdelkov za 

pomoč pri učenju (M = 1,71; SD = 1,14; Me = 1), delo z računalnikom (M = 1,75; SD = 1,17; 

Me = 1), izdelovanje fizičnih modelov (M = 1,84; SD = 1,22; Me = 1), ustvarjanje pisnih 

izdelkov (M = 1,92; SD = 0,99), eksperimentalno delo v parih (M = 2,11; SD = 1,28), razlaga s 

pomočjo računalniških modelov (M = 2,36; SD = 1,66; Me = 1) in samostojno eksperimentalno 

delo (M = 2,45; SD = 1,32). 

V nekaj primerih je prišlo do razlik v srednjih vrednostih – aritmetičnih sredinah in 

medianah. Razloge lahko najdemo v ekstremnih rezultatih, ki so spremenili oziroma popačili 

aritmetične sredine. V primerih razlaga s pomočjo računalniških modelov (Me = 1), izdelovanje 

fizičnih modelov (Me = 1), delo z računalnikom (Me = 1), izdelovanje izdelkov za pomoč pri 

učenju (Me = 1) in uporaba v vsakdanjem življenju (Me = 5) je bolj smiselno upoštevati 

mediane, ki so manj občutljive na ekstremne rezultate.  

 

Tabela 7: Pogostost uporabe določenih didaktičnih sredstev pri pouku kemije 

Didaktična sredstva – pogostost M Me SD 

P1 – razlaga 5,95 6,00 0,22 

P2 – samostojno delo 4,82 5,00 1,16 

P3 – delo v parih 2,91 3,00 1,37 

P4 – delo v skupinah 2,98 3,00 1,23 

P5 – klasična tabla 5,50 6,00 1,04 

P6 – elektronska tabla 3.65 4,00 2,20 

P7 – PowerPoint predstavitev 3,79 4,00 2,13 

P8 – pogovor 5,73 6,00 0,69 

P9 – delo z besedilom 4,18 5,00 1,66 

P10 – zapis v zvezek 5,80 6,00 0,49 

P11 – delovni listi 4,27 4,00 1,00 

P12 – pisni izdelki 1,92 2,00 0,99 
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P13 – razlaga s pomočjo slik in fotografij 4,52 5,00 1,57 

P14 – razlaga s pomočjo videoposnetkov 3,58 4,00 1,50 

P15 – razlaga s pomočjo animacij 4,12 4,00 1,31 

P16 – razlaga s pomočjo tabel in grafov 3,52 4,00 1,54 

P17 – razlaga s pomočjo risanja 4,72 5,00 1,41 

P18 – risanje skic, risb, miselnih vzorcev 4,30 5,00 1,54 

P19 – analogije 3,75 4,00 1,76 

P20 – demonstracijsko eksperimentalno delo 4,55 5,00 0,70 

P21 – samostojno eksperimentalno delo 2,45 2,00 1,32 

P22 – eksperimentalno delo v parih 2,11 2,00 1,28 

P23 – eksperimentalno delo v skupinah 2,65 3,00 1,31 

P24 – razlaga s pomočjo fizičnih modelov 3,98 4,00 1,22 

P25 – razlaga s pomočjo računalniških modelov 2,36 1,00 1,66 

P26 – izdelovanje fizičnih modelov 1,84 1,00 1,22 

P27 – izdelovanje računalniških modelov 1,21 1,00 0,78 

P28 – izdelovanje izdelkov za pomoč pri učenju 1,71 1,00 1,14 

P29 – trojna narava kemijskih pojmov 4,97 5,00 1,02 

P30 – problemski pouk 3,29 3,00 1,64 

P31 – primeri iz življenja 4,66 5,00 1,17 

P32 – uporaba v življenju 4,30 5,00 1,39 

P33 – zgodovinsko ozadje 3,13 3,00 1,35 

P34 – igranje vlog 1,14 1,00 0,61 

P35 – didaktične igre 1,20 1,00 0,69 

P36 – delo z računalnikom 1,75 1,00 1,17 

P37 – ekskurzije in drugi vodeni ogledi 2,75 3,00 1,09 

 

4.5 Spodbujen interes učencev za učenje kemije zaradi določenih didaktičnih 

sredstev pri pouku kemije 

 

Ugotavljal se je tudi spodbujen interes učencev za učenje kemije zaradi določenih 

didaktičnih sredstev pri pouku kemije. Učenci so odgovarjali na 5-stopenjski lestvici (1 – nikoli, 

5 – vedno). Kot je razvidno iz Tabele 8, učenčev interes najbolj spodbudijo naslednja didaktična 

sredstva: demonstracijsko eksperimentalno delo (M = 4,50; SD = 0,81), samostojno 

eksperimentalno delo (M = 4,07; SD = 1,25; Me = 5) in razlaga učitelja tako, da se pogovarja z 

učenci (M = 4,04; SD = 1,02). 

Redko oziroma včasih pa učenčev interes spodbujajo naslednja didaktična sredstva: učenje 

na podlagi igranja vlog (M = 2,32; SD = 1,40), ustvarjanje pisnih izdelkov (M = 2,50; SD = 

1,31; Me = 2), izdelovanje računalniških modelov (M = 2,54; SD = 1,31; Me = 2) in didaktične 

igre (M = 2,63; SD = 1,51; Me = 2).  
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Tudi pri ugotavljanju spodbujenega interesa za učenje kemije zaradi uporabe določenih 

didaktičnih sredstev pri pouku kemije je prišlo do nekaj razlik v srednjih vrednostih. Razloge 

lahko ponovno najdemo v ekstremnih rezultatih, ki so spremenili oziroma popačili aritmetične 

sredine. V primerih ustvarjanje pisnih izdelkov (Me = 2), izdelovanje računalniških modelov 

(Me = 2), didaktične igre (Me = 2) in samostojno eksperimentalno delo (Me = 5) je bolj smiselno 

upoštevati mediane, ki so manj občutljive na ekstremne rezultate.  

 

Tabela 8: Spodbujen interes učencev za učenje kemije zaradi določenih didaktičnih sredstev pri 

pouku kemije 

Didaktična sredstva – interes M Me SD 

I1 – razlaga 3,65 4,00 1,04 

I2 – samostojno delo 2,85 3,00 1,17 

I3 – delo v parih 3,33 3,00 1,17 

I4 – delo v skupinah 3,56 4,00 1,18 

I5 – klasična tabla 3,37 3,00 1,11 

I6 – elektronska tabla 3,01 3,00 1,32 

I7 – PowerPoint predstavitev 3,03 3,00 1,30 

I8 – pogovor 4,04 4,00 1,02 

I9 – delo z besedilom 2,62 3,00 1,05 

I10 – zapis v zvezek 3,27 3,00 1,30 

I11 – delovni listi 2,92 3,00 1,10 

I12 – pisni izdelki 2,50 2,00 1,31 

I13 – razlaga s pomočjo slik in fotografij 3,57 4,00 1,13 

I14 – razlaga s pomočjo videoposnetkov 3,71 4,00 1,20 

I15 – razlaga s pomočjo animacij 3,67 4,00 1,20 

I16 – razlaga s pomočjo tabel in grafov 2,64 3,00 1,07 

I17 – razlaga s pomočjo risanja 3,35 3,00 1,06 

I18 – risanje skic, risb, miselnih vzorcev 3,05 3,00 1,13 

I19 – analogije 3,14 3,00 1,24 

I20 – demonstracijsko eksperimentalno delo 4,50 5,00 0,81 

I21 – samostojno eksperimentalno delo 4,07 5,00 1,25 

I22 – eksperimentalno delo v parih 3,94 4,00 1,22 

I23 – eksperimentalno delo v skupinah 3,93 4,00 1,25 

I24 – razlaga s pomočjo fizičnih modelov 3,07 3,00 1,09 

I25 – razlaga s pomočjo računalniških modelov 2,70 3,00 1,18 

I26 – izdelovanje fizičnih modelov 2,74 3,00 1,24 

I27 – izdelovanje računalniških modelov 2,54 2,00 1,31 

I28 – izdelovanje izdelkov za pomoč pri učenju 2,92 3,00 1,27 

I29 – trojna narava kemijskih pojmov 3,45 3,00 1,10 

I30 – problemski pouk 2,66 3,00 1,14 
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I31 – primeri iz življenja 3,77 4,00 1,03 

I32 – uporaba v življenju 3,66 4,00 1,07 

I33 – zgodovinsko ozadje 2,65 3,00 1,09 

I34 – igranje vlog 2,32 2,00 1,40 

I35 – didaktične igre 2,63 2,00 1,51 

I36 – delo z računalnikom 2,87 3,00 1,37 

I37 – ekskurzije in drugi vodeni ogledi 3,52 4,00 1,20 

 

Učenci so odgovarjali tudi na dve odprti vprašanji, kjer so zapisali, kaj jih najbolj oziroma 

najmanj spodbuja za učenje kemije. Ugotovljeno je bilo, da učence za učenje kemije najbolj 

spodbuja eksperimentalno delo (f = 87), ocene in ocenjevanje znanja (f = 44), razlaga učiteljice 

(f = 33), uporaba v življenju (f = 22), pridobljeno znanje in razumevanje učne vsebine (f = 21), 

zanimive vsebine (f = 19), videoposnetki in filmi (f = 18), ekskurzije (f = 18), delo v skupinah 

(f = 17), delo v parih (f = 16), primeri iz življenja (f = 16), urejen zvezek, dobri zapiski in 

izpisovanje vsebin (f = 16), pogovor z učiteljico (f = 12), vpis v srednjo šolo (f = 10) in drugo, 

kar se je pojavilo v manj kot desetih primerih. 

Najmanj pa učence za učenje kemije spodbuja pisanje vsebin v zvezek (f = 37), nezanimive 

vsebine (f = 33), težke vsebine (f = 28), razlaga učiteljice (f = 23), veliko vsebin, ki jih morajo 

poznati (f = 22), ocene in ocenjevanje znanja (f = 21), nerazumevanje vsebin (f = 21), 

samostojno delo (f = 17), učni in delovni listi (f = 14), učenje na pamet (f = 10), delo v skupinah 

(f = 10) in drugo, kar se je pojavilo v manj kot desetih primerih. 

 

4.6 Povezanost med pogostostjo uporabe didaktičnih sredstev in spodbujenim 

interesom za učenje kemije zaradi različnih didaktičnih sredstev 

 

Zanimivo se je zdelo ugotoviti, kakšna je povezava med pogostostjo uporabe in spodbujenim 

interesom za učenje kemije zaradi didaktičnih sredstev. Kot je razvidno iz Tabele 9 je pri 

ugotavljanju teh povezav Pearsonov korelacijski koeficient pokazal srednje močne, pozitivne 

statistično pomembne povezanosti pri naslednjih didaktičnih sredstvih: P6, I6 – razlaga s 

pomočjo elektronske table (r = 0,408, p ≤ 0,000), P7, I7 – razlaga s pomočjo PowerPointa (r = 

0,469, p ≤ 0,000), P32, I32 – uporaba v življenju (r = 0,409, p ≤ 0,000) in P33, I33 – 

zgodovinsko ozadje (r = 0,411, p ≤ 0,000). Tudi v veliko drugih primerih so bile povezanosti 

pozitivne, statistično pomembne, a šibke ali zanemarljive oziroma naključne. 

 

Tabela 9: Povezava med pogostostjo uporabe didaktičnih sredstev in spodbujenim interesom za 

učenje kemije 

 I1   I2   I3   I4 

P1 
r 0,129  

P2 
r 0,052  

P3 
r 0,140  

P4 
r 0,176 

p 0,051  p 0,437  p 0,035  p 0,008 

               

 I5   I6   I7   I8 
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P5 
r 0,256  

P6 
r 0,408  

P7 
r 0,469  

P8 
r 0,092 

p ≤ 0,000  p ≤ 0,000  p ≤ 0,000  p 0,167 

               

 I9   I10   I11   I12 

P9 
r 0,349  

P10 
r 0,160  

P11 
r 0,149  

P12 
r 0,159 

p ≤ 0,000  p 0,016  p 0,025  p 0,016 

               

 I13   I14   I15   I16 

P13 
r 0,234  

P14 
r 0,268  

P15 
r 0,172  

P16 
r 0,211 

p ≤ 0,000  p ≤ 0,000  p 0,009  p 0,001 

               

 I17   I18   I19   I20 

P17 
r 0,328  

P18 
r 0,250  

P19 
r 0,263  

P20 
r 0,000 

p ≤ 0,000  p ≤ 0,000  p ≤ 0,000  p 1,000 

               

 I21   I22   I23   I24 

P21 
r 0,282  

P22 
r 0,187  

P23 
r 0,169  

P24 
r 0,140 

p ≤ 0,000  p 0,005  p 0,011  p 0,035 

               

 I25   I26   I27   I28 

P25 
r 0,182  

P26 
r 0,251  

P27 
r 0,089  

P28 
r 0,185 

p 0,006  p ≤ 0,000  p 0,180  p 0,005 

               

 I29   I30   I31   I32 

P29 
r 0,236  

P30 
r 0,351  

P31 
r 0,363  

P32 
r 0,409 

p ≤ 0,000  p ≤ 0,000  p ≤ 0,000  p ≤ 0,000 

               

 I33   I34   I35   I36 

P33 
r 0,411  

P34 
r 0,118  

P35 
r 0,181  

P36 
r 0,098 

p ≤ 0,000  p 0,075  p 0,006  p 0,139 

               

 I37             

P37 
r 0,197  

 
   

 
   

 
  

p 0,003          

Opomba: Zaradi boljše preglednosti so uporabljene kratice. 

 

V tem primeru je smiselno primerjati tudi rezultate, ki so predstavljeni v Tabeli 7 in Tabeli 

8. S primerjavo aritmetičnih sredin pogostosti uporabe pri pouku in spodbujenega interesa 

zaradi didaktičnih sredstev lahko ugotovimo, da so v nekaterih primerih aritmetične sredine 
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primerljive, v drugih pa nasprotne. Pri pogostosti so učenci odgovarjali na 6-stopenjski lestvici, 

pri spodbujenem interesu pa na 5-stopenjski, kar je bilo pri primerjavi upoštevano. Ugotovljeno 

je bilo, da so aritmetične sredine primerljive v naslednjih primerih:  

 visoka stopnja pogostosti in spodbujenega interesa: razlaga, pogovor, razlaga s pomočjo 

slik in fotografij, razlaga s pomočjo animacij, demonstracijsko eksperimentalno delo, 

primeri iz življenja, uporaba v življenju; 

 srednja stopnja pogostosti in spodbujenega interesa: elektronska tabla, PowerPoint 

predstavitev, razlaga s pomočjo tabel in grafov, analogije, razlaga s pomočjo fizičnih 

modelov, problemski pouk, zgodovinsko ozadje; 

 nizka stopnja pogostosti in spodbujenega interesa: pisni izdelki, izdelovanje 

računalniških modelov, didaktične igre. 

V naslednjih primerih je stopnja pogostosti nekoliko višja kot spodbujen interes: samostojno 

delo, klasična tabla, delo z besedilom, zapis v zvezek, delovni listi, razlaga s pomočjo risanja, 

risanje skic, risb, miselnih vzorcev in trojna narava kemijskih pojmov. 

V primerih delo v parih, razlaga s pomočjo videoposnetkov, razlaga s pomočjo računalniških 

modelov, izdelovanje fizičnih modelov, izdelovanje izdelkov za pomoč pri učenju, igranje vlog 

in delo z računalnikom je stopnja pogostosti nekoliko nižja kot spodbujen interes. 

V primerih, ki sledijo, so stopnje nasprotne – stopnja pogostosti je nizka, stopnja 

spodbujenega interesa pa visoka: delo v skupinah, samostojno eksperimentalno delo, 

eksperimentalno delo v parih, eksperimentalno delo v skupinah ter ekskurzije in drugi vodeni 

ogledi.  

 

4.7 Razlike med spoloma v spodbujenem interesu za učenje kemije zaradi 

različnih didaktičnih sredstev 

 

V raziskavi smo ugotavljali vpliv spola na spodbujen interes za učenje kemije zaradi 

različnih didaktičnih sredstev. Narejen je bil t-preizkus oziroma aproksimativni t-preizkus za 

neodvisne vzorce, katerega rezultati so predstavljeni v Tabeli 10. Ob upoštevanju predpostavk 

o homogenosti varianc je t-preizkus oziroma aproksimativni t-preizkus za neodvisne vzorce 

med učenci in učenkami pokazal statistično pomembne razlike v povprečni stopnji 

spodbujenega interesa za učenje kemije zaradi različnih didaktičnih sredstev v naslednjih 

primerih: 

 Razlaga (t = –2,366, df = 226, p = 0,019). S tveganjem 1,9 % trdimo, da bi tudi v 

osnovni množici razlaga bolj spodbudila interes učenk (M = 3,80; SD = 1,02) za učenje 

kemije kot interes učencev (M = 3,48; SD = 1,05). 

 Klasična tabla (t = –2,475, df = 226, p = 0,014). S tveganjem 1,4 % trdimo, da bi tudi 

v osnovni množici razlaga s pomočjo klasične table bolj spodbudila interes učenk (M 

= 3,54; SD = 1,07) za učenje kemije kot interes učencev (M = 3,17; SD = 1,12). 

 PowerPoint predstavitev (t = –1,971, df = 226, p = 0,050). S tveganjem 5,0 % trdimo, 

da bi tudi v osnovni množici PowerPoint predstavitev bolj spodbudila interes učenk (M 

= 3,18; SD = 1,33) za učenje kemije kot interes učencev (M = 2,84; SD = 1,24). 
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 Pogovor (t = –5,072, df = 196, p ≤ 0,000). S tveganjem, manjšim od 0,1 %, trdimo, da 

bi tudi v osnovni množici pogovor bolj spodbudil interes učenk (M = 4,34; SD = 0,87) 

za učenje kemije kot interes učencev (M = 3,68; SD = 1,07). 

 Zapis v zvezek (t = –3,973, df = 226, p ≤ 0,000). S tveganjem, manjšim od 0,1 %, 

trdimo, da bi tudi v osnovni množici zapis v zvezek bolj spodbudil interes učenk (M = 

3,57; SD = 1,27) za učenje kemije kot interes učencev (M = 2,90; SD = 1,24). 

 Pisni izdelki (t = –2,105, df = 226, p = 0,036). S tveganjem 3,6 % trdimo, da bi tudi v 

osnovni množici pisni izdelki bolj spodbudili interes učenk (M = 2,66; SD = 1,31) za 

učenje kemije kot interes učencev (M = 2,30; SD = 1,28). 

 Razlaga s pomočjo slik in fotografij (t = –3,394, df = 226, p = 0,001). S tveganjem 0,1 

% trdimo, da bi tudi v osnovni množici razlaga s pomočjo slik in fotografij bolj 

spodbudila interes učenk (M = 3,79; SD = 1,10) za učenje kemije kot interes učencev 

(M = 3,29; SD = 1,12). 

 Razlaga s pomočjo animacij (t = –2,018, df = 226, p = 0,045). S tveganjem 4,5 % 

trdimo, da bi tudi v osnovni množici razlaga s pomočjo animacij bolj spodbudila interes 

učenk (M = 3,82; SD = 1,17) za učenje kemije kot interes učencev (M = 3,50; SD = 

1,22). 

 Razlaga s pomočjo risanja (t = –2,109, df = 226, p = 0,036). S tveganjem 3,6 % trdimo, 

da bi tudi v osnovni množici razlaga s pomočjo risanja bolj spodbudila interes učenk 

(M = 3,48; SD = 1,07) za učenje kemije kot interes učencev (M = 3,18; SD = 1,04). 

 Risanje skic, risb, miselnih vzorcev (t = –2,812, df = 226, p = 0,005). S tveganjem 0,5 

% trdimo, da bi tudi v osnovni množici risanje skic, risb, miselnih vzorcev bolj 

spodbudilo interes učenk (M = 3,24; SD = 1,15) za učenje kemije kot interes učencev 

(M = 2,83; SD = 1,05). 

 Analogije (t = –4,052, df = 226, p = 0,000). S tveganjem, manjšim od 0,1 %, trdimo, 

da bi tudi v osnovni množici analogije bolj spodbudile interes učenk (M = 3,43; SD = 

1,21) za učenje kemije kot interes učencev (M = 2,79; SD = 1,18). 

 Izdelovanje izdelkov za pomoč pri učenju (t = –2,866, df = 226, p = 0,005). S tveganjem 

0,5 % trdimo, da bi tudi v osnovni množici izdelovanje izdelkov za pomoč pri učenju 

bolj spodbudilo interes učenk (M = 3,14; SD = 2,28) za učenje kemije kot interes 

učencev (M = 2,66; SD = 1,21). 

 Trojna narava kemijskih pojmov (t = –2,332, df = 226, p = 0,021). S tveganjem 2,1 % 

trdimo, da bi tudi v osnovni množici trojna narava kemijskih pojmov bolj spodbudila 

interes učenk (M = 3,60; SD = 1,11) za učenje kemije kot interes učencev (M = 3,26; 

SD = 1,07). 

 Primeri iz življenja (t = –5,361, df = 194, p ≤ 0,000). S tveganjem, manjšim od 0,1 %, 

trdimo, da bi tudi v osnovni množici primeri iz življenja bolj spodbudili interes učenk 

(M = 4,09; SD = 0,87) za učenje kemije kot interes učencev (M = 3,38; SD = 1,09). 

 Uporaba v življenju (t = –3,679, df = 226, p ≤ 0,000). S tveganjem, manjšim od 0,1 %, 

trdimo, da bi tudi v osnovni množici uporaba v življenju bolj spodbudila interes učenk 

(M = 3,89; SD = 1,02) za učenje kemije kot interes učencev (M = 3,38; SD = 1,07). 
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 Didaktične igre (t = –3,057, df = 226, p = 0,003). S tveganjem 0,3 % trdimo, da bi tudi 

v osnovni množici didaktične igre bolj spodbudile interes učenk (M = 2,90; SD = 1,48) 

za učenje kemije kot interes učencev (M = 2,30; SD = 1,49). 

V ostalih primerih razlike med spoloma niso statistično pomembne in jih ne moremo 

posplošiti na osnovno množico. 

 

Tabela 10: Stopnja spodbujenega interesa za učenje kemije zaradi didaktičnih sredstev glede na 

spol 

Didaktična sredstva 

– interes 
Spol M SD 

Levenov 

preizkus 
t-preizkus 

F p t df p 

I1 – razlaga 
Fantje 

Dekleta 

3,48 

3,80 

1,05 

1,02 
0,270 0,604 –2,366 226 0,019 

I2 – samostojno 

delo 

Fantje 

Dekleta 

2,79 

2,90 

1,15 

1,18 
0,028 0,867 –0,704 226 0,482 

I3 – delo v parih 
Fantje 

Dekleta 

3,45 

3,23 

1,11 

1,21 
0,911 0,341 1,387 226 0,167 

I4 – delo v 

skupinah 

Fantje 

Dekleta 

3,51 

3,59 

1,16 

1,19 
0,019 0,889 –0,494 226 0,622 

I5 – klasična tabla 
Fantje 

Dekleta 

3,17 

3,54 

1,12 

1,07 
0,004 0,949 –2,475 226 0,014 

I6 – elektronska 

tabla 

Fantje 

Dekleta 

3,01 

3,01 

1,35 

1,30 
0,19 0,890 0,010 226 0,992 

I7 – PowerPoint 

predstavitev 

Fantje 

Dekleta 

2,84 

3,18 

1,24 

1,33 
1,112 0,293 –1,971 226 0,050 

I8 – pogovor 
Fantje 

Dekleta 

3,68 

4,34 

1,07 

0,87 
4,072 0,045 * –5,072 196 

≤ 

0,000 

I9 – delo z 

besedilom 

Fantje 

Dekleta 

2,56 

2,66 

1,03 

1,06 
0,110 0,740 –0,725 226 0,469 

I10 – zapis v 

zvezek 

Fantje 

Dekleta 

2,90 

3,57 

1,24 

1,27 
0,424 0,516 –3,973 226 

≤ 

0,000 

I11 – delovni listi 
Fantje 

Dekleta 

2,79 

3,03 

1,01 

1,16 
1,744 0,188 –1,691 226 0,092 

I12 – pisni izdelki 
Fantje 

Dekleta 

2,30 

2,66 

1,28 

1,31 
0,021 0,884 –2,105 226 0,036 

I13 – razlaga s 

pomočjo slik in 

fotografij 

Fantje 

Dekleta 

3,29 

3,79 

1,12 

1,10 
0,336 0,563 –3,394 226 0,001 

I14 – razlaga s 

pomočjo 

videoposnetkov 

Fantje 

Dekleta 

3,57 

3,82 

1,27 

1,14 
2,618 0,107 –1,526 226 0,128 

I15 – razlaga s 

pomočjo animacij 

Fantje 

Dekleta 

3,50 

3,82 

1,22 

1,17 
0,792 0,375 –2,018 226 0,045 
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I16 – razlaga s 

pomočjo tabel in 

grafov 

Fantje 

Dekleta 

2,61 

2,66 

1,05 

1,09 
0,030 0,863 –0,368 226 0,713 

I17 – razlaga s 

pomočjo risanja 

Fantje 

Dekleta 

3,18 

3,48 

1,04 

1,07 
0,794 0,374 –2,109 226 0,036 

I18 – risanje skic, 

risb, miselnih 

vzorcev 

Fantje 

Dekleta 

2,83 

3,24 

1,05 

1,15 
2,040 0,155 –2,812 226 0,005 

I19 – analogije 
Fantje 

Dekleta 

2,79 

3,43 

1,18 

1,21 
0,270 0,604 –4,052 226 

≤ 

0,000 

I20 – 

demonstracijsko 

eksperimentalno 

delo 

Fantje 

Dekleta 

4,42 

4,57 

0,85 

0,77 
1,438 0,232 –1,409 226 0,160 

I21 – samostojno 

eksperimentalno 

delo 

Fantje 

Dekleta 

4,13 

4,02 

1,19 

1,29 
0,794 0,374 0,664 226 0,507 

I22 – 

eksperimentalno 

delo v parih 

Fantje 

Dekleta 

3,96 

3,93 

1,21 

1,23 
0,486 0,487 0,204 226 0,839 

I23 – 

eksperimentalno 

delo v skupinah 

Fantje 

Dekleta 

3,87 

3,98 

1,30 

1,21 
0,406 0,525 –0,661 226 0,510 

I24 – razlaga s 

pomočjo fizičnih 

modelov 

Fantje 

Dekleta 

2,99 

3,13 

0,98 

1,18 
4,746 0,030 * –0,966 226 0,335 

I25 – razlaga s 

pomočjo 

računalniških 

modelov 

Fantje 

Dekleta 

2,79 

2,62 

1,24 

1,12 
1,414 0,236 1,038 226 0,301 

I26 – izdelovanje 

fizičnih modelov 

Fantje 

Dekleta 

2,68 

2,79 

1,28 

1,21 
0,463 0,497 –0,680 226 0,497 

I27 – izdelovanje 

računalniških 

modelov 

Fantje 

Dekleta 

2,63 

2,46 

1,37 

1,27 
1,119 0,291 0,957 226 0,340 

I28 – izdelovanje 

izdelkov za pomoč 

pri učenju 

Fantje 

Dekleta 

2,66 

3,14 

1,21 

2,28 
0,079 0,779 –2,866 226 0,005 

I29 – trojna narava 

kemijskih pojmov 

Fantje 

Dekleta 

3,26 

3,60 

1,07 

1,11 
0,923 0,338 –2,332 226 0,021 

I30 – problemski 

pouk 

Fantje 

Dekleta 

2,54 

2,76 

1,13 

1,14 
0,005 0,946 –1,434 226 0,153 
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I31 – primeri iz 

življenja 

Fantje 

Dekleta 

3,38 

4,09 

1,09 

0,87 
10,158 0,002 * –5,361 194 

≤ 

0,000 

I32 – uporaba v 

življenju 

Fantje 

Dekleta 

3,38 

3,89 

1,07 

1,02 
1,221 0,270 –3,679 226 

≤ 

0,000 

I33 – zgodovinsko 

ozadje 

Fantje 

Dekleta 

2,59 

2,70 

1,08 

1,11 
0,497 0,482 –0,721 226 0,477 

I34 – igranje vlog 
Fantje 

Dekleta 

2,15 

2,47 

1,42 

1,38 
0,607 0,437 –1,758 226 0,080 

I35 – didaktične 

igre 

Fantje 

Dekleta 

2,30 

2,90 

1,49 

1,48 
0,177 0,674 –3,057 226 0,003 

I36 – delo z 

računalnikom 

Fantje 

Dekleta 

2,86 

2,88 

1,43 

1,32 
1,825 0,178 –0,087 226 0,931 

I37 – ekskurzije in 

drugi vodeni ogledi 

Fantje 

Dekleta 

3,44 

3,58 

1,30 

1,11 
4,230 0,041 * –0,907 201 0,366 

* Aproksimativni t-preizkus 

 

4.8 Razlike med različno učno uspešnimi učenci pri kemiji v 8. razredu v 

spodbujenem interesu za učenje kemije zaradi različnih didaktičnih sredstev 

 

V raziskavi smo ugotavljali vpliv učne uspešnosti pri kemiji v 8. razredu na spodbujen 

interes za učenje kemije zaradi različnih didaktičnih sredstev. Narejena je bila enosmerna 

analiza variance ANOVA oziroma Brown-Forsythov preizkus. Rezultati teh dveh preizkusov 

so predstavljeni v Tabeli 11. 

Ob upoštevanju predpostavk o homogenosti varianc je enosmerna analiza variance ANOVA 

oziroma Brown-Forsythov preizkus pokazal statistično pomembne razlike med različno učno 

uspešnimi učenci pri kemiji v povprečni stopnji spodbujenega interesa zaradi različnih 

didaktičnih sredstev pri naslednjih primerih: 

 Delo v parih (F = 3,305, df = 3, p = 0,021). Tukey HSD post hoc test med parnimi 

primerjavami je pokazal statistično pomembne razlike med učenci, ki so imeli v 8. 

razredu kemijo zaključeno z oceno zadostno in prav dobro (p = 0,012). S tveganjem 1,2 

% trdimo, da bi bil tudi v osnovni množici interes učencev s prav dobrim uspehom (M 

= 3,63; SD = 1,15) v povprečju bolj spodbujen zaradi didaktičnih spodbud kot tistih z 

zadostnim uspehom (M = 2,89; SD = 1,22). 

 Delo v skupinah (F = 3,777, df = 3, p = 0,011). Tukey HSD post hoc test med parnimi 

primerjavami je pokazal statistično pomembne razlike med učenci, ki so imeli v 8. 

razredu kemijo zaključeno z oceno zadostno in prav dobro (p = 0,005). S tveganjem 0,5 

% trdimo, da bi bil tudi v osnovni množici interes učencev s prav dobrim uspehom (M 

= 3,87; SD = 1,05) v povprečju bolj spodbujen zaradi didaktičnih spodbud kot od tistih 

z zadostnim uspehom (M = 3,05; SD = 1,33). 

 Pogovor (F = 4,000, df = 3, p = 0,008). Tukey HSD post hoc test med parnimi 

primerjavami je pokazal statistično pomembne razlike med učenci, ki so imeli v 8. 

razredu kemijo zaključeno z oceno zadostno in odlično (p = 0,005). S tveganjem 0,5 % 
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trdimo, da bi bil tudi v osnovni množici interes učencev z odličnim uspehom (M = 4,34; 

SD = 0,91) v povprečju bolj spodbujen zaradi didaktičnih spodbud kot tistih z zadostnim 

uspehom (M = 3,65; SD = 1,01). 

 Razlaga s pomočjo slik in fotografij (F = 4,243, df = 3, p = 0,006). Tukey HSD post hoc 

test med parnimi primerjavami je pokazal statistično pomembne razlike med učenci, ki 

so imeli v 8. razredu kemijo zaključeno z oceno zadostno in prav dobro (p = 0,037) 

oziroma odlično (p = 0,048). S tveganjem 3,7 % oziroma 4,8 % trdimo, da bi bil tudi v 

osnovni množici interes učencev z odličnim uspehom (M = 3,78; SD = 1,08) in prav 

dobrim uspehom (M = 3,82; SD = 0,98) v povprečju bolj spodbujen zaradi didaktičnih 

spodbud kot tistih z zadostnim uspehom (M = 3,19; SD = 1,05). 

 Razlaga s pomočjo videoposnetkov (F = 3,081, df1 = 3, df2 = 183, p = 0,029). Games-

Howell post hoc test med parnimi primerjavami je pokazal statistično pomembne razlike 

med učenci, ki so imeli v 8. razredu kemijo zaključeno z oceno dobro in odlično (p = 

0,049). S tveganjem 4,9 % trdimo, da bi bil tudi v osnovni množici interes učencev z 

odličnim uspehom (M = 4,02; SD = 0,99) v povprečju bolj spodbujen zaradi didaktičnih 

spodbud kot tistih z dobrim (M = 3,47; SD = 1,37). 

 Razlaga s pomočjo animacij (F = 2,935, df1 = 3, df2 = 206, p = 0,034). Games-Howell 

post hoc test med parnimi primerjavami ni pokazal razlik med skupinami. 

 Samostojno eksperimentalno delo (F = 3,247, df1 = 3, df2 = 191, p = 0,023). Games-

Howell post hoc test med parnimi primerjavami ni pokazal razlik med skupinami. 

 Izdelovanje fizičnih modelov (F = 3,246, df = 3, p = 0,023). Tukey HSD post hoc test 

med parnimi primerjavami ni pokazal razlik med skupinami. 

 Trojna narava kemijskih pojmov (F = 4,253, df = 3, p = 0,006). Tukey HSD post hoc 

test med parnimi primerjavami je pokazal statistično pomembne razlike med učenci, ki 

so imeli v 8. razredu kemijo zaključeno z oceno odlično in zadostno (p = 0,031) oziroma 

dobro (p = 0,008). S tveganjem 3,1 % oziroma 0,8 % trdimo, da bi bil tudi v osnovni 

množici interes učencev z odličnim uspehom (M = 3,83; SD = 1,08) v povprečju bolj 

spodbujen zaradi didaktičnih spodbud kot tistih z zadostnim (M = 3,22; SD = 1,00) in 

dobrim (M = 3,23; SD = 1,05) uspehom. 

 

Tabela 11: Stopnja spodbujenega interesa za učenje kemije zaradi didaktičnih sredstev glede na 

učno uspešnost učencev pri kemiji 

Didaktična sredstva 

– interes 

Zaključna 

ocena pri 

kemiji v 8. 

razredu 

M SD 

Levenov 

preizkus 
ANOVA 

F p F df p 

I1 – razlaga 

2 

3 

4 

5 

Skupaj 

3,30 

3,64 

3,65 

3,88 

3,65 

1,02 

1,05 

1,10 

0,94 

1,04 

0,483 0,695 2,501 3 0,060 

I2 – samostojno 

delo 

2 

3 

2,57 

2,67 

1,35 

1,13 
1,623 0,185 2,240 3 0,084 
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4 

5 

Skupaj 

3,00 

3,05 

2,85 

1,11 

1,12 

1,17 

I3 – delo v parih 

2 

3 

4 

5 

Skupaj 

2,89 

3,26 

3,63 

3,37 

3,33 

1,22 

1,13 

1,15 

1,13 

1,17 

0,069 0,976 3,305 3 0,021 

I4 – delo v 

skupinah 

2 

3 

4 

5 

Skupaj 

3,05 

3,55 

3,87 

3,57 

3,56 

1,33 

1,21 

1,05 

1,09 

1,18 

1,610 0,188 3,777 3 0,011 

I5 – klasična tabla 

2 

3 

4 

5 

Skupaj 

3,49 

3,27 

3,33 

3,45 

3,37 

1,19 

1,17 

1,17 

0,94 

1,11 

2,021 0,112 0,425 3 0,735 

I6 – elektronska 

tabla 

2 

3 

4 

5 

Skupaj 

2,86 

2,88 

2,83 

3,38 

3,01 

1,44 

1,40 

1,24 

1,20 

1,32 

1,646 0,180 2,516 3 0,059 

I7 – PowerPoint 

predstavitev 

2 

3 

4 

5 

Skupaj 

2,84 

2,94 

2,88 

3,37 

3,03 

1,41 

1,38 

1,18 

1,23 

1,30 

2,156 0,094 2,131 3 0,097 

I8 – pogovor 

2 

3 

4 

5 

Skupaj 

3,65 

3,95 

4,07 

4,34 

4,04 

1,01 

1,03 

1,06 

0,91 

1,02 

0,559 0,643 4,000 3 0,008 

I9 – delo z 

besedilom 

2 

3 

4 

5 

Skupaj 

2,76 

2,76 

2,48 

2,52 

2,62 

1,04 

1,12 

0,95 

1,05 

1,05 

0,542 0,654 1,123 3 0,341 

I10 – zapis v 

zvezek 

2 

3 

4 

5 

Skupaj 

3,19 

3,47 

3,10 

3,26 

3,27 

1,39 

1,21 

1,35 

1,29 

1,30 

0,553 0,646 0,911 3 0,437 
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I11 – delovni listi 

2 

3 

4 

5 

Skupaj 

2,84 

3,03 

2,92 

2,86 

2,92 

0,96 

1,17 

1,06 

1,13 

1,10 

0,730 0,535 0,351 3 0,788 

I12 – pisni izdelki 

2 

3 

4 

5 

Skupaj 

2,32 

2,35 

2,73 

2,54 

2,50 

1,25 

1,32 

1,35 

1,27 

1,31 

0,549 0,649 1,180 3 0,318 

I13 – razlaga s 

pomočjo slik in 

fotografij 

2 

3 

4 

5 

Skupaj 

3,19 

3,33 

3,82 

3,78 

3,57 

1,05 

1,27 

0,98 

1,08 

1,13 

2,148 0,095 4,243 3 0,006 

I14 – razlaga s 

pomočjo 

videoposnetkov 

2 

3 

4 

5 

Skupaj 

3,43 

3,47 

3,80 

4,02 

3,71 

1,28 

1,37 

1,09 

0,99 

1,20 

6,208 
≤ 

0,000 
* 3,081 

3 

183 
0,029 

I15 – razlaga s 

pomočjo animacij 

2 

3 

4 

5 

Skupaj 

3,38 

3,44 

3,87 

3,89 

3,67 

1,11 

1,35 

1,19 

1,05 

1,20 

2,786 0,042 * 2,935 
3 

206 
0,034 

I16 – razlaga s 

pomočjo tabel in 

grafov 

2 

3 

4 

5 

Skupaj 

2,54 

2,74 

2,53 

2,69 

2,64 

1,02 

1,10 

1,03 

1,10 

1,07 

0,110 0,954 0,558 3 0,643 

I17 – razlaga s 

pomočjo risanja 

2 

3 

4 

5 

Skupaj 

3,24 

3,18 

3,37 

3,55 

3,35 

1,16 

1,07 

1,04 

1,00 

1,06 

0,295 0,829 1,491 3 0,218 

I18 – risanje skic, 

risb, miselnih 

vzorcev 

2 

3 

4 

5 

Skupaj 

2,92 

3,06 

2,97 

3,20 

3,05 

1,09 

1,18 

1,16 

1,06 

1,13 

0,091 0,965 0,661 3 0,577 

I19 – analogije 

2 

3 

4 

3,16 

2,92 

3,28 

1,04 

1,17 

1,30 

2,621 0,052 1,022 3 0,384 
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5 

Skupaj 

3,22 

3,14 

1,34 

1,24 

I20 – 

demonstracijsko 

eksperimentalno 

delo 

2 

3 

4 

5 

Skupaj 

4,27 

4,44 

4,53 

4,66 

4,50 

0,96 

0,88 

0,72 

0,67 

0,81 

2,326 0,076 2,066 3 0,106 

I21 – samostojno 

eksperimentalno 

delo 

2 

3 

4 

5 

Skupaj 

3,76 

3,80 

4,32 

4,28 

4,07 

1,27 

1,41 

1,13 

1,08 

1,25 

4,433 0,005 * 3,247 
3 

191 
0,023 

I22 – 

eksperimentalno 

delo v parih 

2 

3 

4 

5 

Skupaj 

3,62 

3,79 

4,03 

4,20 

3,94 

1,21 

1,37 

1,15 

1,08 

1,22 

2,300 0,078 2,320 3 0,076 

I23 – 

eksperimentalno 

delo v skupinah 

2 

3 

4 

5 

Skupaj 

3,54 

3,83 

4,10 

4,11 

3,93 

1,37 

1,28 

1,18 

1,19 

1,25 

1,601 0,190 2,160 3 0,094 

I24 – razlaga s 

pomočjo fizičnih 

modelov 

2 

3 

4 

5 

Skupaj 

2,73 

2,97 

3,23 

3,20 

3,07 

1,07 

1,16 

0,95 

1,12 

1,09 

0,583 0,626 2,175 3 0,092 

I25 – razlaga s 

pomočjo 

računalniških 

modelov 

2 

3 

4 

5 

Skupaj 

2,51 

2,64 

2,72 

2,85 

2,70 

1,12 

1,19 

1,20 

1,19 

1,18 

0,288 0,834 0,710 3 0,547 

I26 – izdelovanje 

fizičnih modelov 

2 

3 

4 

5 

Skupaj 

2,32 

2,56 

2,97 

2,95 

2,74 

1,80 

1,30 

1,21 

1,23 

1,24 

1,069 0,363 3,246 3 0,023 

I27 – izdelovanje 

računalniških 

modelov 

2 

3 

4 

5 

Skupaj 

2,46 

2,38 

2,68 

2,62 

2,54 

1,30 

1,35 

1,30 

1,31 

1,31 

0,287 0,835 0,686 3 0,561 
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I28 – izdelovanje 

izdelkov za pomoč 

pri učenju 

2 

3 

4 

5 

Skupaj 

2,65 

2,83 

3,00 

3,09 

2,92 

1,06 

1,41 

1,24 

1,25 

1,27 

2,628 0,051 1,151 3 0,329 

I29 – trojna narava 

kemijskih pojmov 

2 

3 

4 

5 

Skupaj 

3,22 

3,23 

3,42 

3,83 

3,45 

1,00 

1,05 

1,14 

1,08 

1,10 

0,668 0,573 4,253 3 0,006 

I30 – problemski 

pouk 

2 

3 

4 

5 

Skupaj 

2,32 

2,61 

2,70 

2,88 

2,66 

1,00 

1,21 

0,98 

1,23 

1,14 

1,877 0,134 1,965 3 0,120 

I31 – primeri iz 

življenja 

2 

3 

4 

5 

Skupaj 

3,73 

3,70 

3,80 

3,83 

3,77 

1,12 

1,04 

0,92 

1,10 

1,03 

1,223 0,302 0,217 3 0,884 

I32 – uporaba v 

življenju 

2 

3 

4 

5 

Skupaj 

3,49 

3,56 

3,82 

3,71 

3,66 

0,99 

1,20 

0,95 

1,07 

1,07 

2,111 0,100 0,988 3 0,399 

I33 – zgodovinsko 

ozadje 

2 

3 

4 

5 

Skupaj 

2,62 

2,74 

2,80 

2,43 

2,65 

0,98 

1,18 

1,07 

1,08 

1,09 

1,173 0,321 1,418 3 0,238 

I34 – igranje vlog 

2 

3 

4 

5 

Skupaj 

2,03 

2,24 

2,52 

2,40 

2,32 

1,19 

1,46 

1,46 

1,40 

1,40 

1,782 0,151 1,071 3 0,362 

I35 – didaktične 

igre 

2 

3 

4 

5 

Skupaj 

2,19 

2,65 

2,80 

2,71 

2,63 

1,24 

1,62 

1,59 

1,43 

1,51 

3,739 0,012 * 1,438 
3 

219 
0,233 

I36 – delo z 

računalnikom 

2 

3 

2,86 

2,64 

1,36 

1,50 
1,589 0,193 1,723 3 0,163 
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4 

5 

Skupaj 

3,18 

2,83 

2,87 

1,28 

1,29 

1,37 

I37 – ekskurzije in 

drugi vodeni ogledi 

2 

3 

4 

5 

Skupaj 

3,41 

3,47 

3,73 

3,43 

3,52 

1,19 

1,28 

1,07 

1,24 

1,20 

1,010 0,389 0,901 3 0,441 

* Brown-Forsythov preizkus 

 

4.9 Povezanost med stopnjo motiviranosti in spodbujenim interesom za učenje 

kemije zaradi različnih didaktičnih sredstev 

 

Ugotavljali smo tudi, kakšna je povezava med stopnjo notranje in zunanje motiviranosti in 

spodbujenim interesom za učenje kemije zaradi uporabe določenih didaktičnih sredstev pri 

pouku kemije. Kot je razvidno iz Tabele 12, je pri ugotavljanju teh povezav Pearsonov 

korelacijski koeficient pokazal srednje močno, pozitivno statistično pomembno povezanost 

med stopnjo notranje motiviranosti in spodbujenim interesom zaradi trojne narave kemijskih 

pojmov (r = 0,451, p ≤ 0,000). Didaktična sredstva, ki so šibko, pozitivno statistično pomembno 

povezana s stopnjo notranje motivacije, pa so: razlaga (r = 0,351, p ≤ 0,000), samostojno delo 

(r = 0,303, p ≤ 0,000), klasična tabla (r = 0,284, p ≤ 0,000), pogovor (r = 0,345, p ≤ 0,000), 

zapis v zvezek (r = 0,238, p ≤ 0,000), delovni listi (r = 0,252, p ≤ 0,000), razlaga s pomočjo 

animacij (r = 0,200, p = 0,002), analogije (r = 0,203, p = 0,002), demonstracijsko 

eksperimentalno delo (r = 0,287, p ≤ 0,000), razlaga s pomočjo fizičnih modelov (r = 0,361, p 

≤ 0,000), problemski pouk (r = 0,283, p ≤ 0,000), primeri iz življenja (r = 0,210, p = 0,001), 

uporaba v življenju (r = 0,302, p ≤ 0,000) in zgodovinsko ozadje (r = 0,205, p = 0,002).  

S stopnjo zunanje motivacije so šibko, pozitivno statistično pomembno povezani samostojno 

delo (r = 0,229, p ≤ 0,000), pogovor (r = 0,229, p ≤ 0,000), pisni izdelki (r = 0,202, p = 0,002), 

razlaga s pomočjo slik in fotografij (r = 0,208, p = 0,002), razlaga s pomočjo animacij (r = 

0,243, p ≤ 0,000), razlaga s pomočjo fizičnih modelov (r = 0,201, p = 0,002), izdelovanje 

fizičnih modelov (r = 0,218, p = 0,001), izdelovanje izdelkov za pomoč pri učenju (r = 0,236, 

p ≤ 0,000), trojna narava kemijskih pojmov (r = 0,231, p ≤ 0,000), problemski pouk (r = 0,228, 

p = 0,001), uporaba v življenju (r = 0,235, p ≤ 0,000), didaktične igre (r = 0,222, p = 0,001) in 

delo z računalnikom (r = 0,247, p ≤ 0,000). 

 

Tabela 12: Povezava med stopnjo motiviranosti in spodbujenim interesom za učenje kemije 

  Notranja Zunanja 

I1 – razlaga 
r 0,351 0,190 

p ≤ 0,000 0,004 

I2 – samostojno delo 
r 0,303 0,229 

p ≤ 0,000 ≤ 0,000 
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I3 – delo v parih 
r 0,110 0,127 

p 0,098 0,056 

I4 – delo v skupinah 
r 0,186 0,110 

p 0,005 0,096 

I5 – klasična tabla 
r 0,284 0,106 

p ≤ 0,000 0,112 

I6 – elektronska tabla 
r 0,132 0,041 

p 0,046 0,536 

I7 – PowerPoint predstavitev 
r 0,182 0,154 

p 0,006 0,020 

I8 – pogovor 
r 0,345 0,229 

p ≤ 0,000 ≤ 0,000 

I9 – delo z besedilom 
r 0,184 0,103 

p 0,005 0,122 

I10 – zapis v zvezek 
r 0,238 0,165 

p ≤ 0,000 0,013 

I11 – delovni listi 
r 0,252 0,085 

p ≤ 0,000 0,202 

I12 – pisni izdelki 
r 0,085 0,202 

p 0,202 0,002 

I13 – razlaga s pomočjo slik in fotografij 
r 0,192 0,208 

p 0,004 0,002 

I14 – razlaga s pomočjo videoposnetkov 
r 0,099 0,089 

p 0,138 0,182 

I15 – razlaga s pomočjo animacij 
r 0,200 0,243 

p 0,002 ≤ 0,000 

I16 – razlaga s pomočjo tabel in grafov 
r 0,137 0,007 

p 0,039 0,917 

I17 – razlaga s pomočjo risanja 
r 0,199 0,068 

p 0,002 0,305 

I18 – risanje skic, risb, miselnih vzorcev 
r 0,111 0,049 

p 0,095 0,460 

I19 – analogije 
r 0,203 0,196 

p 0,002 0,003 

I20 – demonstracijsko eksperimentalno delo 
r 0,287 0,112 

p ≤ 0,000 0,091 

I21 – samostojno eksperimentalno delo 
r 0,181 0,145 

p 0,006 0,028 

I22 – eksperimentalno delo v parih 
r 0,103 0,066 

p 0,123 0,324 

I23 – eksperimentalno delo v skupinah r 0,087 0,049 
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p 0,189 0,464 

I24 – razlaga s pomočjo fizičnih modelov 
r 0,361 0,201 

p ≤ 0,000 0,002 

I25 – razlaga s pomočjo računalniških modelov 
r 0,124 0,095 

p 0,062 0,154 

I26 – izdelovanje fizičnih modelov 
r 0,160 0,218 

p 0,016 0,001 

I27 – izdelovanje računalniških modelov 
r 0,104 0,135 

p 0,116 0,041 

I28 – izdelovanje izdelkov za pomoč pri učenju 
r 0,155 0,236 

p 0,020 ≤ 0,000 

I29 – trojna narava kemijskih pojmov 
r 0,451 0,231 

p ≤ 0,000 ≤ 0,000 

I30 – problemski pouk 
r 0,283 0,228 

p ≤ 0,000 0,001 

I31 – primeri iz življenja 
r 0,210 0,174 

p 0,001 0,009 

I32 – uporaba v življenju 
r 0,302 0,235 

p ≤ 0,000 ≤ 0,000 

I33 – zgodovinsko ozadje 
r 0,205 0,142 

p 0,002 0,032 

I34 – igranje vlog 
r –0,079 0,127 

p 0,237 0,055 

I35 – didaktične igre 
r 0,037 0,222 

p 0,582 0,001 

I36 – delo z računalnikom 
r 0,111 0,247 

p 0,095 ≤ 0,000 

I37 – ekskurzije in drugi vodeni ogledi 
r 0,188 0,187 

p 0,004 0,005 
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5 DISKUSIJA 

 

Temeljni namen magistrskega dela je bil raziskati možnosti motiviranja učencev z uporabo 

različnih didaktičnih motivacijskih spodbud pri pouku kemije in tako oblikovati smernice, ki bi 

pomagale učiteljem pri njihovem pedagoškem procesu in posledično tudi učencem. Eden izmed 

izjemno pomembnih vidikov pouka je, da učitelji poleg psiholoških motivacijskih spodbud 

uporabljajo tudi ustrezne didaktične motivacijske spodbude. Z njimi lahko spodbudijo interes 

učencev za učenje in tako vplivajo na motivacijo, kar posredno omogoča učno uspešnost 

(Juriševič, 2012). Glede na to, da je kemijsko izobraževanje zahtevno, je smiselno izvajati 

raziskave, ki so usmerjene k optimizaciji pouka. S pridobljenimi rezultati in z oblikovanimi 

smernicami želimo prispevati k izboljšanju prakse in tudi k razvoju stroke. Na področju 

didaktike kemije take raziskave, ki bi proučevala didaktične motivacijske spodbude z različnih 

vidikov, nismo zasledili. Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kakšna je stopnja motiviranosti za 

učenje kemije in kako se razlikuje glede na spol in učno uspešnost. Zanimalo nas je tudi, kako 

pogosto učitelji uporabljajo določena didaktična sredstva, v kolikšni meri le-ta spodbujajo 

interes učencev ter kakšne so razlike glede na spol in učno uspešnost v spodbujenem interesu. 

Pomembno se nam je zdelo ugotoviti, kakšne so povezave med pogostostjo uporabe in 

spodbujenim interesom ter kakšna je povezava med motiviranostjo in spodbujenim interesom 

zaradi didaktičnih sredstev. V nadaljevanju je v devetih sklopih, glede na raziskovalna 

vprašanja, predstavljena razprava z glavnimi ugotovitvami raziskave, ki je bila na vzorcu 228 

devetošolcev slovenskih osnovnih šol izvedena v okviru magistrskega dela. 

Prvo raziskovalno vprašanje se nanaša na stopnjo notranje in zunanje motiviranosti učencev 

za učenje kemije. Rezultati so pokazali, da so učenci srednje motivirani za učenje kemije. 

Stopnja zunanje motivacije je nekoliko višja kot stopnja notranje. V povprečju učence najbolj 

motivirajo ocene, ki veljajo za zunanjo spodbudo. Povezanost notranje in zunanje motivacije je 

srednje močna, pozitivna, kar pomeni, da bolj kot so učenci zunanje motivirani, bolj so tudi 

notranje. Zelo podobni so bili tudi rezultati raziskave D. Gorjan (2015), ki so pokazali, da so 

dijaki, v povprečju stari 16,2 leta, srednje motivirani za učenje naravoslovja. Prav tako je bilo 

ugotovljeno, da je nekoliko bolj izražena zunanja motivacija ter da je povezanost med notranjo 

in zunanjo motivacijo srednje močna. Sklenemo lahko, da ima učitelj kemije še zelo veliko 

možnosti, da izboljša motiviranost učencev za učenje tega predmeta. Glede na to, da je kemija 

abstraktna veda, je poseben poudarek treba namenjati izboljšanju stopnje notranje motivacije, 

saj le-ta, kot je bilo ugotovljeno v raziskavi M. Juriševič idr. (2008), upada ravno z naraščanjem 

abstraktnosti vsebin. Ob tem se seveda moramo zavedati, da motivacije ne moremo strogo ločiti 

na zunanjo in notranjo, ampak jo moramo razumeti kot kontinuum, na katerem lahko v 

katerikoli točki zunanje motivacije, s pomočjo ustreznih zunanjih spodbud, dosežemo bolj 

avtonomno obliko motivacije (Ryan in Deci, 2000a). Na osnovi rezultatov študije so podobno 

sklenili tudi Devetak idr. (2009). Pravijo, da bi učitelji z ustreznim pristopom poučevanja morali 

spodbujati zunanjo motivacijo učencev, ki pa bi se skozi čas spremenila v notranjo motivacijo. 

To bi posledično privedlo do boljšega razumevanja kemijskih pojmov. Pomembno je omeniti 

tudi rezultate mednarodnih raziskav PISA in TIMSS iz leta 2015, ki so pokazali, da slovenski 

učenci podpovprečno uživajo pri ukvarjanju z naravoslovjem oziroma pri učenju naravoslovja. 

Učenci se neradi učijo naravoslovje in so manj samozavestni. Trendi želje po učenju 

naravoslovja in samozavesti pa so v Sloveniji padajoči (Štraus idr., 2016; Mlekuž, 2016). 
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Glede na to, da je bilo ugotovljeno, da učencem zelo veliko pomenijo dobre ocene, smo v 

okviru prvega raziskovalnega vprašanja primerjali zaključne ocene v 8. razredu in pričakovane 

zaključne ocene v 9. razredu pri naravoslovnih predmetih. Izkazalo se je, da učenci pri 

naravoslovnih predmetih pričakujejo višjo zaključno oceno v 9. razredu, kot so jo imeli v 8. 

razredu. Pri kemiji sta sicer zaključna ocena v 8. razredu in pričakovana ocena v 9. razredu nižji 

v primerjavi z biologijo in fiziko. Primerjava dejanskih in pričakovanih ocen je pokazala, da so 

učenci ambiciozni in da imajo šolske ocene posebno motivacijsko funkcijo. Ob tem pa seveda 

moramo biti previdni in ne smemo pozabiti, da ima prevelik pritisk na doseganje čim višjih 

ocen lahko tudi negativen vpliv na motivacijo (Marentič Požarnik, 2016). 

Nadalje smo pri drugem raziskovalnem vprašanju ugotavljali, ali se med učenci in učenkami 

pojavljajo statistično pomembne razlike v stopnji notranje in zunanje motiviranosti za učenje 

kemije. Ugotovili smo, da se pojavljajo razlike v motiviranosti glede na spol. Učenke so tako v 

primeru notranje kot tudi v primeru zunanje motivacije za učenje kemije bolj motivirane kot 

učenci. Pri tem se je večja razlika pojavila v primeru zunanje motiviranosti, kjer dekleta 

izkazujejo najvišjo stopnjo. To so zanimive ugotovitve, saj lahko rečemo, da velja neko splošno, 

verjetno stereotipno razmišljanje, da so fantje bolj motivirani za učenje naravoslovja in da jih 

le-to bolj zanima kot dekleta. Devetak (2012) navaja različne študije, ki so pokazale razlike 

med spoloma – enkrat v prid fantov, drugič v prid deklet –, kot tudi študije, ki teh razlik niso 

zaznale. Navaja tudi ugotovitve raziskovalcev motivacije, ki kažejo na to, da so razlike med 

spoloma v motivaciji povezane z dosežki. Rezultate, do katerih smo prišli v sklopu drugega 

raziskovalnega vprašanja, si torej lahko razlagamo tudi v povezavi z učnim uspehom. Čeprav 

ne statistično pomembno, so imele učenke v 8. razredu v povprečju višje zaključne ocene pri 

kemiji kot učenci. Zanimivi so tudi rezultati D. Gorjan (2015), ki je v svoji raziskavi ugotovila, 

da so dijakinje nekoliko manj notranje motivirane za učenje naravoslovja, medtem ko razlike 

med spoloma v primeru zunanje motivacije niso bile statistično pomembne. Razloge gre morda 

iskati v tem, da so bili v raziskavo vključeni dijaki splošnih gimnazij, ki, kot navaja avtorica, 

predstavljajo delež vseh dijakov, ki so po učnem uspehu najbolj uspešni.  

Omeniti velja tudi podatek, do katerega smo prišli ob iskanju razlik med spoloma in šolskimi 

ocenami. Ugotovljeno je bilo, da so imele učenke v primerjavi z učenci statistično pomembno 

višja pričakovanja za zaključno oceno pri kemiji v 9. razredu, kar je prav tako eden izmed 

pokazateljev, da so bolj motivirane kot učenci. 

Pri tretjem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, ali se med različno učno uspešnimi 

učenci pri kemiji v 8. razredu pojavljajo statistično pomembne razlike v stopnji notranje in 

zunanje motiviranosti za učenje kemije. Ugotovljeno je bilo, da do teh razlik prihaja. Učenci, 

ki so učno uspešnejši, so tudi bolj notranje in zunanje motivirani. V obeh primerih, pri učno 

bolj (odličen in prav dober uspeh) in učno manj (dober in zadosten uspeh) uspešnih učencih, je 

stopnja zunanje motivacije višja kot stopnja notranje motivacije. Le pri učencih z odličnim 

uspehom se je izkazalo, da so nekoliko bolj notranje kot zunanje motivirani v primerjavi z 

učenci s prav dobrim, dobrim in zadostnim uspehom. Korelacije med uspehom v šoli in 

nadaljnjim zanimanjem ter motivacijo za neko področje so statistično pomembne (Zusho idr., 

2003). Raziskovalci so ugotovili, da med učno uspešnostjo pri kemiji in motiviranostjo za 

učenje kemije obstaja pozitivna povezanost, kar pomeni, da bolj motivirani učenci dosegajo 

boljše rezultate (Vrtačnik, Juriševič in Ferk Savec, 2010). Tudi D. Gorjan (2015) je ugotovila, 

da je med uspehom dijakov pri kemiji ter notranjo in zunanjo motivacijo za učenje naravoslovja 
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šibka pozitivna povezanost. Tudi pri tretjem raziskovalnem vprašanju se je tako izkazalo, da 

ima uspeh pomembno vlogo pri motivaciji. Ob tem pa se moramo zavedati, da ima učna 

motivacija mediatorsko vlogo pri pojasnjevanju učne uspešnosti učencev – prispeva namreč 

dobrih 10 % k pojasnitvi učne uspešnosti (Juriševič, 2005). 

V sklopu četrtega raziskovalnega vprašanja smo ugotavljali, kako pogosto po mnenju 

učencev učitelji pri pouku kemije uporabljajo določena didaktična sredstva. Izkazalo se je, da 

učitelji najpogosteje, vsako učno uro, uporabljajo tiste učne oblike in metode, ki so značilne za 

t. i. tradicionalni pouk. Znotraj učnih oblik je pouk najpogosteje, vsako učno uro, frontalen 

oziroma učitelji vsebine razlagajo ustno; enkrat na teden učenci pri pouku delajo samostojno, 

delo v parih in skupinah pa poteka enkrat na pol leta. Učitelji vsako učno uro razlagajo tako, da 

se z učenci pogovarjajo in da uporabljajo klasično tablo. Manj pogosto, enkrat na mesec, učitelji 

uporabljajo elektronsko tablo in razlagajo s pomočjo PowerPoint predstavitve. V obeh primerih 

so, glede na velik standardni odklon od povprečja, učenci odgovarjali v eni ali drugi skrajnosti. 

Predvidevamo lahko, da je uporaba elektronske table odvisna od opremljenosti učilnice, 

uporaba PowerPointa pa od pristopa posameznega učitelja – nekateri skoraj vedno poučujejo z, 

drugi pa brez le-tega. Učenci pri pouku vsako učno uro vsebine zapisujejo v zvezek. Enkrat na 

mesec uporabljajo delovne liste in delajo na podlagi določenega besedila. Približno enkrat na 

leto ustvarjajo pisne izdelke, na primer referate. V sklopu eksperimentalnega dela učitelji 

največkrat, enkrat na mesec do enkrat na teden, učencem demonstrirajo eksperimente. Enkrat 

na leto do enkrat na pol leta pa učenci izvajajo eksperimente samostojno (najmanj pogosto), v 

parih in skupinah (najbolj pogosto). Eksperimentalno delo, ki ne poteka v obliki učiteljeve 

demonstracije, bi moralo biti večkrat del izobraževalnega procesa, saj je pomembno, da so 

učenci pri eksperimentalnem delu aktivni udeleženci. Tudi v učnem načrtu za kemijo je med 

didaktičnimi priporočili znotraj eksperimentalno-raziskovalnega pristopa, priporočen poudarek 

na samostojnem eksperimentalnem delu učencev, medtem ko naj bi z demonstracijskimi 

poskusi učitelji le dopolnjevali izobraževalni proces (Bačnik idr., 2011). Kot izjemno 

pomemben del pouka so snovalci učnega načrta za kemijo izpostavili tudi vizualizacijske 

elemente, naprimer fizične in računalniške modele, animacije, submikroskopske predstavitve 

itd., ki so ključni za to, da učenci razumejo in znajo povezovati pojme na vseh treh 

predstavnostnih ravneh. Za razvijanje prostorskih predstav učencev je nujna njihova aktivna 

vloga, kar pomeni samostojno delo s fizičnimi kemijskimi modeli, ki je dopolnjeno z uporabo 

računalniških modelov (Bačnik idr., 2011). Modeli in modeliranje so didaktične spodbude, ki 

zvišujejo učno motivacijo učencev (Justi in Gilbert, 2002). Ugotovljeno je bilo, da učitelji pri 

pouku približno enkrat na mesec razlagajo s pomočjo fizičnih modelov, medtem ko 

računalniških modelov praktično ne uporabljajo. Učenci fizičnih in računalniških modelov ali 

katerih drugih izdelkov za pomoč pri učenju nikoli ne izdelujejo sami. V študiji izpred nekaj let 

so raziskovalci ugotavljali, kakšno je mnenje učiteljev in bodočih učiteljev kemije o 

pomembnosti uporabe modelov in kakšni so razlogi za njihovo (ne)uporabo. Ugotovili so, da 

učitelji menijo, da je uporaba modelov pomembna v kemijskem izobraževanju, a hkrati so 

poudarili, da pogoji za njihovo uporabo niso ustrezni. Izpostavili so, da je tridimenzionalnih 

modelov na šolah premalo in da med poukom kemije ni zadostnega števila računalnikov. 

Ugotovljeno je bilo tudi, da le manj kot ena tretjina udeležencev zna uporabljati enostavne 

računalniške programe za risanje molekulskih struktur in njihovo predstavljanje v virtualnem 

prostoru. Ob tem pa so vsi sodelujoči pokazali željo za izboljšanje njihovega znanja (Ferk 



Delić, A. (2018). Didaktične motivacijske spodbude pri pouku kemije (Magistrsko delo).  

Pedagoška fakulteta, Ljubljana. 

52 

 

Savec, Vrtačnik, Gilbert in Peklaj, 2006). Nadalje smo v sklopu četrtega raziskovalnega 

vprašanja prišli do rezultatov, ki kažejo, da učitelji enkrat na mesec vsebine razlagajo s pomočjo 

animacij. Ta rezultat po našem mnenju ni odraz dejanskega stanja. V želji po dodatni razlagi je 

bila beseda animacija v anketnem vprašalniku dodatno razložena s primerom »npr. potek 

kemijske reakcije z delci«, kar pa so si učenci verjetno površno razlagali. Učitelji za razlago 

enkrat na mesec do enkrat na teden uporabljajo slike in fotografije ter risbe, skice in podobno, 

kar je med vizualizacijskimi orodji najbolj pogosto. Enkrat na pol leta do enkrat na mesec 

učitelji razlagajo s pomočjo videoposnetkov ter tabel in grafov. Učitelji se pri razlagi približno 

enkrat na mesec poslužujejo analogij in predstavijo uporabo v vsakdanjem življenju. Pogosteje, 

enkrat na teden, učitelji razlagajo na podlagi primera iz resničnega življenja in pri svoji razlagi 

upoštevajo trojno naravo kemijskih pojmov ter v skladu z njo tudi razlagajo vsebine. 

Zgodovinsko ozadje kemijskih vsebin je predstavljeno enkrat na pol leta. Prav tako je enkrat na 

pol leta organiziran problemski pouk ter ekskurzije in drugi vodeni ogledi. Igranje vlog, 

didaktične igre in delo učencev z računalnikom v pouk kemije niso vključeni.  

Tudi V. Ferk Savec idr. (2007) so z analizo podatkov, pridobljenih z anketiranjem učiteljev, 

prišli do podobnih ugotovitev. Njihovi rezultati so pokazali, da učitelji v osnovnih šolah za 

razlago teorije največkrat uporabljajo tablo, sledi uporaba računalnika in grafoskopa, uporaba 

elektronske table pa je zelo redka. Eksperimentalno delo je najpogosteje izvedeno v obliki 

demonstracijskih eksperimentov, sledi skupinsko delo, manjši delež učiteljev pa pogosto 

uporablja tudi delo v parih in samostojno delo. Rezultati so pokazali, da veliko učiteljev pogosto 

uporablja modele in shematske predstavitve. Druge oblike in metode dela pri večini sodelujočih 

niso pogosto v uporabi.  

Pri petem raziskovalnem vprašanju smo ugotavljali, v kolikšni meri določena didaktična 

sredstva spodbudijo interes učencev za učenje kemije. Med vsemi didaktičnimi sredstvi, ki smo 

jih preverjali, le demonstracijsko in samostojno eksperimentalno delo vedno spodbujata interes 

učencev za učenje kemije. Tudi v številnih raziskavah (Devetak, 2005; Devetak in Glažar, 2010; 

Devetak idr., 2009; Gorjan, 2015; Juriševič idr., 2008) je bilo ugotovljeno, da so učenci 

relativno visoko motivirani na makroskopski ravni, saj imajo radi eksperimente. Med 

didaktičnimi sredstvi, ki pogosto pritegnejo interes učencev, so v padajočem vrstnem redu 

pogovor, eksperimentalno delo v parih in skupinah, primeri iz življenja, animacije, 

videoposnetki, uporaba v življenju, razlaga, slike in fotografije, delo v skupinah ter ekskurzije 

in drugi vodeni ogledi. Didaktične igre, izdelovanje računalniških modelov, pisni izdelki in 

igranje vlog redko spodbudijo interes učencev za učenje kemije. Pri tem je treba opozoriti, da 

so učenci ocenjevali spodbujeni interes ne glede na pogostost uporabe. Med preostalimi 

didaktičnimi spodbudami, ki smo jih zajeli v raziskavi, pa je interes učencev spodbujen včasih. 

Ob teh ugotovitvah velja omeniti navedbe Devetaka idr. (2009), ki pravijo, da so aktivni pristopi 

poučevanja, s poudarkom na skupinskem delu, zunanje orientirane strategije za spodbujanje 

interesa učencev za učenje kemije. Tudi rezultati raziskave Rotgansa in Schmidta (2011) so 

pokazali, da imajo učitelji pomembno vlogo pri povečevanju situacijskega interesa, saj je le-ta 

odvisen predvsem od njihovega načina poučevanja. V kemijskem izobraževanju je raba 

vizualizacijskih orodij zelo pomembna, saj pozitivno vpliva na motiviranost učencev za učenje 

in omogoča boljše razumevanje kemijskih pojmov (Theile in Treagust, 1994). 

Tudi pri odgovorih na odprti vprašanji je bilo ugotovljeno, da učence najbolj spodbuja 

eksperimentalno delo. Zelo pogosto so učenci navajali tudi ocene in ocenjevanja znanja. Med 
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odgovori na vprašanje, kaj jih najmanj spodbuja, so učenci najpogosteje navedli, da pisanje 

vsebin v zvezek. Velikokrat so navajali tudi odgovore, da jih vsebine pri kemiji ne zanimajo in 

da so vsebine težke, nerazumljive in obsežne. 

Rezultati v sklopu šestega raziskovalnega vprašanja so pokazali, kakšna je povezava med 

pogostostjo uporabe didaktičnih sredstev in spodbujenim interesom za učenje kemije zaradi 

različnih didaktičnih sredstev. Ugotovljeno je bilo, da je povezanost srednje močna, pozitivna 

in statistično pomembna v primerih elektronske table, PowerPointa, uporabe v življenju in 

zgodovinskega ozadja. To pomeni, da večkrat kot so ta sredstva uporabljena, bolj je interes 

učencev spodbujen. Glede na to, da je bilo znotraj četrtega raziskovalnega vprašanja 

ugotovljeno, da je pri uporabi elektronske table in PowerPointa velik standardni odklon od 

povprečja, lahko sklepamo, da bi bilo smiselno, če bi bilo več učilnic opremljenih z 

elektronskimi tablami in da bi več učiteljev pri razlagi uporabljalo PowerPoint predstavitve; pri 

tem pa bi bila raba obeh zmerna. Zanimivi so tudi rezultati, kjer smo primerjali aritmetične 

sredine obeh spremenljivk. V primerih samostojnega dela, uporabe klasične table, pri delu z 

besedilom, zapisu v zvezek, delovnih listih, razlagi s pomočjo risanja, risanju skic, risb, 

miselnih vzorcev in vključevanju trojne narave kemijskih pojmov je bila stopnja pogostosti 

višja kot stopnja spodbujenega interesa. Kljub temu da pogostost in spodbujen interes nista 

usklajena, je raba teh didaktičnih sredstev ključna za oblikovanje ustreznega mentalnega 

modela učencev. V določenih primerih lahko učitelji nekoliko manj pogosto uporabljajo 

določena didaktična sredstva oziroma jih izpeljejo na način, ki bi bil za učence bolj zanimiv in 

bi tako bolj spodbudil njihov situacijski interes. Zanimivi so tudi primeri, kjer je bila stopnja 

pogostosti nižja kot stopnja spodbujenega interesa. To so: delo v parih, razlaga s pomočjo 

videoposnetkov, razlaga s pomočjo računalniških modelov, izdelovanje fizičnih modelov, 

izdelovanje izdelkov za pomoč pri učenju, igranje vlog in delo z računalnikom. V teh primerih 

bi bila lahko pogostost uporabe večja. Še večji razkorak med pogostostjo in spodbujenim 

interesom, kjer je imela prva nižjo stopnjo, se je pojavil v primerih dela v skupini, samostojnega 

eksperimentalnega dela, eksperimentalnega dela v parih, eksperimentalnega dela v skupinah ter 

ekskurzijah in drugih vodenih ogledih. Tudi v teh primerih bi lahko bili le-ti z vidika 

spodbujanja interesa bolj pogosto oziroma zelo pogosto uporabljeni. V ostalih primerih je bilo 

glede na aritmetične sredine razmerje med pogostostjo in spodbujenim interesom usklajeno. 

Pri sedmem raziskovalnem vprašanju smo se vprašali, ali se med učenci in učenkami 

pojavljajo statistično pomembne razlike v spodbujenem interesu za učenje kemije zaradi 

uporabe različnih didaktičnih sredstev. V primerih, ko učitelji vsebine razlagajo ustno, ko 

razlagajo s pomočjo uporabe klasične table, PowerPointa, slik, fotografij, animacij, risanja, 

analogij, ko predstavijo trojno naravo kemijskih pojmov, primere iz življenja, uporabo v 

življenju, ko učitelji razlagajo tako, da se pogovarjajo z učenci, ko učenci zapisujejo vsebine v 

zvezek, izdelujejo pisne izdelke in izdelke za pomoč pri učenju, rišejo skice, risbe, miselne 

vzorce in se učijo s pomočjo didaktičnih iger, so razlike med spoloma v povprečni stopnji 

spodbujenega interesa za učenje kemije zaradi različnih didaktičnih sredstev statistično 

pomembne. V vseh navedenih primerih je zaradi uporabe didaktičnih sredstev interes učenk 

bolj spodbujen kot interes učencev. Učenci so dosegali višjo stopnjo, a ne statistično 

pomembno, spodbujenega interesa pri delu v parih, samostojnem eksperimentalnem delu, 

eksperimentalnem delu v parih, razlagi s pomočjo računalniških modelov in izdelovanju 
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računalniških modelov. Na podlagi teh rezultatov lahko sklepamo, da na učenke bolj kot na 

učence vpliva uporaba didaktičnih sredstev in bolj spodbuja njihov interes. 

Pri osmem raziskovalnem vprašanju smo ugotavljali, ali se med različno učno uspešnimi 

učenci pri kemiji v 8. razredu pojavljajo statistično pomembne razlike v spodbujenem interesu 

za učenje kemije zaradi različnih didaktičnih sredstev. Do statistično pomembnih razlik je prišlo 

v primerih dela v parih in skupinah, pogovora med učitelji in učenci, razlage s pomočjo slik, 

fotografij, videoposnetkov in animacij, samostojnega eksperimentalnega dela, izdelovanja 

fizičnih modelov in razlage z upoštevanjem trojne narave kemijskih pojmov. V vseh navedenih 

primerih je bila stopnja spodbujenega interesa učencev z boljšim (odličnim in prav dobrim) 

učnim uspehom višja kot stopnja spodbujenega interesa tistih s slabšim (zadostnim in dobrim) 

učnim uspehom pri kemiji. Na podlagi teh ugotovitev lahko sklepamo, da bi bilo dobro, če bi 

učitelji približali ta didaktična sredstva tudi učencem s slabšim učnim uspehom. Tako bi morda 

lahko vplivali na izboljšanje njihovega uspeha. V raziskavi M. Vrtačnik idr. (2010) je bilo 

namreč ugotovljeno, da učitelji z uporabo ustreznih pristopov prispevajo k boljšemu učnemu 

uspehu. 

Nazadnje nas je pri devetem raziskovalnem vprašanju zanimalo, kakšna je povezava med 

stopnjo motiviranosti in spodbujenim interesom za učenje kemije zaradi različnih didaktičnih 

sredstev. Pearsonov korelacijski koeficient je pokazal srednje močno, pozitivno statistično 

pomembno povezanost med stopnjo notranje motiviranosti in spodbujenim interesom zaradi 

trojne narave kemijskih pojmov. Šibka, pozitivna in statistično pomembna povezanost s stopnjo 

notranje motivacije se je pokazala v primerih razlage, samostojnega dela, klasične table, 

pogovora, zapisa v zvezek, delovnih listov, razlage s pomočjo animacij, analogij, 

demonstracijskega eksperimentalnega dela, razlage s pomočjo fizičnih modelov, problemskega 

pouka, primerih iz življenja, uporabe v življenju in zgodovinskega ozadja. Šibka, pozitivna in 

statistično pomembna povezanost s stopnjo zunanje motivacije pa se je pokazala v primerih 

samostojnega dela, pogovora, pisnih izdelkov, razlage s pomočjo slik in fotografij, animacij in 

fizičnih modelov, izdelovanja fizičnih modelov in izdelkov za pomoč pri učenju, trojne narave 

kemijskih pojmov, problemskega pouka, uporabe v življenju, didaktičnih iger in dela z 

računalnikom. Na podlagi teh rezultatov lahko sklepamo, da je stopnja spodbujenega interesa 

za učenje kemije zaradi didaktičnih sredstev večinoma povezana s stopnjo motiviranosti.  
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6 SKLEPI 

 

Eno izmed pomembnih vprašanj, ki si ga veliko učiteljev zastavlja, je, kako učinkovito 

motivirati učence za učenje. Motivacija je namreč ključna za to, da se učenje sploh zgodi in 

posledično tudi za učno uspešnost. Želja večine učiteljev naravoslovnih predmetov in s tem tudi 

kemije je, da bi bili učenci ustrezno naravoslovno pismeni, ob tem pa za učenje kemije 

motivirani in navdušeni. Ker je kemija izjemno kompleksna, a hkrati temeljna naravoslovna 

veda, je treba veliko pozornosti posvetiti izobraževalnemu procesu. Velik izziv raziskovalcem 

in učiteljem kemije predstavlja oblikovanje učinkovitih strategij poučevanja, ki omogočajo 

povečevanje učenčevega interesa za učenje kemijskih vsebin. V okviru magistrskega dela smo 

prišli do zanimivih spoznanj o didaktičnih motivacijskih spodbudah pri pouku kemije. V 

nadaljevanju so vse ugotovitve strnjene v obliki smernic za poučevanje kemije, s čimer je tudi 

dosežen osrednji cilj magistrskega dela.  

Smernice za uporabo didaktičnih motivacijskih spodbud pri poučevanju kemije: 

 Učenci in učenke so srednje motivirani za učenje kemije, kar pomeni, da je še veliko 

možnosti, da učitelj kemije optimizira pristope spodbujanja interesa med poukom 

kemije. Posebej se je treba posvečati notranji motivaciji. Učencem zelo veliko pomenijo 

dobre ocene, zato dodaten poudarek na tem področju ni potreben. Bolj jim je treba 

približati kemijske vsebine, ki jim predstavljajo izziv, predstaviti pomen kemijskega 

znanja in jih stalno opominjati na pomen znanja kemije za njihovo prihodnost in 

prihodnost družbe.  

 Posebno pozornost glede motivacije je treba namenjati učencem ter učno manj uspešnim 

učencem in učenkam. Z ustreznimi motivacijskimi spodbudami je pomembno 

spodbujati situacijski interes, ki skozi čas lahko rezultira v večji motiviranosti za učenje 

kemije. 

 Pri pouku kemije je treba uporabljati več nekonvencionalnih didaktičnih sredstev. Delo 

v parih in skupinah naj večkrat zamenja frontalni pouk. Večji poudarek naj bo na 

aktivnem delu učencev, ki naj bo povezano z vizualizacijskimi elementi. 

 Demonstracijsko in samostojno eksperimentalno delo sta didaktični motivacijski 

spodbudi, ki vedno spodbujata interes učencev. Njuna pogosta uporaba je zato izjemno 

pomembna. Pogosto interes učencev spodbujajo še: pogovor, eksperimentalno delo v 

parih in skupinah, primeri iz življenja, animacije, videoposnetki, uporaba v življenju, 

razlaga, slike in fotografije, delo v skupinah ter ekskurzije in drugi vodeni ogledi. 

Učencem je treba skozi ta sredstva, ki naj jih učitelji uporabljajo čim bolj pogosto, 

pomagati, da osmislijo vsebine in oblikujejo ustrezen mentalni model. 

 Srednje močna povezanost med pogostostjo uporabe in spodbujenim interesom je v 

primerih elektronske table, PowerPointa, uporabe v življenju in zgodovinskega ozadja, 

kar pomeni, da bolj pogosto kot so ta sredstva v uporabi, bolj je spodbujen interes 

učencev. Smiselno bi bilo tudi, da bi bila v okviru pouka kemije večkrat uporabljena 

naslednja sredstva: delo v skupini, samostojno eksperimentalno delo, eksperimentalno 

delo v parih in skupinah ter ekskurzije in drugi vodeni ogledi, saj le-ta zelo pogosto 

spodbujajo interes učencev za učenje kemije. Nekoliko bolj pogosto bi bilo treba 

uporabljati tudi delo v parih, razlago s pomočjo videoposnetkov in računalniških 
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modelov, izdelovanje fizičnih modelov in izdelkov za pomoč pri učenju, igranje vlog in 

delo z računalnikom, saj so tudi ta glede na spodbujen interes premalokrat uporabljena. 

 Uporaba didaktičnih motivacijskih spodbud, kot so razlaga, razlaga s pomočjo klasične 

table, PowerPointa, slik, fotografij, animacij, risanja in analogij, trojna narava kemijskih 

pojmov, primeri iz življenja, uporaba v življenju, pogovor, zapis v zvezek, izdelovanje 

pisnih izdelkov in izdelkov za pomoč pri učenju, risanje skic, risb, miselnih vzorcev in 

didaktične igre, bolj spodbuja učenke kot učence. Učence v primerjavi z učenkami pa 

bolj spodbujajo delo v parih, samostojno eksperimentalno delo, eksperimentalno delo v 

parih, razlaga s pomočjo računalniških modelov in izdelovanje računalniških modelov. 

Uporaba didaktičnih motivacijskih spodbud je torej odvisna tudi od spola oziroma je 

pomembno, da učitelji ta sredstva prilagodijo tako, da bodo spodbujala interes ne glede 

na spol.  

 Glede na to, da delo v parih in skupinah, pogovor, razlaga s pomočjo slik, fotografij, 

videoposnetkov in animacij, samostojno eksperimentalno delo, izdelovanje fizičnih 

modelov in razlaga z upoštevanjem trojne narave kemijskih pojmov spodbujajo interes 

učencev z boljšim učnim uspehom, bi bilo verjetno smiselno, da bi jih učitelji približali 

tudi učencem s slabšim učnim uspehom pri kemiji in tako morda prispevali k izboljšanju 

le-tega. 

 Uporaba ustreznih didaktičnih motivacijskih spodbud je ključna, saj je večinoma 

povezana s stopnjo motiviranosti. 

Želimo si, da bi bile navedene smernice v pomoč učiteljem pri poučevanju. Sicer verjamemo, 

da se večina učiteljev s svojimi izkušnjami zaveda pomena prilagajanja učnega procesa in tako 

tudi motivacijskih spodbud ter da pri tem upoštevajo razlike med učenci. 

V nadaljevanju bi bilo ugotovitve raziskave, ki temelji na vidiku učencev, zanimivo 

primerjati z vidikom učiteljev. Kazalo bi preveriti tudi, kako se rezultati razlikujejo skozi 

izobraževalno vertikalo. Seveda bi bilo na področju didaktičnih motivacijskih spodbud 

smiselno tudi akcijsko raziskovanje, kar bi pomenilo vnos konkretnih sprememb v prakso s 

ciljem doseči napredek v motiviranosti za učenje kemije in znanju kemije pri učencih. 
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