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Povzetek 
 
V zadnjih nekaj letih so se pojavil zaskrbljujoč trend upadanja števila tistih, ki se odločajo za 
študij naravoslovja in tehnologije. Izkušnje učiteljev osnovnih in srednjih šol ter profesorjev na 
univerzi je, da se zmanjšuje število študentov, predvsem pa bolj sposobnih dijakov in študentov, 
ki se odločajo za študij in nadaljevanje kariere na podočju naravoslovja in tehnike. To so 
zaskrbljujoči podatki, predvsem s stališča uravnoteženega in trajnostnega razvoja. 
 
V zadnjih petnajstih letih so se informacijska tehnologija, biotehnologija in nanotehnologija 
pojavile kot triumvirat novih znanosti, ki so močno pripomogle k razvoju visokih tehnologij in 
industrijski rasti v mnogih državah. To so veje znanosti, ki so nastale iz osnovnih 
naravmoslovnih znanosti, biologije, kemije, fizike in matematike, in uporabljale njihova 
spoznanja multidisciplinarno. Na drugi strani se pa te naravoslovne znanosti spreminjajo, na 
novo oblikujejo in uporabljajo v molekularni biologiji, genomiki, laserski tehnologiji, pametnih 
materialih, procesiranju signalov in slik, če imenujemo le nekatere od posameznih področij teh 
novih naravoslovnih znanosti. Velika vlaganja vlad v ZDA, Evropi in na Japonskem kažejo, da 
so te vlade spoznale pomen sinergije med naravoslovnimi znanostmi in novimi področji za 
ustvarjanje in razvoj svojin niš na podroju visoke tehnologije. Prav tako pa je pomembna splošna 
naravoslovna in tehnološka pismenost in zavedanje prebivalstva, da podpre inovacije in 
podjetništvo na področju visoke tehnologije. Jasno je seveda , da da tudi v gospodarstvu visoke 
tehnologije večina ljudi ne bo znanstvenikov, ki bi se ukvarjali z raziskavami. Za tako 
gospodarstvo so pomembni produktni vodje in vodje proizvodnje, razvijalci poslovnih sistemov, 
strokovnjaki za intelektualno lastnino, če naštejemo le nekatere. Da pa bi se lahko pravilno 
odločali, pa bodo morali razumeti, sprejemati in posredovati in delati z visoko znanstvenimi 
idejami in koncepti.  
 
Poleg zbujanja zanimanja za naravoslovje in tehniko pa se moramo zavedati, da je znanost danes 
relevantna za vsakogar. Naravoslovna in tehnična pismenost je osnova za zdravo družbo, ker 
omogoča posamezniku, da si ustvari svoje mnenje in da odgovorno in kompetentno sodeluje pri  
diskusijah glede znanstvenih tem, s katerimi se spopada današnja družba, kot je na primer Aids, 
učinek tople grede ali odlaganje jederskih odpadkov.  
 
Tudi komisija EU za področje naravoslovno tehničnega izobraževanja pripravlja poseben 
akcijski načrt, s katerim bi pri otrocih in mladini spodbudili večje zanimanje za naravoslovje in 
tehniko in jih opogumila za izbiro kariere na tem področju. Problem je velik tudi v Sloveniji, kar 
se kaže tudi na zmanjšanju zanimanja učencev za opis v omenjene programe, v majhnem številu 
osnovnošolcev, ki za zunanje preverjanje znanja izberejo enega od naravoslovnih predmetov, v 
majhnem deležu dijakov, ki izberejo enega od naravoslovnih predmetov kot maturitetni predmet. 
 
V Sloveniji že vrsto let opažamo, da naravoslovje zaostaja za ostalimi izobraževalnimi 
področji po mnogih dejavnikih. Čeprav raziskave znanja kažejo, da se učenci po 
naravoslovnem znanju uvrščajo zelo visoko na lestvice dosežkov na mednarodnih 
primerjalnih testih znanja, obenem zaznavamo velika odstopanja Slovenije od drugih držav v 
stališčih otrok in odraslih do naravoslovnega znanja in  njegovega pridobivanja. V Sloveniji 
so stališča do naravoslovnih predmetov in natavoslovnega znanja precej bolj odklonilna kot 
drugje po svetu. 
 
V primerjavah med državami se običajno pokaže velika usklajenost napovedanih stališč, ki so 
vsa v prid znanju, za katerega se izkaže, da je pomembno, potrebno, zaželjeno za doseganje 
poklica in osebne sreče. Žal je v Sloveniji odnos do znanja naravoslovja, kakor je bil izmerjen 
leta 1999 v mednarodni raziskavi TIMSS, precej manj pozitiven, kot v drugih državah. Otroci 
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si manj močno kot drugje želijo učiti naravoslovne predmete, zase, za poklic, za vstop v 
naslednjo stopnjo izobraževanja, da bi ustregli staršem, ker bi jim to bilo všeč ali ker bi se 
njim, mamam ali prijateljem to znanje zdelo pomembno.  
 
Analize, ki so bile že opravljene v okviru mednarodne raziskave znanja naravoslovja TIMSS 
2003, so pokazale, da bi lahko bil eden od vzrokov za tako nizko motivacijo za učenje 
naravoslovja odsotnost povezanosti učenja naravoslovja z realnim življenjem ob pomanjkanju 
kakršnihkoli učnih vsebin s področja zgodovine znanosti, razvoja znanosti in tehnologije, 
pomena naravoslovne znanosti in tehnologije za razvoj in napredek države. Z novim učnim 
načrtom pridobivamo v osnovni šoli nove predmete, ki poučujejo omenjene vsebine. 
Mednarodne primerjalne analize učnih načrtov za leto 1995 kažejo, da v srednji šoli teh 
vsebin v Sloveniji prav tako skoraj ni bilo, z novimi učnimi načrti pa analize še niso bile 
opravljene.  
 
Gotovo je eden od poglavitnejših razlogov za zmanjševanje zanimanja za naravoslovne 
poklice in naravoslovje v celoti, javno mnenje o zmanjšani možnosti za zaposlitev v 
naravoslovnem poklicu. Glede na pomanjkanje učnih vsebin s področja uporabe naravoslovja 
v poklicih pa bi lahko bil dodaten razlog tudi preslabo poznavanje možnosti za zaposlitev ter 
splošno slaba informiranost o strateškem razvoju Slovenije med mladimi, ko se odločajo za 
vključitev v študij ali pa že pri izbiranju predmetov za maturo in zaključne izpite. Namen 
študije je tako ugotoviti ozadje nizke naklonjenosti do naravoslovja v celoti.  
 
Sistemski pristop - tehnične gimnazije 
 
V tem delu poročila bomo analizirali specifičo stanje na področju poklicnega in strokovnega  
izobraževanja in vpliv teh  izobraževalnih institucij (gre predvsem za  strokovne gimnazije) na 
izbiro visokošolske smeri (fakultete in visoke šole) ob vpisu po končani srednji šoli. Te sorte 
raziskave so seveda povezane s specifično situacijo, ko se zdi, da je število vpisanih na 
naravoslovne in tehnične smeri  nesorazmerno majhno v primerjavi z vpisi na ekonomske, 
juridične pa tudi družboslovne in humanistične smeri. Za takoimenovane strokovne gimnazije 
se verjame, da predstavljajo mehanizem, ki bi to (pretirano) nesorazmerje vsaj v perspektivi 
ublažile in po možnosti približale k tistemu odnosu, ki je za normalni razvoj družbe na 
nacionalnem nivoju optimalen. 
 
Naša analiza je osnovana na delnih obdelavah anketnih materialov, ki so bili zbrani za 
nekatere druge (predhodne) študije in so bili že obdelani in uporabljeni za analize, vendar z 
drugih aspektov. V okviru raziskave smo se usmerili na tri področja, ki se vsako na svoj način  
dotika vprašanja, zakaj se  je zanimanje za naravoslovje tako zmanjšalo in, kakšne ukrepe je 
mogoče sprejeti, da se bo to neugodno razmerje zmanjšalo. (1) Uvajanje sistemskega pristopa – 
uvajanje strokovnih oziroma tehničnih gimnazij kot mehanizma, ki naj bi povečal zanimanje za 
študij naravoslovja in tehnike. Naša predpostavka je, da se krepi potreba in želja posameznikov 
po čim višji izobrazbi, da pa ob tem upada zanimanje za štiriletne srednje strokovne in tehnične 
šole zato, ker ob spremembah v izobraževalnem sistemu ne omogočajo več neposrednega 
dostopa na univerzo. Poleg jasnega signala države, da bo to področje perspektivno, pa moramo 
tudi poskrbeti, da bodo učitelji naravoslovja in tehnike znali vzgajati in spodbujati ljubezen do 
naravoslovja v letih, ko se vzbuja in ohranja zanimanje za ta področja. Zbrani in obdelani so bili 
podatki za maturante strokovnih gimnazij (strokovne gimnazije so klasificirane kot "ekonomska" 
smer, "tehnične" smeri in "umetniške" smeri) za šolska leta 2002/2003 in 2003/2004. 
 
Dijakom strokovnih gimnazij je bilo postavljeno vprašanje: Na osnovi česa si se odločil za to 
šolo? Modalitete odgovorov so bile moja odločitev/odločili so starši/ itn. Procent tistih ki so 
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se sami odločili za strokovno gimnazijo je večji od 86, tako da lahko ostale modalitete 
smatramo za marginalne. Že naslednji odgovor na vprašanje, zakaj se je odločil za to šolo pa 
je manj enoznačen, približno po eno četrtino odgovorov so pobrale tri modalitete, namreč: ker 
me to strokovno področje zanima, veseli/ ker bom imel(a) dobre možnosti za nadaljnji študij/ 
ker se še nisem odločil(a), kaj bi rad postal(a), ostale modalitete so pobrale preostalo četrtino 
odgovorov. 
 
Zanimivi pa so odgovori na vprašanje: Kaj je bila tvoja druga izbira? Skoraj 60 procentov jih 
je odgovorilo - "splošna gimnazija". Na vprašanje: Če bi se lahko še enkrat odločil(a), v 
katerero šolo bi se vpisal(a)? Več kot 50 procentov jih je odgovorilo, da bi se vpisali "na isto 
šolo" 
 
Odgovori na pravkar obdelana vprašanja kažejo na neko stabilnost, zdi pa s, da odgovor na 
naslednje vprašane marsikaj pojasni. Gre za vprašanje: Kaj nameravaš po srednji šoli? Več 
kot 87 procentov je odgovorilo, da se nameravajo "še naprej izobraževati na univerzi". 
 
Analizirali smo podatke, ki smo kih dobili od Visokošolske prijavno informacijske službe za 
šolski leti 2002/03 in analogno za šolsko leto 2003/04. Prav tako smo opravili primerjavo 
odgovorov na ista oz. podobna vprašanaj na obeh študijah. Tako je nastala primerjava dveh 
generacij maturantov strokovnih gimnazij, ki so v šolskih letih 2002/03 in 2003/04 vpisali 
nadaljnji študij.  
 
Podatki za dijake in dijakinje strokovnih gimnazij, ki so maturirali v šol. letu 2003/2004 
kažejo zanimivo podobo vpisa na visokošolski študij. Iz tabelaričnega prikaza tipa gimnazije 
in visokošolskega zavoda, na katerega je bil kandidat sprejet. Več kot 70 procentov 
maturantov ekonomske gimnazije je bilo sprejeto na družboslovne visokošolske zavod in več 
kot 60 procentov maturantov tehničnih gimnazij je bilo sprejeto na tehnične visokošolske 
zavode. Same te številke, vsaj na prvi pogled kažejo, da strokovne gimnazije vendarle do 
neke mere usmerjajo svoje maturante v "pričakovano" smer nadaljnega študija. Kaj pa želje? 
Prva želja maturantov ekonomske gimnazije je v več kot 70 procentih družboslovni 
visokošolski zavod in v malo več kot 50 procentih za maturante tehnične gimnazije tehnični 
visokošolski zavod. Kot rečeno, na prvi pogled vpisi in prve želje potrjujejo intenco 
osnovanja strokovnih gimnazij, da pa bi nas te številke res prepričale, jih bo treba kombinirati 
s številkami vpisov iz splošnih gimnazij.Zdi pa se, da tabele o "drugi" in "tretji" želji stvari ne 
delajo bolj jasne. Iz tabele "izpolnjene prve želje" razvidimo, da se je kar 96 procentom, ki so 
se želeli vpisati na tehnične visokošolske zavode ta želja uresničila (kako pa je bilo s 
prehodom v drugi letnik pa v naših evidencah nimamo podatkov).Analogni podatek za 
družboslovne visokošolske zavode je 93 procentov. Anketni podatki za šolsko leto 2002/03 se 
v podrobnostih sicer razlikujejo, tendenca pa je ista. 
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Odnos do naravoslovja 
 
Študij naravoslovja in tehnike (v nadaljevanju bomo obe vedi združevali pod naravoslovje) bi 
spodbudila dobra informiranost dijakov o tem, da tudi naravoslovje omogoča dobro plačano 
zaposlitev in, da sta torej naravoslovje in družboslovje enako perspektivna. Spodbudno je tudi 
vključevanje študentov v delo in razsikave fakultet ali drugih inštitucij ter štipendije, ki 
olajšajo finančno breme študija in po končanem izobraževanju zagotavljajo službo. 
 
Tudi večje število naravoslovnih predmetov v srednji šoli spodbudi dijake k vpisu na 
naravoslovne fakultete, kar pa ne pomeni, da povečanje kvantitete pomeni povečanje 
kvalitete. Bolj kot kvantiteta je pomemba kvaliteta izobraževanja in je zato potrebno 
spodbuditi učitelje, da naj se pri naravoslovnih predmetih izvajajo utemeljeni poskusi in 
raziskave (poskus zaradi utrjevanja znanja in razumevanja in ne zaradi “popestritve”). Za to 
naj se zagotovijo ustrezni rekviziti. Pomembna je tudi uporaba naučenega. Zato predlagamo, 
da se izvajajo poskusi, ki so uporabni v vsakdanjem življenju ali katerih nauk je uporaben v 
življenju, saj se po anketah sodeč, študentom za življenje zdi pomembno tudi znanje 
naravoslovja, čeprav si večinoma ne želijo poklica, kjer bi znanje naravoslovja lahko 
uporabljali. Ravno utemeljeni poskusi ali raziskave in prenos znanja v vsakdanje življenje so 
lahko pot do večjega veselja in zanimanja za učenje naravoslovnih predmetov. Navedejo in 
predstavijo naj se tudi primeri iz gospodarstva, kjer se konkretni poskusi, reakcije, procesi… 
uporabljajo. Glede na zanimanje (seveda naj se zanimanje vzbudi!) bi bile dobrodošle tudi  
ekskurzije v različne kemijske, fizikalne in/ali biološke obrate, kjer naj se izpostavijo 
možnosti zaposlitve z znanjem naravoslovja. Pri navezovanju tovrstnih stikov bi bil v pomoč 
register inštitucij (npr. brezplačen Poslovni imenik Slovenije za srednje šole) v območju šole. 
 
Prav tako je za učence in dijake pomembna predstavitev dosežkov znanosti pri biologiji, 
kemiji in fiziki, saj tako spoznajo, da so naravoslovne in tehnične vede cenjene ter, da so 
znanstveno in socialno lahko uspešne. Pri tem imajo dokaj veliko vlogo tudi slovenski mediji, 
ki bi lahko predstavili uspehe in dosežke na področju naravoslovja. Zanemariti ne gre tudi 
družboslovnih ved, med katerimi nekatere za dijake niso zanimive in se ne odločajo za študij 
le–teh. 
 
Pomembna je tudi informiranost dijakov o gibanju gospodarstva (spodbujanje dijakov k 
branju časopisov in diskusijam), saj na ta način lahko predvidijo, kateri poklici bodo v 
prihodnosti iskani in jih spodbuditi, da se odločijo tudi za manj znane in aktualne poklice. O 
tem bi morali biti seznanjeni predvsem šolski svetovalni delavci. 
 
Anketirani študentje si večinoma ne želijo službe, kjer bi lahko uporabljali svoja znanja 
biologije, kemije in fizike. Menimo, da predvsem zato, ker takih delovnih mest ne poznajo 
dovolj dobro in mislijo, da niso cenjena. Naravoslovne vede je potrebno aplicirati v vsakdanje 
življenje. Tako bi večje število delovnih mest in posledična socialno – ekonomska varnost, 
spodbudilo študij naravoslovja. Zopet je potrebno poudariti, da obstaja tudi dobro plačano 
delo naravoslovcev in dobre ter zanimive službe.  
 
Pomembna je informiranost dijakov o tem kakšno znanje lahko na študiju pridobijo, kaj lahko 
preučujejo in predvsem, na katerih konkretnih področjih se lahko kasneje zaposlijo. 
Informativni dnevi so tako dobra priložnost, da fakulteta predstavi svoje aktivnosti. 
 
Iz zbranih podatkov tako med dijaki kot študenti bi lahko povzeli naslednje ugotovitve. 
 

• Dijaki in študentje ne kažejo zelo velike motivacije, tako do znanja, študija, službe 
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• Stališča do naravoslovja so še vedno bolj negativna kot pozitivna 
• Slaba je seznanjenost dijakov in študentov z razvojem naravoslovne znanosti, 

uspešnimi posamezniki, poklici 
• Dijaki in študentje si želijo pri pouku več povezav znanosti z vsakdanjim življenjem in 

več eksperimentalnega dela v šoli 
• Za študij naravoslovja se odločajo najuspešnejši v naravoslovju v srednji šoli;  
• Študentje na fakultetah naenkrat javljajo, da jih sam študij ne veseli in zanima 

pretirano, kar je v skladu z nenavadnimi mnenji študentov v javnosti, da bi jih morale 
za študij  motivirati fakultete, ko so že vpisani nanje 

 
Glas praktika: predlogi spremembe 
 
Pri razvoju strategije za izboljšanje položaja naravoslovja moramo doseči dva cilja: večje 
zanimanje za študij naravoslovja in večjo kakovost vpisanih študentov. Na študiju biologije so 
študenti z višjim srednješolskim učnim uspehom uspešnejši pri napredovanju v višji letnik in 
hitreje zaključijo študij kot slabši dijaki. Ob sedanjem sistemu so na študij biologije v letih, ko 
je zanimanje dovolj veliko, da je odobrena omejitev vpisa, vpisani študenti z bistveno boljšim 
srednješolskim učnim uspehom kot v letih z manjšim zanimanjem (brez omejitve vpisa). 
Sedanja vpisna pravila tudi odvračajo dobre dijake od možnosti, da bi kot drugo željo navedli 
študij biologije, čeprav si to želijo. Sedanja vpisna pravila so diskriminatorna do najboljših 
dijakov, zato predlagam revizijo pravil za izbor dijakov ob vpisu na študij. Imamo sistem, pri 
katerem odličen dijak lahko ostane brez vpisa na univerzo, hkrati pa na študije, ki si jih želi ta 
odličen dijak,  vpišemo mnoge zadostne dijake. 
 
Kratkoročno izvedljiv ukrep za izboljšanje zanimanja za posamezne naravoslovne študije je 
izvajanje različnih propagandnih akcij v času, ko se dijaki odločajo o vpisu na študij. Izkušnje 
pri promociji študija biologije kažejo, da se na tovrstne propagandne akcije odzivajo 
predvsem dijaki, ki so se že odločili za naravoslovno-tehnično usmerjen študij, tako pa z 
oglaševanjem lahko samo omilimo posledice slabega zanimanja za naravoslovje, ne 
odpravljamo pa vzrokov za slab odnos učencev in dijakov do naravoslovja. Anketi, ki smo ju 
izvedli med udeleženci biološkega informativnega dneva in med študenti 1. letnika biologije 
kažeta, da je informativni dan najpomembnejša propagandna aktivnost v času, ko se dijaki 
odločajo za vpis na študij. Večja udeležba na informativnem dnevu je povezana s povečanjem 
prijav za vpis. Anketiranci visoko cenijo prijaznost vzdušja na informativnem dnevu, k čemer 
dosti pripomore vključitev študentov v izvedbo informativnega dneva. Dober je tudi odziv 
anketirancev na praktični prikaz aktivnosti biologa, pri čemer lahko sami izvajajo nekatere 
poskuse. Glede na to, da se informativnega dneva udeležuje vse več ljudi, ki se ne zanimajo 
za študij biologije (mlajši dijaki, starši, drugi spremljevalci dijakov), postaja ta prireditev tudi 
možnost za širšo promocijo biologije (in naravoslovja) v javnosti. Anketirancem se zdi 
pomembna tudi predstavitev študija na spletnih straneh in predstavitev študija po srednjih 
šolah, pri čemer si predvsem želijo srečanja s študenti biologije. Pred udeležbo na 
informativnem dnevu so dijaki opazili tako spletne strani o študiju biologije kot tudi 
propagandni plakat in zgibanke na svojih srednjih šolah. 
 
Pri odločitvi za smer študija se študentom zdi pomemben tudi učitelj oz. način pouka, ki 
vzpodbuja navdušenje, pri čemer konkretno s poukom biologije niso zadovoljni in se 
pritožujejo tako nad učitelji kot nad učnimi načrti in izvedbo pouka. Slabo stanje pouka 
biologije v osnovni in srednji šoli potrjujejo tudi drugi deli tega projekta in več drugih 
raziskav. Izboljšanja kakovosti učiteljev biologije na osnovni šoli ne moremo pričakovati, saj 
se za pedagoški študij odločajo dijaki z izredno slabim srednješolskim učnim uspehom. 
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Predlagam, da kritično pregledamo učne načrte za biologijo in druge naravoslovne predmete. 
Hkrati moramo razmisliti o ukrepih, s katerimi bomo povečali kakovost dijakov, ki se 
vpisujejo na pedagoške naravoslovne smeri. Naravoslovnim fakultetam lahko priporočimo 
tesnejše sodelovanje z osnovnošolskimi in srednješolskimi učitelji. 
 
Ena od pomembnih oblik podpore naravoslovnim učiteljem je objavljanje ustreznih gradiv na 
spletnih straneh (npr. navodila za izvedbo poskusov z delovnimi listi za učence, razlaga 
pogostih napačnih konceptov pri pouku naravoslovja, spletne povezave do drugih 
kakovostnih gradiv). Tovrstne podpore v Sloveniji praktično ni. V drugih državah te 
aktivnosti običajno vodijo ugledne strokovne inštitucije oz. univerzitetni učitelji, s čimer je 
zagotovljena kvaliteta in strokovna pravilnost objavljenih gradiv, finančno pa to dejavnost 
delno ali v celoti podpira država (v nekaterih primerih tudi dobrodelni skladi, sponzorji, 
društva). Predlagam, da tudi v Sloveniji organiziramo podporo naravoslovnim učiteljem in 
objavljanje gradiv, namenjenih popularizaciji naravoslovja, preko spletnih strani. 
 
Po sedanjih pravilih aktivnosti, povezane s promocijo naravoslovnih študijev in naravoslovja, 
niso upoštevane pri napredovanju v višji akademski naziv. Predlagam revizijo sistema 
vrednotenja dejavnosti ob izvolitvi v višji akademski naziv v smislu vključitve dejavnosti za 
promocijo naravoslovnih študijev in naravoslovja med točkovane pedagoške aktivnosti. 
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UVOD 
 
V zadnjih nekaj letih so se pojavil zaskrbljujoč trend upadanja števila tistih, ki se odločajo 
za študij naravoslovja in tehnologije. Izkušnje učiteljev osnovnih in srednjih šol ter 
profesorjev na univerzi je, da se zmanjšuje število študentov, predvsem pa bolj sposobnih 
dijakov in študentov, ki se odločajo za študij in nadaljevanje kariere na podočju 
naravoslovja in tehnike. To so zaskrbljujoči podatki, predvsem s stališča uravnoteženega in 
trajnostnega razvoja. 
 
V zadnjih petnajstih letih so se informacijska tehnologija, biotehnologija in nanotehnologija 
pojavile kot triumvirat novih znanosti, ki so močno pripomogle k razvoju visokih tehnologij 
in industrijski rasti v mnogih državah. To so veje znanosti, ki so nastale iz osnovnih 
naravmoslovnih znanosti, biologije, kemije, fizike in matematike, in uporabljale njihova 
spoznanja multidisciplinarno. Na drugi strani se pa te naravoslovne znanosti spreminjajo, na 
novo oblikujejo in uporabljajo v molekularni biologiji, genomiki, laserski tehnologiji, 
pametnih materialih, procesiranju signalov in slik, če imenujemo le nekatere od posameznih 
področij teh novih naravoslovnih znanosti. Velika vlaganja vlad v ZDA, Evropi in na 
Japonskem kažejo, da so te vlade spoznale pomen sinergije med naravoslovnimi znanostmi 
in novimi področji za ustvarjanje in razvoj svojin niš na podroju visoke tehnologije. Prav 
tako pa je pomembna splošna naravoslovna in tehnološka pismenost in zavedanje 
prebivalstva, da podpre inovacije in podjetništvo na področju visoke tehnologije. Jasno je 
seveda , da da tudi v gospodarstvu visoke tehnologije večina ljudi ne bo znanstvenikov, ki bi 
se ukvarjali z raziskavami. Za tako gospodarstvo so pomembni produktni vodje in vodje 
proizvodnje, razvijalci poslovnih sistemov, strokovnjaki za intelektualno lastnino, če 
naštejemo le nekatere. Da pa bi se lahko pravilno odločali, pa bodo morali razumeti, 
sprejemati in posredovati in delati z visoko znanstvenimi idejami in koncepti.  
 
Poleg zbujanja zanimanja za naravoslovje in tehniko pa se moramo zavedati, da je znanost 
danes relevantna za vsakogar. Naravoslovna in tehnična pismenost je osnova za zdravo 
družbo, ker omogoča posamezniku, da si ustvari svoje mnenje in da odgovorno in 
kompetentno sodeluje pri  diskusijah glede znanstvenih tem, s katerimi se spopada današnja 
družba, kot je na primer Aids, učinek tople grede ali odlaganje jederskih odpadkov.  
 
Tudi komisija EU za področje naravoslovno tehničnega izobražeevanja pripravlja poseben 
akcijski načrt, s katerim bi pri otrocih in mladini spodbudili večje zanimanje za naravoslovje 
in tehniko in jih opogumila za izbiro kariere na tem področju. Problem je velik tudi v 
Sloveniji, kar se kaže tudi na zmanjšanju zanimanja učencev za opis v omenjene programe, 
v majhnem številu osnovnošolcev, ki za zunanje preverjanje znanja izberejo enega od 
naravoslovnih predmetov, v majhnem deležu dijakov, ki izberejo enega od naravoslovnih 
predmetov kot maturitetni predmet. 
 
V Sloveniji že vrsto let opažamo, da naravoslovje zaostaja za ostalimi izobraževalnimi 
področji po mnogih dejavnikih. Čeprav raziskave znanja kažejo, da se učenci po 
naravoslovnem znanju uvrščajo zelo visoko na lestvice dosežkov na mednarodnih 
primerjalnih testih znanja, obenem zaznavamo velika odstopanja Slovenije od drugih 
držav v stališčih otrok in odraslih do naravoslovnega znanja in  njegovega pridobivanja. 
V Sloveniji so stališča do naravoslovnih predmetov in natavoslovnega znanja precej bolj 
odklonilna kot drugje po svetu. 
 
V primerjavah med državami se običajno pokaže velika usklajenost napovedanih stališč, 
ki so vsa v prid znanju, za katerega se izkaže, da je pomembno, potrebno, zaželjeno za 



 3

doseganje poklica in osebne sreče. Žal je v Sloveniji odnos do znanja naravoslovja, kakor 
je bil izmerjen leta 1999 v mednarodni raziskavi TIMSS, precej manj pozitiven, kot v 
drugih državah. Otroci si manj močno kot drugje želijo učiti naravoslovne predmete, 
zase, za poklic, za vstop v naslednjo stopnjo izobraževanja, da bi ustregli staršem, ker bi 
jim to bilo všeč ali ker bi se njim, mamam ali prijateljem to znanje zdelo pomembno.  
 
Analize, ki so bile že opravljene v okviru mednarodne raziskave znanja naravoslovja 
TIMSS 2003, so pokazale, da bi lahko bil eden od vzrokov za tako nizko motivacijo za 
učenje naravoslovja odsotnost povezanosti učenja naravoslovja z realnim življenjem ob 
pomanjkanju kakršnihkoli učnih vsebin s področja zgodovine znanosti, razvoja znanosti 
in tehnologije, pomena naravoslovne znanosti in tehnologije za razvoj in napredek 
države. Z novim učnim načrtom pridobivamo v osnovni šoli nove predmete, ki poučujejo 
omenjene vsebine. Mednarodne primerjalne analize učnih načrtov za leto 1995 kažejo, da 
v srednji šoli teh vsebin v Sloveniji prav tako skoraj ni bilo, z novimi učnimi načrti pa 
analize še niso bile opravljene.  
 
Gotovo je eden od poglavitnejših razlogov za zmanjševanje zanimanja za naravoslovne 
poklice in naravoslovje v celoti, javno mnenje o zmanjšani možnosti za zaposlitev v 
naravoslovnem poklicu. Glede na pomanjkanje učnih vsebin s področja uporabe 
naravoslovja v poklicih pa bi lahko bil dodaten razlog tudi preslabo poznavanje možnosti 
za zaposlitev ter splošno slaba informiranost o strateškem razvoju Slovenije med 
mladimi, ko se odločajo za vključitev v študij ali pa že pri izbiranju predmetov za maturo 
in zaključne izpite. Namen študije je tako ugotoviti ozadje nizke naklonjenosti do 
naravoslovja v celoti.  
 
Cilji in namen projekta 
 
Namen projekta je bil preučitev stanja na področju naravoslovnega in tehničnega 
izobraževanja, razlogov za zmanjševanje zanimanja za študij na tem področju, ocena 
faktorjev, ki na to vplivajo, pregled različnih mehanizmov, ki naj bi omogočili večje 
zanimanje za to področje in možnih ukrepov za kratkoročne in dolgoročne izboljšave.  
 
Glavni cilj raziskave je ugotoviti, kateri dejavniki pomembno vplivajo na negativno 
naravnanost mladih do naravoslovnih in tehničnih predmetov in naravoslovja v celoti in na 
kakšen način bi bilo mogoče spodbuditi večje zanimanje za naravoslovje. 
 
Nameni projekta so bili:  
• ugotoviti, zakaj je odnos do naravoslovja in tehnike med osnovnošolci in srednješolci 

v Sloveniji bolj odklonilen kot v drugih državah,  
• analizirati stanje na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja ter uvedbo 

strokovnih gimnazij kot mehanizma za spodbujanje odločanja za študi naravoslovja 
in tehnike 

• analizirati študijske namene tistih, ki zaključujejo srednješolsko izobraževanje, 
predvsem za študij naravoslovja in tehnike, v povezavi z izbiro naravoslovnih in 
strokovnih maturitetnih predmetov. 

• odkriti, kakšne razloge imajo mladi, da se ne odločajo za naravoslovne predmete in 
študij naravoslovja in tehnike, 

• ugotoviti, na kakšen način bi učitelji lahko spodbudili učence, da bi le-ti skupaj s starši 
bolj pozitivno vrednotili naravoslovno znanje in spoznali pomembnost naravoslovja 
in tehnike v njihovem vsakdanjem življenju, 
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• izdelati nameravamo smernice in priporočila za učitelje in strokovne delavce, kako naj 
spodbujajo otroke k izbiranju naravoslovnega poklica ali vsaj poklica, v katerem bi 
uporabljali naravoslovno in tehnično znanje  

• ugotoviti, katere vsebine bi bilo primerno vključiti v poučevanje naravoslovnih 
predmetov, da bi dijaki in učenci lahko pridobili potrebno poznavanje dela v 
naravoslovnih in tehničnih poklicih, ki so za razvoj in dvig konkurenčnosti države 
strateško pomembni 

 
V raziskavi smo želeli potrditi oziroma ovreči naslednje hipoteze: 

• Stališča osnovnošolcev do naravoslovnega znanja in učenja naravoslovnih 
predmetov so tradicionalno v Sloveniji bolj odklonilna  kot v drugih državah. 

• Želje po uporabi naravoslovnega znanja v poklicu so že med osnovnošolci v 
Sloveniji nižje kot drugje po svetu. 

• Stališča srednješolcev do naravoslovja so nizka, tudi med učenci, ki so sicer v 
naravoslovnih predmetih v šoli zelo uspešni.  

• Želje po študiju naravoslovja med srednješolci so podobne kot leta 1995 in ne 
kažejo velikega zanimanja bodočih študentov za naravoslovne študije. 

• Tudi v naravoslovju uspešni dijaki se pogosto odločijo za družboslovne študije 
zaradi ekonomskih razlogov. 

• Študentje naravoslovnih študijev ne vedo, kje in kakšno službo bodo dobili, kar 
vpliva na njihovo motivacijo in usmeritev v študij posameznih področij študija.  

• Študentje naravoslovja so pogosto izbrali svoj študij iz drugih razlogov kot iz 
lastne želje po opravljanju naravoslovnega poklica. 

• Pomemben razlog za slabo stanje na področju naravoslovja je slabo poznavanje 
naravoslovnih poklicev in iz tega izhajajoče prepričanje, da so naravoslovni 
poklici v družbi manj cenjeni in finančno manj privlačni kot poklici na 
ekonomskem, pravnem in splošnem družboslovnem področju. 

 
Vprašanja, ki so pojavljajo ob upadanju zanimanja za naravoslovno tehnično izobraževanje, 
so kompleksna n večplastna. Zato smo se v okviru raziskave usmerili na tri področja, ki se 
vsako na svoj način  dotika vprašanja, zakaj se  je zanimanje za naravoslovje tako zmanjšalo 
in kaj je mogoče storiti, kakšne ukrepe je mogoče sprejeti, da se bo ta trend zmanjšal 
oziroma obrnil: 

• Uvajanje istemskega pristopa – uvajanje strokovnih oziroma tehničnih gimnazij kot 
mehanizma, ki naj bi povečal zanimanje za študij naravoslovja in tehnike, ob 
predpostavki, da se jača potreba in želja posameznikov po čim višji izobrazbi, da ob 
tem upada zanimanje za štiriletne srednje strokovne in tehnične šole, ki ob 
spremembah v izobraževalnem sistemu ne omogočajo več neposrednega dostopa na 
univerzo. 

• Analiza mnenja dijakov in študentov glede naravoslovja, ki se navezujejo na že 
opravljene raziskave med osnovnošolci v okviru raziskave TIMSS, ki osvetljujejo 
razloge za vse bolj odklonilen odnos mladih do tega pomembnega segmenta.  

• Pogled »uporabnika«, visokošolske učiteljice, ki je zasnovala in vodila več 
propagandnih akcij, namenjenih promociji pripravila študijo primera o odločanju 
dijakov za vpis na študijski program Biologija. Poleg tega je analizirala tudi 
kvaliteto kandidatov, ki se vpisujejo na pedagoške študije, opozorila na problem 
praktičnega pouka pri naravoslovju, podpore učiteljem in kvalitete učbenikov in 
predlagala nekaj ukrepov.  

 
Vsi trije pogledi prestavljajo različne pristope k analizi in reševanju vprašanja krize 
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naravoslovnih in tehničnih študijev kot posledice zmanjševanja zanimanja za njih. Poleg 
jasnega signala države, da bo to področje perspektivno, pa moramo tudi poskrbeti, da 
bodo učitelji naravoslovja in tehnike znali vzgajati in spodbujati ljubezen do naravoslovja 
v letih, ko se vzbuja in ohranja zanimanje za ta področja. 
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Generacija maturantov 2002/2003 
 
To je bila generacija dijakov, ki je prva maturirala na strokovnih gimnazijah kot redna 
generacija, ne pa kot del eksperimenta. Pri analizi rezultatov pri prijavah in kasnejšemu vpisu 
smo večkrat upoštevali ne samo tehnične, marveč tudi strokovne gimnazije, tam kjer je to 
relevantno. Skupen imenovalec strokovnih gimnazij je večji poudarek na nekaterih strokovnih 
predmetih, vendar se je le del dijakov, ki zaključujejo strokovne gimnazije, odločil za vpis na 
tehniške gimnazije, tiste, ki nas pravzaprav zanimajo, ker so povezane z  naravoslovjem in 
tehnologijo, tako pri samem šolanju, pri maturi in kasneje pri vpisu na naravoslovne in 
tehniške študije, če se dijaki seveda tako odločijo. Dijaki ekonomske in umetniške gimnazije, 
ki sta tudi definirani kot strokovni gimnaziji, pa so seveda bolj družboslovno ali humanistično 
usmerjeni. 

 

Prva generacija maturantov, ki smo jo spremljali, je ista kot tista, ki je sodelovala pri 
evalvaciji uvajanja strokovnih gimnazij in je odgovarjala na vprašalnike, tako da je zanimivo 
primerjati njihove odgovore ou želje s tistim, kar so na koncu uspeli doseči. 

 

Opravljanje mature 
 

V šolskem letu 2002/03 je maturiralo in se vpisalo na nadaljnji študij 1590 dijakov/inj strokovnih 
gimnazij. Ugotavljali smo, kako uspešni so bili dijaki/nje strokovnih gimnazij na maturi ter v 
tretjem in četrtem letniku srednje šole, katere strokovne predmete so izbrali/e, kaj so bile njihove 
želje za nadaljnji vpis, kam so se uspeli/e vpisati, iz katere srednje šole prihajajo in podobno. 
Med seboj smo v nekaterih segmentih primerjali tehniško, ekomomsko in umetniško gimazijo. 
Ugotavljali smo tudi, ali so razlike pri posameznih parametrih med posameznimi vrstami, v vseh 
teh primerih pa je neodvisno spremenljivko predstavlja tip strokovne gimnazije, ki smo jo 
primerjali z vsemi ostalimi spremenljivkami. 

Slika 1.1: Primerjava dijakov po spolu 
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Pri analizi dijakov po spolu smo ugotovili, da se za tehnične gimnazije oločajo večinoma 
fantje in da jih je več kot štiri petine. Proi ostalih dveh vrstah strokovnih gimnazij je slika 
obratna, zanje se odloča več deklet kot fantov. Te vrednosti tudi presegajo siceršnje razmerje 
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med fanti in dekleti na gimnazijah. 
 
Slika 1.2: Uspeh v 3. in 4. letniku 
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Slika prikazuje uspeh v 3. in 4. letniku kot seštevek obeh uspehov. Vidimo, da so dijaki 
tehniških gimnazij po uspehu najmanj uspešni v tej skupini, statistična analiza pa pokaže, da 
so med njimi temi tremi tipi gimnazij statistično signifikantne razlike v uspehu dijakov. 
Predvsem je zanimiv precej manjši delež dijakov z višjimi ocenami. na tehniških gimnazijah  
 

Slika 1.3: skupni uspeh dijakov na maturi 
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Na sliki vidimo skupni uspeh dijakov na maturi, pri čemer upoštevamo podatke o vseh 
dijakih, tudi neuspešnih, ki jih je skupaj četrtina, kar je precej več kot na običajnih 
gimnazijah. So pa dijaki strokovnih gimnazij nekoliko uspešnejši od dijakov in dijakinj 
ekonomske gimnazije, tudi v odstotku tistih, ki uspešno maturirajo. Siceršnje primerjave 
dijakov strokovnih gimnazij z dijaki splošnih gimnazij kažejo, da je skupni maturitetni uspeh 
na teh šolah nižji za pribliđno tri točke in se z leti (pred uvedbo strokovnih gimnazij so 
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ocenjevali uspeh na srednjih strokovnih šolah) ne spreminja bistveno1.  
 
Maturitetno letno poročilo Državnega izpitnega centra tudi navaja število kandidatov, ki so se 
odločili za posamezna strokovna oziroma predmetna področja. Podatki kažejo, da se je število 
tistih, ki so opravljali maturo iz naravoslovnih predmetov v izbirnem delu mature, padlo od 
4.432 v prvem letu mature na 3.534 v letu 2003, precej pa je naraslo zanimanje za 
humanistične predmete. Tudi število dijakov za maturo iz strokovnih predmetov se je 
zmanjšalo.  
 
Slika 1.4:  Uspeh pri strokovnih predmetih strokovne mature 
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Dijaki tehničnih gimnazij so bili pri strokovnih predmetih statistično uspešnejši od dijakov 
ekonomskih gimnazij.  
 
Slika 1.5:  Ocene pri strokovnih predmetih strokovne mature 
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1 Maturitetno letno poročilo za leto 2003, RIC, Ljubljana 
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Slika prikazuje razporeditev posameznih predmetov strokovne mature pri dijakih, ki so se 
vpisovali na univerzo. Povprečne ocene strokovnih pedmetov na spomladanski maturi so se 
gibale od 2,8 pro elektrotehniki do 3,3 pri biotehnologiji2. 
 
Slika 1.6:  Izbor ravni zahtevnosti pri matematiki  
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Večina študentov na tehniških gimnazijah se je odločila za matuto iz matematike na osnovni 
ravni zahtevnosti, čeprav bi bilo pričakovati, da bo v tejs kupini večji odstotek tistih, ki se 
bodo že zaradi odločitve za tehnične in naravoslovne smeri odločili za matematiko na višji 
ravni zahtevnosti.  
 
Slika 1.7:  Ocene pri matematiki 
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Ocene pri obveznih maturitetnih predmetih (matematika, materinščina in tuj jezik – 
angleščina, slike 1.7 do 1.9) kažejo, da dijaki tehniških gimnazij obvladajo relativno dobro 
matematiko, so precej slabši pri maternjem jeziku in solidni pri angleščini. 
 

 
 
 

 
                                                           
2 Letno maturitetno poročilo za leto 2003, RIC Ljubljana 
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Slika 1.8:  Ocene pri materinščini 
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Slika 1.9:  Ocene pri angleškem jeziku 
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Vpis na posekundarno izobraževanje 
 

Prve prijave in želje kandidatov 
 
Na osnovi podatkov, ki smo jih dobili na VPIS-u, visokošolski prijavno informativni službi 
univerz, smo analizirali, kako so se dijaki tehniških gimnazij odločali za nadaljevanje študija. 
Med dijaki strokovnih gimnazij, katerih podatke smo dobili, smo izbrali tiste s tehničnih 
gimnazij. V tabeli 1.1 smo zbrali njihove želje, ki so jih izrazili ob prvi prijavi na 
visokošolsko prijavno informativno službo. Iz tabele vidimo, da njihove želje pravzaprav ne 
spreminjajo dosti in večinoma, skoraj 60 odstotkov, želi študirati na naravoslovju in 
tehnologiji, slaba tretjina ob prvi želji navaja družboslovje ali humanistiko, in njegov delež se 
ne spreminja dosti. Pri ostalih strokovnih gimnazijah je seveda slika nekoliko drugačna, kar 
kažejo tudi slike od 1.10 do 1.12 
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Tabela 1.1: Vpisne želje dijakov tehničnih gimnazij 
 

tehniška gimnazija Prva 
želja 

Druga 
želja 

Tretja 
želja 

Sprejet 

naravoslovno matematični visokošolski zavodi 15 17 29 21 

tehniški visokošolski zavodi 278 260 204 256 

medicinski visokošolski zavodi 1 3 0 0 

biotehniški visokošolski zavodi 43 48 40 40 

družboslovni visokošolski zavodi 114 117 113 79 

humanistični visokošolski zavodi 37 36 22 23 

umetniški visokošolski zavodi 4 1 1 1 
 
 

Slika 1.10:  Želje dijakov ob prvi prijavi – prva želja  
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Slika 1.11: :  Želje dijakov ob prvi prijavi – druga želja 
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Slika 1.12: :  Želje dijakov ob prvi prijavi – tretja želja 
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Večina dijakov se je želela vpisati na univerzitetni študij in študirati redno, v okviru vseh treh 
želja. Edina sprememba je bila vrsta visokošolskega študija, j+kot druga želja je bil v petini 
primerov naveden visokošolski strokovni študij¸, verjetno kot alternativa, če na 
univerzittenega  ne bi bili sprejeti. 
 
 

Vpis kandidatov 
 
Slika  1.13 prikazuje, kolikšen delež kandiatov se je vpisal na posamezna področja študija.  
Če primerjamo rezultate vpisa z njihovimi željami (tabela 1.1) vidimo, da se jih je veliko več 
vpisalo na naravoslovje in tehniko, kot jih je pravzaprav sprva nameravalo, manj pa na 
družboslovje in humanistiko.  
 
Slika 1.13: :  Vpis dijakov na študij 
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Večina kandidatov študira redno. Na sliki 1.14 vidimo, kako se spreminjajo in pokrivajo želje 
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kandidatov ter vpis na posamezne smeri študija, kar kaže precejšnjo usklajenost med željami 
in realizacijo..  
 

Slika 1.14: :  Želje in vpis dijakov na študij 
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V tabelah 1.2 do 1.4 vidimo, kako so želje kandidatov izpolnjene glede na to, kam se je vpisal. 
Tabele kažejo, da se je precejšnjemu delu kandidatov uspelo vpisati v okviru prve želje. 

 
Tabela 1.2: Vpis in prva želja 

 

kandidat je bil sprejet na visokošolski zavod  
 
 naravoslovno 

matematični 
vz 

tehniški 
vz 

biotehniški  
vz 

družboslovni 
vz 

humanistični 
vz 

umetniški 
vz 

Total 

N 14      14 naravoslovno 
matematični 
vz % within 

prva želja 100,0%      100,0%

N 5 244  5   254 
tehniški vz % within 

prva želja 2,0% 96,1%  2,0%   100,0%

N   36    36 
biotehniški vz % within 

prva želja   100,0%    100,0%

N 1 6 4 71 1  83 
družboslovni 
vz % within 

prva želja 1,2% 7,2% 4,8% 85,5% 1,2%  100,0%

N 1 4  2 22  29 
humanistični 
vz % within 

prva želja 3,4% 13,8%  6,9% 75,9%  100,0%

N  2  1  1 4 

prva želja - 
visokošolski 
zavod  

umetniški vz % within 
prva želja  50,0%  25,0%  25,0% 100,0%

N 21 256 40 79 23 1 420 
Total % within 

prva želja 5,0% 61,0% 9,5% 18,8% 5,5% ,2% 100,0%

a tip strokovne gimnazije = tehniška gimnazija  
 

 

Tabela 1.3: Vpis in druga želja 
 

 
kandidat je bil sprejet na visokošolski zavod  

 
 naravoslovno 

matematični 
vz 

tehniški 
vz 

biotehniški  
vz 

družboslovni 
vz 

humanistični 
vz 

umetniški 
vz 

Total 

N 4 9  3   16 naravoslovno 
matematični 
vz % within 

druga želja 25,0% 56,3%  18,8%   100,0%

N 13 199 2 14   228 
tehniški vz % within 

druga želja 5,7% 87,3% ,9% 6,1%   100,0%

N 1 1  1   3 
medicinski 
vz % within 

druga želja 33,3% 33,3%  33,3%   100,0%

N  10 34   1 45 
biotehniški 
vz % within 

druga želja  22,2% 75,6%   2,2% 100,0%

druga želja - 
visokošolski 
zavod  

družboslovni N 2 23 4 55 7  91 
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vz % within 
druga želja 2,2% 25,3% 4,4% 60,4% 7,7%  100,0%

N 1 4  5 16  26 
humanistični 
vz % within 

druga želja 3,8% 15,4%  19,2% 61,5%  100,0%

N  1     1 
umetniški  
vz % within 

druga želja  100,0%     100,0%

N 21 247 40 78 23 1 410 
Total % within 

druga želja 5,1% 60,2% 9,8% 19,0% 5,6% ,2% 100,0%

a tip strokovne gimnazije = tehniška gimnazija  

 
 

Tabela 1.4: Vpis in tretja želja 
 
 

kandidat je bil sprejet na visokošolski zavod  
 
 naravoslovno 

matematični 
vz 

tehniški 
vz 

biotehniški  
vz 

družboslovni 
vz 

humanistični 
vz 

umetniški 
vz 

Total 

N 4 21 1 3   29 
naravoslovno 
matematični vz % within 

tretja želja 13,8% 72,4% 3,4% 10,3%   100,0%

N 14 146 2 13 6  181 
tehniški vz % within 

tretja želja 7,7% 80,7% 1,1% 7,2% 3,3%  100,0%

N  6 25 5 1  37 
biotehniški vz % within 

tretja želja  16,2% 67,6% 13,5% 2,7%  100,0%

N 3 27 5 45 4 1 85 
družboslovni 
vz % within 

tretja želja 3,5% 31,8% 5,9% 52,9% 4,7% 1,2% 100,0%

N  3 3 4 8  18 
humanistični 
vz % within 

tretja želja  16,7% 16,7% 22,2% 44,4%  100,0%

N     1  1 

tretja želja - 
visokošolski 
zavod  

umetniški vz % within 
tretja želja     100,0%  100,0%

N 21 203 36 70 20 1 351 
Total % within 

tretja želja 6,0% 57,8% 10,3% 19,9% 5,7% ,3% 100,0%

a tip strokovne gimnazije = tehniška gimnazija  
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Z analizo variance smo ugotavljali, ali se uspeh na maturi, uspeh v 3. in 4. letniku, ocene 
maturitetnih predmetov značilno razlikujejo po tipu strokovne gimnazije, maturitetnih 
(strokovnih) predmetih, spolu in podobno. Rezultati so predstavljeni na slikah od 1. 14 do 
1.19.  
 
do največjih statistično značilnih razlik v uspehu v 3. in 4. letniku, prihaja med tehniško in 
umetniško gimnazijo. do značilnih razlik pride tudi med tehniško in ekonomsko ter med 
ekonomsko in umetniško. v tehniški gimnaziji je povprečen uspeh v 3. in 4. letniku srednje 
šole najnižji (6.2), sledi ekonomska gimnazija (6,6) in umetniška (6,9).  
 
najvišji povprečni uspeh na maturi so dosegli dijaki umetniške gimnazije (17,8 točk), sledijo 
dijaki ekonomske gimnazije z 16,7 povprečno doseženimi točkami in na koncu dijaki tehnične 
gimnazije z 16,6 točkami. do statistično značilnih razlik prihaja med umetniško in tehniško 
gimnazijo ter umetniško in ekonomsko gimnazijo. 
 

Najvišje povprečje matematike na maturi so dosegli na tehniški gimnaziji (3.4), sledi 
umetniška gimnazija s povprečno oceno 3,0 in na koncu ekonomska gimnazija s povprečno 
oceno 2,9. do značilnih razlik prihaja med tehniško in ekonomsko gimnazijo ter tehniško in 
umetniško gimnazijo.  

 

Pri oceni materinega jezika na maturi pride do statistično značilnih razlik samo med 
ekonomsko in tehniško gimnazijo. na ekonomski gimnaziji je povprečna ocena materinega 
jezika na maturi 3.3, tehniški pa 3,1. 

 

Najvišje povprečje strokovnih predmetov na maturi so dosegli na umetniški gimnaziji (3.5), 
sledi tehniška gimnazija s povprečno oceno 3,3 in na koncu ekonomska gimnazija s 
povprečno oceno 3,2. do značilnih razlik prihaja med umetniško in ekonomsko gimnazijo ter 
tehniško in ekonomsko gimnazijo.  

 

Ti podatki kažejo, da je že sama raven posameznih strokovnih gimnazij različna in da je so 
dijaki tehničnih gimnazij boljši pri strokovnih predmetih.  

 

Pogledali smo tudi, kakšna je korelacija med posameznimi spremenljivkami na tehničnih 
gimnazijah in ugotovili, da so spremenljivke med seboj močno povezane (tabela 1.5)  

 

Tabela 1. 5 korelacijski koeficienti med posameznimi spremenljivkami za tehnične gimnazije  

 

tip strokovne gimnazije 
uspeh v 
3. in 4. 
letniku 

uspeh 
na 
maturi 

ocena prvega 
strokovnega 
predmeta na 

maturi 

ocena 
matematike 
na maturi 

ocena 
materinega 

jezika na 
maturi 

ocena 
angleškega 

jezika na 
maturi 

Pearson 
Correlation 1 ,643(**) ,482(**) ,499(**) ,511(**) ,380(**) 

Sig. (2-
tailed) , ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

tehniška 
gimnazija 

uspeh v 3. in 4. 
letniku 

N 492 449 397 492 492 436 
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Pearson 
Correlation ,643(**) 1 ,680(**) ,753(**) ,689(**) ,586(**) 

Sig. (2-
tailed) ,000 , ,000 ,000 ,000 ,000 

uspeh na 
maturi 

N 449 449 365 449 449 401 

Pearson 
Correlation ,482(**) ,680(**) 1 ,534(**) ,379(**) ,235(**) 

Sig. (2-
tailed) ,000 ,000 , ,000 ,000 ,000 

ocena prvega 
strokovnega 
predmeta na 
maturi 

N 397 365 397 397 397 349 

Pearson 
Correlation ,499(**) ,753(**) ,534(**) 1 ,379(**) ,273(**) 

Sig. (2-
tailed) ,000 ,000 ,000 , ,000 ,000 

ocena 
matematike na 
maturi 

N 492 449 397 492 492 436 

Pearson 
Correlation ,511(**) ,689(**) ,379(**) ,379(**) 1 ,351(**) 

Sig. (2-
tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 , ,000 

ocena 
materinega 
jezika na 
maturi 

N 492 449 397 492 492 436 

Pearson 
Correlation ,380(**) ,586(**) ,235(**) ,273(**) ,351(**) 1 

Sig. (2-
tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 , 

ocena 
angleškega 
jezika na 
maturi 

N 436 401 349 436 436 436 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
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Generacija maturantov 2003/2004 
 
To je bila naslednja generacija dijakov, ki je imela že utrto pot, strokovne gimnazije so že 
imele izkušnje ne samo s poučevanjem ampak tudi z novimi strokovnimi predmeti. Pri analizi 
rezultatov pri prijavah in kasnejšemu vpisu smo tudi tu večkrat upoštevali ne samo tehnične, 
marveč tudi strokovne gimnazije, tam kjer je to relevantno. Format tega dela poročila je 
podoben tistemu za šolsko leto 2002/2003, tako da je mogoče primerjati posamezne rezultate. 
Skupen imenovalec strokovnih gimnazij je večji poudarek na nekaterih strokovnih predmetih, 
vendar se je le del dijakov, ki zaključujejo strokovne gimnazije, odločil za vpis na tehniške 
gimnazije, tiste, ki nas pravzaprav zanimajo, ker so povezane z  naravoslovjem in tehnologijo, 
tako pri samem šolanju, pri maturi in kasneje pri vpisu na naravoslovne in tehniške študije, če 
se dijaki seveda tako odločijo. Glede na rezultate po prvi maturi strokovnih gimnazij in vpisu 
na posrednje izobraževanje pa lahko ugotovimo, da se večina teh kljub vsemu usmeri v tiste 
smeri študija, ki se od njih nekako pričakujejo, kljub zgodnji odločitvi za strokovno področje. 

 

 

Opravljanje mature 
 

V šolskem letu 2003/04 je maturiralo in se vpisalo na nadaljnji študij 2080 dijakov in dijakinj 
strokovnih gimnazij, kar je v primerjavi z letom prej več za skoraj dobro tretjino. Ugotavljali 
smo, kako uspešni so bili dijaki/nje strokovnih gimnazij na maturi ter v tretjem in četrtem letniku 
srednje šole, katere strokovne predmete so izbrali/e, kaj so bile njihove želje za nadaljnji vpis, 
kam so se uspeli vpisati, in podobno. Med seboj smo v nekaterih segmentih primerjali tehniško, 
ekomomsko in umetniško gimazijo. Ugotavljali smo tudi, ali so razlike pri posameznih 
parametrih med posameznimi vrstami, v vseh teh primerih pa je neodvisno spremenljivko 
predstavlja tip strokovne gimnazije, ki smo jo primerjali z vsemi ostalimi spremenljivkami. 

 

Slika 2.1: Primerjava dijakov po spolu 

ženski moški

spol

0

20

40

60

80

Pe
rc

en
t

tip strokovne 
gimnazije

ekonomska 
gimnazija
tehniška 
gimnazija
umetniška 
gimnazija

 
 
Pri analizi dijakov po spolu smo ugotovili, da se za tehnične gimnazije oločajo večinoma 
fantje in da jih je več kot štiri petine. Proi ostalih dveh vrstah strokovnih gimnazij je slika 
obratna, zanje se odloča več deklet kot fantov. Te vrednosti tudi presegajo siceršnje razmerje 
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med fanti in dekleti na gimnazijah, torej posebne spremembe ni bilo. 
 

Slika 2.2: Uspeh v 3. in 4. letniku 
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Slika prikazuje uspeh v 3. in 4. letniku kot seštevek obeh uspehov. Iz diagrama vidimo, da so 
dijaki tehniških gimnazij v tej skupini precej manj uspešni kot dijaki drugi strokovnih 
gimnazij, statistična analiza pa pokaže, da so med njimi temi tremi tipi gimnazij statistično 
signifikantne razlike v uspehu dijakov. Predvsem je zanimiv precej visok delež dijakov z 
nizkimi ocenami in manjši delež dijakov z višjimi ocenami. na tehniških gimnazijah  
 

Slika 2.3: skupni uspeh dijakov na maturi 
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Na sliki vidimo skupni uspeh dijakov na maturi, pri čemer upoštevamo podatke o vseh 
dijakih, tudi neuspešnih, ki jih je skupaj četrtina,. Dijaki tehničnih gimnazij so po povprečni 
oceni (16,0) nekoliko  uspešnejši od dijakov in dijakinj ekonomske gimnazije (15,9). 
Siceršnje primerjave dijakov strokovnih gimnazij z dijaki splošnih gimnazij kažejo, da je 
skupni maturitetni uspeh na teh šolah nižji za približno tri točke (na splošnih gimnazijah je 
povprečje 19,4) in se z leti (pred uvedbo strokovnih gimnazij so ocenjevali uspeh na srednjih 
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strokovnih šolah) ne spreminja bistveno3. Vendar pa se je uspeh v primerjavi z maturo leta 
2003  za strokovne gimnazije nekoliko poslabšal. 
 
Maturitetno letno poročilo Državnega izpitnega centra tudi navaja število kandidatov, ki so se 
odločili za posamezna strokovna oziroma predmetna področja. Podatki kažejo, da se je število 
tistih, ki so opravljali maturo iz naravoslovnih predmetov v izbirnem delu mature, nekoliko 
povečalo, na 3.606, nekoliko višje kot v letu 2003. Tudi število dijakov za maturo iz 
strokovnih predmetov je ostalo približno enako kot v prejšnjem letu. .  
 
Slika 2.4:  Uspeh pri strokovnih predmetih strokovne mature 
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Dijaki tehničnih gimnazij so bili pri strokovnih predmetih nekoliko manj uspešni od dijakov 
ekonomskih gimnazij in seveda umetniških gimnazij. 
 
Slika 2.5:  Ocene pri strokovnih predmetih strokovne mature 
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Slika prikazuje razporeditev posameznih predmetov strokovne mature pri dijakih, ki so se 
vpisovali na univerzo. Povprečne ocene strokovnih pedmetov na spomladanski maturi za 

                                                           
3 Maturitetno letno poročilo za leto 2004, RIC, Ljubljana 
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dijake stehničnih gimnazij so se gibale od 2,4 pri elektrotehniki do 3,1 pri biotehnologiji4. 
 
Slika 2.6:  Izbor ravni zahtevnosti pri matematiki  
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Večina študentov na tehniških gimnazijah se je odločila za maturo iz matematike na osnovni 
ravni zahtevnosti. Zanimivo je, da je večji odstotek tistih, ki so se odločili za višjo raven 
matematike, iz umetniških gimnazij. 
 
Slika 2.7:  Ocene pri matematiki 
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Ocene pri obveznih maturitetnih predmetih (matematika, materinščina in tuj jezik – 
angleščina, slike 2.7 do 2.9) kažejo, da dijaki tehniških gimnazij obvladajo relativno dobro 
matematiko, so precej slabši pri materinščini in solidni pri angleščini. 
 

 
 
 
 
 

 
 
                                                           
4 Letno maturitetno poročilo za leto 2004, RIC Ljubljana 



 23

Slika 2.8:  Ocene pri materinščini 
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Slika 2.9:  Ocene pri angleškem jeziku 
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Vpis na posekundarno izobraževanje 
 

Prve prijave in želje kandidatov 
 
Na osnovi podatkov, ki smo jih dobili na VPIS-u, visokošolski prijavno informativni službi 
univerz, smo analizirali, kako so se dijaki tehniških gimnazij odločali za nadaljevanje študija. 
Med dijaki strokovnih gimnazij, katerih podatke smo dobili, smo izbrali tiste s tehničnih 
gimnazij. V tabeli 2.1 smo zbrali njihove želje, ki so jih izrazili ob prvi prijavi na 
visokošolsko prijavno informativno službo. Iz tabele vidimo, da njihove želje pravzaprav ne 
spreminjajo dosti in večinoma, skoraj 60 odstotkov, želi študirati naravoslovje in tehnologijo, 
slaba tretjina ob prvi želji navaja družboslovje ali humanistiko, in njegov delež se ne 
spreminja dosti. Pri ostalih strokovnih gimnazijah je seveda slika nekoliko drugačna, kar 
kažejo tudi slike od 12.10 do 12.12 
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Tabela 2.1: Vpisne želje dijakov tehničnih gimnazij 
 

tehniška gimnazija Prva 
želja 

Druga 
želja 

Tretja 
želja 

Sprejet 

naravoslovno matematični visokošolski zavodi 29 30 40 18 

tehniški visokošolski zavodi 431 378 294 353 

medicinski visokošolski zavodi 2 4 2 1 

biotehniški visokošolski zavodi 87 81 65 51 

družboslovni visokošolski zavodi 199 194 156 119 

humanistični visokošolski zavodi 42 52 53 26 

umetniški visokošolski zavodi 2 3 4 1 
 
 

Slika 2.10:  Želje dijakov ob prvi prijavi – prva želja  

naravos-matemat vz
tehniški vz

medicinski vz
biotehniški vz

družboslovni vz
humanistični vz

umetniški vz

prva želja - visokošolski zavod (1. polovička)

0

20

40

60

80

Pe
rc

en
t

tip strokovne 
gimnazije

ekonomska gimnazija
tehniška gimnazija
umetniška gimnazija

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 25

Slika 2.11: :  Želje dijakov ob prvi prijavi – druga želja 
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Slika 2.12: :  Želje dijakov ob prvi prijavi – tretja želja 
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Večina dijakov se je želela vpisati na univerzitetni študij in študirati redno, v okviru vseh treh 
želja. Edina sprememba je bila vrsta visokošolskega študija, kot druga želja je bil v petini 
primerov naveden visokošolski strokovni študij, predvidoma kot alternativa, če zaradi 
premajhnega števila točk na univerzitetnega  ne bi bili sprejeti. 
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Vpis kandidatov 
 
Slika  2.14 prikazuje, kolikšen delež kandidatov se je vpisal na posamezna področja študija.  
Če primerjamo rezultate vpisa z njihovimi željami (tabela 2.1) vidimo, da se jih je veliko več 
vpisalo na naravoslovje in tehniko, kot jih je pravzaprav sprva nameravalo, manj pa na 
družboslovje in humanistiko.  
 
Slika 2.14: :  Vpis dijakov na študij 
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Večina kandidatov študira redno. Na sliki 2.15 vidimo, kako se spreminjajo in pokrivajo želje 
kandidatov ter vpis na posamezne smeri študija, kar kaže precejšnjo usklajenost med željami 
in realizacijo. Zanimivo je tudi, da se je na tehnične študije vpisalo za petino več kandidatov, 
kot je to nameravalo: Iz podatkov ni jasno, če je bil njihov namen res študij na teh področjih 
ali pa so le izkoristili možnost vpisa na fakultete, kjer so bila prosta mesta, da so si tako 
zagotovili status študenta. Potrebno bi bilo spremljati študijsko pot študentov tehnike, ki so 
končali tehnično gimnazijo in videti, ali so dejansko študirali in končali tehnične študij.   
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Slika 2.15: :  Želje in vpis dijakov na študij 
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V tabelah 2.2 do 2.4 vidimo, kako so želje kandidatov izpolnjene glede na to, kam so se vpisail. 
Tabele kažejo, da se je precejšnjemu delu kandidatov uspelo vpisati v okviru prve želje, razen v 
primeru naravoslovno matematičnih študijev. 

 
Tabela 2.2: Vpis in prva želja 

 

kandidat je bil sprejet na visokošolski zavod 
 
   naravoslovno 

matematični 
vz 

tehniški 
vz 

medicinski 
vz 

biotehniški 
vz 

družboslovni 
vz 

humanistični 
vz 

umetniški 
vz 

Total 

N 13 9 0 2 1 0 0 25 naravoslovno 
matematični 
vz % within 

prva želja  52,0% 36,0% ,0% 8,0% 4,0% ,0% ,0% 100,0%

N 1 328 0 1 3 1 0 334 
tehniški vz % within 

prva želja  ,3% 98,2% ,0% ,3% ,9% ,3% ,0% 100,0%

N 1 0 1 0 0 0 0 2 
medicinski 
vz % within 

prva želja  50,0% ,0% 50,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0%

N 0 5 0 45 4 0 0 54 
biotehniški 
vz % within 

prva želja  ,0% 9,3% ,0% 83,3% 7,4% ,0% ,0% 100,0%

N 1 10 0 1 110 3 0 125 
družboslovni 
vz % within 

prva želja  ,8% 8,0% ,0% ,8% 88,0% 2,4% ,0% 100,0%

N 2 1 0 2 1 22 0 28 
humanistični 
vz % within 

prva želja  7,1% 3,6% ,0% 7,1% 3,6% 78,6% ,0% 100,0%

N 0 0 0 0 0 0 1 1 

prva želja - 
visokošolski 
zavod  

umetniški vz % within 
prva želja  ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 100,0%

N 18 353 1 51 119 26 1 569 
Total % within 

prva želja  3,2% 62,0% ,2% 9,0% 20,9% 4,6% ,2% 100,0%

a tip strokovne gimnazije = tehniška gimnazija  
 

 

Tabela 2.3: Vpis in druga želja 
 
 

kandidat je bil sprejet na visokošolski zavod (1. polovička) 
 
   naravoslovno 

matematični 
vz 

tehniški 
vz 

medicinski 
vz 

biotehniški 
vz 

družboslovni 
vz 

humanistični 
vz 

umetniški 
vz 

Total 

N 7 14 0 0 2 1 0 24 naravoslovno 
matematični 
vz % within 

prva želja  29,2% 58,3% ,0% ,0% 8,3% 4,2% ,0% 100,0%

N 7 263 0 5 24 1 0 300 

druga želja- 
visokošolski 
zavod (1. 
polovička) 

tehniški vz % within 
prva želja  2,3% 87,7% ,0% 1,7% 8,0% ,3% ,0% 100,0%



 29

N 0 1 1 1 0 0 0 3 
medicinski 
vz % within 

prva želja  ,0% 33,3% 33,3% 33,3% ,0% ,0% ,0% 100,0%

N 0 14 0 31 7 1 0 53 
biotehniški 
vz % within 

prva želja  ,0% 26,4% ,0% 58,5% 13,2% 1,9% ,0% 100,0%

N 4 34 0 10 70 1 1 120 
družboslovni 
vz % within 

prva želja  3,3% 28,3% ,0% 8,3% 58,3% ,8% ,8% 100,0%

N 0 4 0 3 9 19 0 35 
humanistični 
vz % within 

prva želja  ,0% 11,4% ,0% 8,6% 25,7% 54,3% ,0% 100,0%

N 0 2 0 1 0 0 0 3 
umetniški vz % within 

prva želja  ,0% 66,7% ,0% 33,3% ,0% ,0% ,0% 100,0%

N 18 332 1 51 112 23 1 538 
Total % within 

prva želja  3,3% 61,7% ,2% 9,5% 20,8% 4,3% ,2% 100,0%

a tip strokovne gimnazije = tehniška gimnazija  
 
 

Tabela 2.4: Vpis in tretja želja 
 
 

kandidat je bil sprejet na visokošolski zavod (1. polovička) 
 
   naravoslovno 

matematični 
vz 

tehniški 
vz 

medicinski 
vz 

biotehniški 
vz 

družboslovni 
vz 

humanistični 
vz 

umetniški 
vz 

Total 

N 2 28 1 2 1 1 0 35 naravoslovno 
matematični 
vz % within 

prva želja  5,7% 80,0% 2,9% 5,7% 2,9% 2,9% ,0% 100,0%

N 9 174 0 11 33 4 0 231 
tehniški vz % within 

prva želja  3,9% 75,3% ,0% 4,8% 14,3% 1,7% ,0% 100,0%

N 0 2 0 0 0 0 0 2 
medicinski vz % within 

prva želja  ,0% 100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0%

N 0 15 0 27 5 1 1 49 
biotehniški vz % within 

prva želja  ,0% 30,6% ,0% 55,1% 10,2% 2,0% 2,0% 100,0%

N 2 36 0 3 48 4 0 93 
družboslovni 
vz % within 

prva želja  2,2% 38,7% ,0% 3,2% 51,6% 4,3% ,0% 100,0%

N 0 7 0 3 6 12 0 28 
humanistični 
vz % within 

prva želja  ,0% 25,0% ,0% 10,7% 21,4% 42,9% ,0% 100,0%

N 0 1 0 0 1 0 0 2 

tretja želja-
visokošolski 
zavod (1. 
polovička) 

umetniški vz % within 
prva želja  ,0% 50,0% ,0% ,0% 50,0% ,0% ,0% 100,0%

N 13 263 1 46 94 22 1 440 
Total % within 

prva želja  3,0% 59,8% ,2% 10,5% 21,4% 5,0% ,2% 100,0%

a tip strokovne gimnazije = tehniška gimnazija  
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Z analizo variance smo ugotavljali, ali se uspeh na maturi, uspeh v 3. in 4. letniku, ocene 
maturitetnih predmetov značilno razlikujejo po tipu strokovne gimnazije, maturitetnih 
(strokovnih) predmetih, spolu in podobno. Rezultati so predstavljeni na slikah od 2. 14 do 
2.19.  
 
Do največjih statistično značilnih razlik v uspehu v 3. in 4. letniku prihaja med tehniško in 
umetniško gimnazijo. Do značilnih razlik pride tudi med tehniško in ekonomsko ter med 
ekonomsko in umetniško. V tehniški gimnaziji je povprečen uspeh v 3. in 4. letniku srednje 
šole najnižji (5,9), sledita ekonomska (6,3) in umetniška gimnazija (7,1).  
   
Najvišji povprečni uspeh na maturi so dosegli dijaki umetniške gimnazije (17,6 točk), sledijo 
dijaki ekonomske gimnazije z 16,1 povprečno doseženimi točkami in na koncu dijaki tehnične 
gimnazije s 15,7 točkami. Do statistično značilnih razlik prihaja med umetniško in tehniško 
gimnazijo ter umetniško in ekonomsko gimnazijo. 
 
Pri oceni materinega jezika na maturi pride do statistično značilnih razlik med ekonomsko in 
tehniško gimnazijo ter umetniško in tehniško gimnazijo. Na ekonomski gimnaziji je 
povprečna ocena materinega jezika na maturi 3.1, tehniški 2,8 in umetniški 3,4. 
 
Najvišje povprečje matematike na maturi so dosegli na tehniški gimnaziji (3.0), sledi 
umetniška gimnazija s povprečno oceno 2,9 in na koncu ekonomska gimnazija s povprečno 
oceno 2,7. Do značilnih razlik prihaja samo med tehniško in ekonomsko gimnazijo.  
 
Najvišje povprečje strokovnih predmetov na maturi so dosegli na umetniški gimnaziji (3.7), 
sledi ekonomska gimnazija s povprečno oceno 3,2 in na koncu tehniška gimnazija s 
povprečno oceno 3,0. Do značilnih razlik prihaja med umetniško in ekonomsko gimnazijo, 
tehniško in ekonomsko gimnazijo ter med umetniško in tehniško gimnazijo.  
 
Ti podatki kažejo, da je že sama raven posameznih strokovnih gimnazij različna in da je so 
dijaki tehničnih gimnazij boljši pri strokovnih predmetih in pri matematiki. 
 
Pogledali smo tudi, kakšna je korelacija med posameznimi spremenljivkami na tehničnih 
gimnazijah in ugotovili, da so spremenljivke med seboj močno povezane (tabela 2.5)  
 
Tabela 2. 5 Korelacijski koeficienti med posameznimi spremenljivkami za tehnične gimnazije  
 

tip strokovne gimnazije 
uspeh v 3. 

in 4. letniku 
srednje šole

uspeh na 
maturi 

ocena iz 
materinega 
jezika na 
maturi 

ocena 
matematike 
na maturi 

ocena 
angleškega 
jezika na 
maturi 

ocena 
strokovnega 
predmeta na 

maturi 

Pearson 
Correlation 1 ,650(**) ,550(**) ,515(**) ,358(**) ,533(**) 

Sig. (2-
tailed) . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

uspeh v 3. in 4. 
letniku srednje 
šole 

N 792 624 792 792 699 677 

Pearson 
Correlation ,650(**) 1 ,676(**) ,747(**) ,569(**) ,710(**) 

Sig. (2-
tailed) ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 

uspeh na 
maturi 

N 624 624 624 624 551 544 

tehniška 
gimnazija 

ocena iz 
materinega 

Pearson 
Correlation ,550(**) ,676(**) 1 ,441(**) ,311(**) ,431(**) 
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Sig. (2-
tailed) ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 jezika na 

maturi 

N 792 624 792 792 699 677 

Pearson 
Correlation ,515(**) ,747(**) ,441(**) 1 ,326(**) ,564(**) 

Sig. (2-
tailed) ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 

ocena 
matematike na 
maturi 

N 792 624 792 792 699 677 

Pearson 
Correlation ,358(**) ,569(**) ,311(**) ,326(**) 1 ,312(**) 

Sig. (2-
tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 

ocena 
angleškega 
jezika na 
maturi 

N 699 551 699 699 699 590 

Pearson 
Correlation ,533(**) ,710(**) ,431(**) ,564(**) ,312(**) 1 

Sig. (2-
tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . 

ocena 
strokovnega 
predmeta na 
maturi 

N 677 544 677 677 590 677 
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Primerjava dveh generacij maturantov strokovnih gimnazij, ki so v šolskih letih 2002/03 
in 2003/04 vpisali nadaljnji študij 

 

Primerjali smo dve generaciji maturantov strokovnih gimnazij, ki so v šolskih letih 2002/03 in 
2003/04 vpisali nadaljnji študij. V prvi generaciji (šolsko leto 2002/03) je 1590 maturantov 
strokovnih gimnazij, od tega jih je 492 obiskovalo tehniško gimnazijo, 934 ekonomsko in 164 
umetniško gimnazijo. V drugi generaciji  (šolsko leto 2003/04) je 2080 maturantov strokovnih 
gimnazij, med njimi je 792 maturantov tehniške gimnazije, 1169 ekonomske in 119 
umetniške gimnazije. 
 
V poročilu bomo predstavili spremembe in razlike med generacijama in jih primerjali z 
uspešnostjo dijakov/inj strokovnih gimnazij na maturi ter v tretjem in četrtem letniku srednje 
šole, z strokovnimi predmeti, ki so jih izbrali/e, z njihovimi željami za nadaljnji vpis, z 
upešnostjo vpisa na visokošolski zavod, z srednjo šolo iz katere prihajajo in podobno. Posebej 
bomo pogledali za tehniško, ekomomsko in umetniško gimazijo.   
  
Podatke kandidatov smo uredili v dvodimenzionalno frekvenčno porazdelitev, 
kontingenčne tabele, s pomočjo katerih lahko primerjamo povezanosti med dvema 
spremenljivkama. V vseh primerih neodvisno spremenljivko predstavlja šolsko leto, ki 
smo jo primerjali z vsemi ostalimi spremenljivkami.  
 
Razlike v posameznih parametrih med letoma 2003 in 2004 
 
Do statistično značilnih razlik po spolu med generacijami prihaja samo v primeru umetniške 
gimnazije, kjer je v drugi generaciji statistično značilno manj fantov in več deklet. 
 
Slika 3.1 Primerjava dijakov po spolu.  

ženski moški

spol

0

20

40

60

80

Pe
rc

en
t

šolsko leto
šolsko leto 
2002/03
šolsko leto 
2003/04

tip strokovne gimnazije: umetniška gimnazija

 
 
 
Ob primerjavi uspeha v 3. in 4. letniku srednje šole vidimo, da do statistično značilnih razlik 
med generacijami prihaja v primeru tehniške in ekonomske gimnazije, kjer je v drugi 
generaciji statistično značilno slabši uspeh, kar se, kot bomo videli kasneje, pokaže tudu pri 
večini osatlih parametrov..  
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Slika 3.2 Primerjava dijakov po uspehu v 3. in 4. letniku  
a) tehniška gimnazija 
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b) ekonomska gimnazija 
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Podobno kot v prejšnjem primeru je tudi pri uspehu na maturi, kjer do statistično značilnih 
razlik med generacijami prihaja v primeru tehniške in ekonomske gimnazije. Pri teh dveh 
strokovnih gimnazijah je v drugi generaciji statistično značilno slabši uspeh na maturi kot 
šolsko leto pred tem. Ni popolnoma jasno, kaj je vzrok zato, kajti maturitetni podatki kažejo5, 
da je siceršnji uspeh na gimnazijah nekoliko višji, kot leto prej. Kandidatov, ki so opravljali 
maturo na strokovnih gimnazijah je bilo več, kaže pa, da je generacija po uspehu nakoliko 
slabša. 
 
 
Slika 3.3 Primerjava dijakov po uspehu na maturi  
a) tehniška gimnazija 
                                                           
5 Maturitetno letno poročilo za leto 2004, RIC Ljubljana 
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b) ekonomska gimnazija 
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Ne samo skupni maturitetni uspeh, ampak tudi ocene strokovnega predmeta na maturi kažejo  
statistično značilne razlike med generacijami samo v primeru tehniške gimnazije, kjer je v 
drugi generaciji ocena strokovnega predmeta na maturi statistično značilno nižja kot šolsko 
leto pred tem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 3.4 Primerjava dijakov po uspehu pri strokovnem maturitetnem predmetu - tehniška 
gimnazija 
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Med dijaki tehničnih gimnazij se je v letu 2004 statistično značilno manj dijakov in dijakinj 
odločilo za višjo raven matematike na maturi, pri ostalih tipih strokovnih gimnazij pa razlike 
niso statistično signifikantne (slika 3.5). 
 
Slika 3.5 Primerjava dijakov, ki so se odločili za višjo raven pri matematiki 
 

osnovna raven višja raven

matematika na maturi (osnovni in višji 
nivo)

0

20

40

60

80

100

Pe
rc

en
t

šolsko leto
šolsko leto 
2002/03
šolsko leto 
2003/04

tip strokovne gimnazije: tehniška gimnazija

 
 
Tudi uspeh pri matematiki na maturi (slika 3.6) je vseh tipih strokovne gimnazije statistično 
značilno  nižji kot šolsko leto pred tem, kar verjetno kaže na nekoliko slabšo generacijo 
dijakov.  
  
 
 
 
 
 
Slika 3.6 Primerjava uspeha dijakov pri matematiki na maturi  
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a) tehniške gimnazije 
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b) ekonomske gimnazije 
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c) umetniške gimnazije 
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Do statistično značilnih razlik med generacijami pri oceni maternjega jezika na maturi (slika 
3.7) prihaja v primeru tehniške in ekonomske gimnazije, kjer je v drugi generaciji ocena 
materinega jezika na maturi statistično značilno nižja kot šolsko leto pred tem.  
 
 
Slika 3.7 Primerjava uspeha dijakov pri materinščini na maturi  
 
a) tehniške gimnazije 
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b) ekonomske gimnazije 
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Tudi položaj pri tujem jeziku (angleščini, ki je najbolj množična – slika 3.8) ni bistveno 
drugačen. Do statistično značilnih razlik med generacijami prihaja v vseh tipih strokovne 
gimnazije, ker je v drugi generaciji ocena angleškega jezika na maturi statistično značilno 
nižja kot šolsko leto pred tem.  
 
Slika 3.8 Primerjava uspeha dijakov pri materinščini na maturi  
a) tehniške gimnazije 
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a) ekonomske gimnazije 
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a) umetniške gimnazije 
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Vpis na univerzo 
 
Statistično značilne razlike med generacijami se pokažejo v primeru ekonomske in umetniške 
gimnazije, kjer so kandidati druge generacije sprejti na različne visokošolske zavode kot 
kandidati leto pred njimi. Iz druge generacije so kandidati umetniške gimnazije pogosteje 
sprejeti na humanistične in umetniške visokošolske zavode, kandidati ekonomske gimnazije 
pa na tehniške in humanistične visokošolske zavode, kar na nek način pomeni povečanje 
števila kandidatov na teh študijih. 

 
Glede na način študij (reden/izreden) se statistično značilne razlike med generacijami 
pokažejo samo v primeru ekonomske gimnazije, kjer so kandidati druge generacije pogosteje 
sprejeti kot izredni študenti kot kandidati leto pred njimi.  
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Ob primerjavi želja generacije, ki je maturirala leta 2003 in tiste, ki je maturirala leta 2004 
vidimo, da se statistično značilne razlike med generacijami pokažejo v primeru ekonomske in 
umetniške gimnazije, kjer imajo kandidati druge generacije statistično značilno različne prve 
želje glede visokošolskega zavoda kot pa kandidati leto pred njimi. Iz druge generacije 
kandidati umetniške gimnazije kot prvo željo pogosteje navajajo humanistične, družboslovne 
in umetniške visokošolske zavode, kandidati ekonomske gimazije pa humanistične in tehniške 
visokošolske zavode. 
 
Slika 3.9 Primerjava prvih želja dijakov ob vpisu na posekundarno izobraževanje 
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Statistično značilne razlike med generacijami se pokažejo v primeru ekonomske in umetniške 
gimnazije, tudi v primeru načina študija, kajti kandidati druge generacije so pogosteje izrazili 
prvo željo, da bi bili sprejeti kot izredni študenti kot kandidati leto pred njimi.  
 
Ob primerjavi drugih želja kandidata vidimo, da se statistično značilne razlike med 
generacijami pokažejo ponovno le v primeru ekonomske in umetniške gimnazije, kjer imajo 
kandidati druge generacije statistično značilno različne druge želje glede visokošolskega 
zavoda kot pa kandidati leto pred njimi. Iz druge generacije kandidati umetniške gimnazije 
kot drugo željo pogosteje navajajo družboslovne visokošolske zavode, kandidati ekonomske 
gimazije pa humanistične visokošolske zavode. 
Tudi v primeru druge želje so kandidati druge generacije iz ekonomskih gimnazij pogosteje 
izrazili drugo željo, da bi bili sprejeti kot univerzitetni študenti kot kandidati leto pred njimi.  
 
Tretje želje ponovno pokažejo statistično značilne razlike med generacijami samo v primeru 
ekonomske gimnazije, kjer imajo kandidati druge generacije statistično značilno različne 
tretje želje glede visokošolskega zavoda kot pa kandidati leto pred njimi. Kandidati 
ekonomske gimnazije iz druge generacije kot tretjo željo pogosteje navajajo humanistične in 
tehniške visokošolske zavode, se pravi, da se na ta način nekoliko poveča zanimanje za 
tehnične študije, čeprav je vprašanje, ali gre za resnično željo ali pa le za začasno rešitev v 
okviru enega študijskega leta in željo, da bi se naslednje leto vpisali glede na na prvo ali 
drugo željo.  
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Uvod  
 
Raziskovanje odnosa srednješolcev do naravoslovnega znanja, učenja in uporabe 
naravoslovnega znanja v življenju smo navezali na že znana odklonilna stališča do 
naravoslovja med osnovnošolsko mladino. Želeli smo opazovati, kako se spreminjajo mnenja 
mladih z njihovo starostjo in vključitvijo v drugo in tretjo stopnjo izobraževanja po osnovni 
šoli. Glavni namen raziskave med srednješolci je bil poiskati pojasnila za manjše zanimanje 
za naravoslovne študije in poklice, ki ga je opaziti v naši družbi. Med vsemi srednješolci smo 
se zato omejili na populacijo dijakov v zadnjih letnikih gimnazij, ki se v zadnjem letu srednje 
šole že precej ukvarjajo z bodočim vpisom na fakultete in željenimi poklici, obenem pa so še 
aktivni udeleženci naravoslovnega izobraževanja v gimnaziji. Cilji pridobivanja informacij od 
gimnazijcev so bili v splošnem naslednji: ugotoviti splošna stališča do naravoslovnega znanja, 
učenja in študija; odkriti stališča gimnazijcev do naravoslovnega pouka v gimnaziji; ugotoviti 
vpliv naravoslovnega pouka v gimnaziji in staršev na odločitve o študiju; preveriti, ali je 
naravoslovni študij za mlade manj zanimiv kot družboslovni zaradi stereotipnega prepričanja, 
da je zaposlitev v naravoslovju slabše plačana ali po drugi strani privlači mlade zaradi večje 
možnosti zaposlitve.  
 
Viri podatkov 
 
Za srednješolce smo oblikovali  vprašalnik, v katerega so bila vključena tudi nekatera 
vprašanja iz vprašalnika za osnovnošolce, ki je bil uporabljen kot nacionalni dodatek k 
vprašalniku raziskave TIMSS 2003. Vprašalnik je priložen v prilogi A. Izbrali smo vzorec 
maturantov, ki smo jim s pomočjo koordinatorja na šoli poslali vprašalnike v izpolnjevanje 
pomladi 2004. Vzorec je zajemal po en naključno izbran oddelek zadnjega letnika vsake 
slovenske gimnazije. Na šoli so lahko izbrali eno od možnih izvedb, odgovarjanje na 
vprašalnike v razredu pod nadzorom učitelja ali samostojno odgovarjanje dijakov doma in 
zbiranje odgovorjenih vprašalnikov po nekaj dneh. Kljub pomanjkanju časa so se na šolah 
večinoma odločili za prvo možnost. Odziv je bil dober, šole so celo poročale, da so učitelji in 
dijaki pozitivno sprejeli sodelovanje, ker tudi sami opažajo manjše zanimanje za naravoslovne 
predmete. Na vprašalnike so dijaki odgovarjali pomladi 2004, potem ko so se že odločili za 
izbiro študija na fakultetah. Vrnjenih je bilo 1350 izpolnjenih vprašalnikov. Manjkajočih 
odgovorov pri posameznem vprašanju je bilo precej manj kot 10%. Podatke smo statistično 
obdelali in na podlagi prvih analiz oblikovali vprašalnik za najstarejšo populacijo v tej 
raziskavi, za populacijo študentov.  
 
Tabela 1: Spolna struktura vključenih dijakov 
 

spol N odstotki (%) 

562 42,5 fantje 
dekleta 760 57,5 
skupaj 1322 100,0 

 
Rezultati 
 
1 Splošna stališča do naravoslovja in družboslovja 
 
Dijake smo vprašali, v kolikšni meri se strinjajo s 27 trditvami o naravoslovju in 
družboslovju. Trditve so bile tako pozitivne kot negativne in med seboj pomešane, da se ne bi 
odgovarjanje odklonilo v eno ali drugo smer. Izbirni odgovori od 1 do 5 so pomenili 
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naraščanje strinjanja s trditvijo. Ocena 1 je pomenila »sploh se ne strinjam, 5 pa »popolnoma 
se strinjam«. Tabela 1 prikazuje povprečja odgovorov na lestvici od 1 do 5 ločeno med dekleti 
in fanti. V vzorcu je bilo več deklet kot fantov, vendar sta obe skupini dovolj številčni, da ju 
lahko primerjamo med seboj. 
 
Tabela 1.1:  Razlike v stališčih po spolu dijakov 
 

Stališča do naravoslovja in družboslovja spol dijaki povprečje std. 
odkl. 

fantje 505 2,68 1,08 
dekleta 706 2,57 1,04 

Znanje naravoslovja v današnjem času ni zelo 
cenjeno. 

skupaj 1249 2,61 1,06 
fantje 547 2,77 1,02 

dekleta 750 2,68 1,08 Ljudje, ki so zelo uspešni v naravoslovju, so tudi 
sicer zelo uspešni.  

skupaj 1338 2,72 1,05 
fantje 552 2,53 1,27 

dekleta 757 2,37 1,31 Družboslovne vede zahtevajo manj učenja kot 
naravoslovne vede.  

skupaj 1351 2,43 1,29 
fantje 556 3,26 1,32 

dekleta 755 2,95 1,30 Družboslovje se da »učiti na pamet«. 
skupaj 1353 3,07 1,32 
fantje 544 2,76 1,19 

dekleta 746 2,74 1,20 Z znanjem družboslovja lažje dobiš zaposlitev kot z 
znanjem naravoslovja.  

skupaj 1331 2,75 1,20 
fantje 547 2,50 1,21 

dekleta 755 2,44 1,17 Poznam veliko uspešnih naravoslovcev.  
skupaj 1344 2,47 1,20 
fantje 552 3,33 1,24 

dekleta 754 3,35 1,28 Naravoslovni predmeti so bolj zahtevni od 
družboslovnih.  

skupaj 1347 3,34 1,26 
fantje 556 3,06 1,51 

dekleta 758 2,58 1,51 Naravoslovne vede se mi zdijo bolj zanimive od 
družboslovnih.  

skupaj 1355 2,78 1,52 
fantje 549 3,06 1,12 

dekleta 755 3,10 1,17 Za življenje nasploh je bolj pomembno znanje 
družboslovja.  

skupaj 1343 3,09 1,15 
fantje 554 3,07 1,02 

dekleta 755 2,99 1,06 Znanje naravoslovja omogoča dobro plačano 
zaposlitev.  

skupaj 1349 3,02 1,04 
fantje 552 2,76 1,17 

dekleta 757 2,47 1,19 Družboslovne fakultete so manj zahtevne od 
naravoslovnih.  

skupaj 1349 2,58 1,19 
fantje 550 2,67 1,15 

dekleta 753 2,61 1,22 
Za študij naravoslovja se odločijo najbolj uspešni 
učenci. 
  skupaj 1343 2,64 1,19 

 

Stališča do naravoslovja in družboslovja spol dijaki povprečje std. 
odkl. 

fantje 547 3,44 1,05 
dekleta 754 3,43 1,04 V Sloveniji je na izbiro več družboslovnih poklicev 

kot naravoslovnih.   
skupaj 1341 3,43 1,05 
fantje 547 3,49 ,98 V svetu je znanje naravoslovja zelo cenjeno. 

dekleta 754 3,41 ,97 
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skupaj 1340 3,44 0,98 
fantje 550 2,10 1,08 

dekleta 756 1,96 1,10 Za študij naravoslovja se odločijo tisti, ki se ne 
uspejo vpisati na družboslovne fakultete.   

skupaj 1346 2,01 1,09 
fantje 550 3,30 1,39 

dekleta 759 3,49 1,40 Vem kakšen poklic bom opravljal/a, ko bom 
zaključil/a šolanje.  

skupaj 1349 3,42 1,40 
fantje 550 2,74 1,20 

dekleta 758 2,57 1,22 
Že od osnovne šole dalje, učitelji naravoslovja od 
učencev zahtevajo več kot ostali učitelji.  

skupaj 1348 2,64 1,21 
fantje 549 3,10 1,28 

dekleta 756 3,20 1,30 Naravoslovni predmeti so težje razumljivi od 
družboslovnih.  

skupaj 1344 3,15 1,29 
fantje 552 3,07 1,24 

dekleta 755 3,15 1,28 Naravoslovnih predmetov se je težje naučiti kot 
družboslovnih.  

skupaj 1347 3,12 1,26 
fantje 547 2,54 1,27 

dekleta 758 2,16 1,20 V srednji šoli imamo na urniku premalo ur 
naravoslovnih predmetov.   

skupaj 1344 2,31 1,24 
fantje 553 2,82 1,15 

dekleta 755 2,90 1,11 Študij družboslovja je bolj perspektiven kot študij 
naravoslovja.  

skupaj 1348 2,87 1,12 
fantje 553 2,75 1,26 

dekleta 759 2,42 1,23 
Če bi imeli v srednji šoli več naravoslovnih 
predmetov, bi se lažje odločil/a za študij 
naravoslovja. skupaj 1350 2,55 1,25 

fantje 547 2,38 1,32 
dekleta 756 2,18 1,27 Študenti družboslovnih fakultet se znajo bolj 

zabavati kot študenti naravoslovnih fakultet. 
skupaj 1342 2,27 1,30 
fantje 552 2,16 1,17 

dekleta 756 1,95 1,10 Naravoslovje se da »učiti na pamet«. 
skupaj 1348 2,04 1,14 
fantje 546 3,09 1,09 

dekleta 750 2,90 1,08 Štipendije podjetij spodbujajo študij naravoslovja.  
skupaj 1335 2,97 1,08 
fantje 551 3,71 1,10 

dekleta 759 3,83 1,00 Pri naravoslovnih predmetih bi morali izvajati več 
poskusov in raziskav. 

skupaj 1350 3,78 1,05 
fantje 552 3,34 1,14 

dekleta 759 3,43 1,16 Za naravoslovje moraš biti nadarjen. 
skupaj 1351 3,39 1,16 

 
Najprej opazimo, da je večina povprečij med 2 in 3.4, le ena trditev je dosegla večje 
strinjanje. S tem, da bi morali izvajati v šoli več poskusov se s povprečjem 3.8 strinjajo tako 
fantje, kot dekleta. Vsa nižja povprečja kažejo, da se dijaki na splošno z izjavami bolj niso 
strinjali, kot so se strinjali, saj 3 pomeni neodločen odgovor. Najnižjo oceno oziroma največje 
nestrinjanje skupaj je dobila trditev, da se na naravoslovne fakultete vpišejo tisti, ki jim ne 
uspe priti na družboslovne fakultete. Dekleta se najmanj strinjanjo še s trditvijo, da se 
naravoslovje da naučiti na pamet.   
 
Vse razlike v stališčih med fanti in dekleti niso statistično pomembne. V tabeli 1.2 so rezultati 
t-testa med ocenami za tiste trditve, za katere se je pokazalo, da se stališča fantov in deklet 
med seboj razlikujejo. Razen pri trditvah, »vem, kakšen poklic bom opravljal/a« in o več 
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poskusih pri naravoslovju, so poprečja ocen pri dekletih nižja od ocen fantov. To pomeni, da 
se dekleta  s trditvami manj strinjajo kot fantje. Fantom se zdi naravoslovje zanimivejše in v 
povprečju bi raje imeli še kakšno uro pouka naravoslovja v srednji šoli kot dekleta. Fantje tudi 
bolj verjamejo, da se naravoslovje da naučiti na pamet.  
 
Tabela 1.2: T-test med ocenami stališč fantov in deklet 
 
Ocene stališč dijakov do naravoslovja in 
družboslovja na lestvici od 1 do 5 
1 pomeni »sploh se ne strinjam, 5 pomeni 
»popolnoma se strinjam« 

t df p 
Razlika 

med 
povp. 

Družboslovne vede zahtevajo manj učenja kot 
naravoslovne vede. 2,236 1307 0,026 0,16 

Družboslovje se da učiti na pamet. 4,202 1309 0,000 0,31 
Naravoslovne vede se mi zdijo bolj zanimive od 
družboslovnih. 5,766 1312 0,000 0,49 

Družboslovne fakultete so manj zahtevne od 
naravoslovnih. 4,305 1307 0,000 0,29 

Za študij naravoslovja se odločijo tisti, ki se ne 
uspejo vpisati na družboslovne fakultete. 2,201 1304 0,028 0,13 

Vem kakšen poklic bom opravljal/a, ko bom 
zaklučil/a šolanje. -2,336 1307 0,020 -0,18 

Že od osnovne šole dalje, učitelji naravoslovja od 
učencev zahtevajo več kot ostali učitelji. 2,586 1306 0,010 0,18 

V srednji šoli imamo na urniku premalo ur 
naravoslovnih predmetov. 5,489 1303 0,000 0,38 

Če bi imeli v šoli več naravoslovnih predmetov, 
bi se lažje odločil/a za študij naravoslovja. 4,702 1310 0,000 0,33 

Študenti družboslovnih fakultet se znajo bolj 
zabavati kot študenti naravoslovnih fakultet. 2,738 1301 0,006 0,20 

Naravoslovje se da učiti na pamet. 3,298 1306 0,001 0,21 
Štipendije podjetij spodbujajo študij naravoslovja. 3,102 1294 0,002 0,19 
Pri naravoslovnih predmetih bi morali izvajati več 
poskusov in raziskav. -2,140 1308 0,033 -0,13 

 
Glede na poročila dijakov o prvi izbrani fakulteti, kjer želijo začeti študirati, smo oblikovali 
štiri skupine maturantov: bodoče študente naravoslovnih študijev; bodoče študente tehničnih 
in inženirskih študijev; bodoče študente družboslovnih študijev ter bodoče študente 
umetniških akademij (Tabela 5). V celoti je bila največja skupina potencialnih bodočih 
družboslovnih študentov in najmanjša skupina umetnikov (Tabela 1.3). Za vsako skupino smo 
izračunali povprečne ocene že omenjenih stališč do trditev o naravoslovju in družboslovju in 
so prikazane v tabeli 5. Opozarjamo, da razporeditev maturantov odseva njihove prve želje po 
študiju in ne dejanskega vpisa.  
 
 
 
Tabela 1.3: Velikosti skupin potencialnih študentov glede na prvo željo dijakov o vpisu na 
fakultete 
 

Vrsta izbrane fakultete 
dijaki odstotki (%) 

 naravoslovne 274 19,9 
  tehnične 227 16,5 
  družboslovne 845 61,5 
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  umetniške 28 2,0 
Skupaj  1374 100,0 

 
Tabela 1.4: Prva in druga želja o vpisu na fakultete med maturanti 
 

dijaki 
prva izbira 

dijakinje 
prva izbira 

dijaki      
druga izbira 

dijakinje 
druga izbira Prva izbira fakultete po opravljeni 

maturi N % N % N % N % 
1 Akademija za glasbo 4 0,7 1 0,1     

2 Akademija za gledališče, radio, 
film in televizijo 5 0,9 11 1,5     

3 Akademija za likovno umetnost 3 0,6 4 0,5   1 2,9 
 Univerza v Ljubljani         
4 Biotehniška fakulteta 30 5,6 33 4,4     
5 Ekonomska fakulteta 42 7,8 61 8,1     
6 Fakulteta za arhitekturo 14 2,6 23 3,1 2 3,7   
7 Fakulteta za družbene vede 37 6,9 72 9,6 1 1,9 2 5,7 
8 Fakulteta za elektrotehniko 13 2,4 2 0,3   1 2,9 
9 Fakulteta za farmacijo 12 2,2 26 3,5     

10 Fakulteta za gradbeništvo in 
geodezijo 19 3,5 7 0,9 2 3,7 1 2,9 

11 Fakulteta za kemijo in kemijsko 
tehnologijo 14 2,6 7 0,9 1 1,9 1 2,9 

12 Fakulteta za matematiko in fiziko 18 3,3 16 2,1 1 1,9   
13 Fakulteta za pomorstvo in promet 7 1,3   1 1,9   

14 Fakulteta za računalništvo in 
informatiko 53 9,8 6 0,8 7 13,0 1 2,9 

15 Fakulteta za socialno delo   14 1,9 1 1,9   
16 Fakulteta za strojništvo 21 3,9   1 1,9   
17 Fakulteta za šport 19 3,5 15 2,0 4 7,4   
18 Fakulteta za upravo 6 1,1 9 1,2   1 2,9 
19 Filozofska fakulteta 36 6,7 120 16,0 4 7,4 7 20,0 
20 Medicinska fakulteta 13 2,4 27 3,6 2 3,7 1 2,9 
21 Naravoslovno tehniška fakulteta 1 0,2 4 0,5 1 1,9   
22 Pedagoška fakulteta 3 0,6 36 4,8 1 1,9 2 5,7 
23 Pravna fakulteta 20 3,7 63 8,4 3 5,6 1 2,9 
24 Teološka fakulteta 3 0,6 3 0,4   2 5,7 
25 Veterinarska fakulteta 4 0,7 11 1,5 1 1,9   
26 Visoka šola za zdravstvo   6 0,8 1 1,9 2 5,7 

 
 
 
 

dijaki 
prva izbira 

dijakinje 
prva izbira 

dijaki      
druga izbira 

dijakinje 
druga izbira Prva izbira fakultete po opravljeni 

maturi N % N % N % N % 
Univerza v Mariboru  

31 Fakulteta za elektrotehniko, 
računalništvo in informatiko 25 4,6 3 0,4 3 5,6 1 2,9 

32 Ekonomsko poslovna fakulteta 16 3,0 14 1,9 1 1,9 2 5,7 
33 Fakulteta za gradbeništvo 13 2,4 1 0,1 2 3,7   

34 Fakulteta za kemijo in kemijsko 
tehnologijo 3 0,6 3 0,4     
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35 Fakulteta za kmetijstvo 1 0,2 2 0,3     

36 Fakulteta za elektrotehniko, 
računalništvo in informatiko 8 1,5 8 1,1 2 3,7   

37 Ekonomsko poslovna fakulteta 11 2,0 14 1,9 3 5,6 1 2,9 
38 Fakulteta za gradbeništvo 12 2,2   1 1,9   
39 Medicinska fakulteta 4 0,7 14 1,9   2 5,7 
 Univerza v Kopru         
40 Pedagoška fakulteta 22 4,1 57 7,6 1 1,9 4 11,4 
41 Pravna fakulteta 10 1,9 25 3,3   1 2,9 
42 Visoka zdravstvena šola     1 1,9   
44 Fakulteta za humanistične študije  2 0,4 14 1,9 2 3,7 1 2,9 
45 Fakulteta za management 1 0,2 2 0,3     
46    2 0,3 1 1,9   
47 Visoka šola za turizem Portorož 4 0,7 3 0,4     
48 Visoka šola za zdravstvo Izola 11 2,0 10 1,3 3 5,6   

 
Iz podatkov sklepamo, da se bodoči naravoslovni študenti najbolj strinjajo s trditvijo, da so  
naravoslovne vede bolj zanimive od družboslovnih in so tudi prepričani, da je naravoslovje v 
svetu zelo cenjeno. Najmanj se strinjajo z izjavo, da se da naravoslovje naučiti na pamet in da 
študij naravoslovja vpišejo kandidati, ki ne uspejo vpisati družboslovnega študija.  
 
Bodoči študenti tehničnih in inženirskih študijev se najbolj strinjajo s tem, da bi morali biti pri 
pouku naravoslovja več poskusov, kar je v skladu z njihovo željo po študiju. Opazimo, da se v 
povprečju strinjajo (povprečje je večje od 3.5) le še z dvema trditvama. Prepričani so, da je 
naravoslovje v svetu cenjenjo in vedo, kakšen bo njihov poklic. Najmanj se strinjajo z istimi 
izjavami kot potencialni bodoči študenti naravoslovja.  
 
Skupina potencialnih bodočih študentov družboslovja se od zgornjih razlikuje po tem, da se v 
povprečju ne strinja z nobeno trditvijo. Ne strinja se z devetimi, od tega najbolj z izjavo, da je 
v srednji šoli na urniku premalo naravoslovnih predmetov. O ostalih trditvah so ti dijaki v 
povprečju neodločeni (povprečje med 2.5 in 3.5).  
 
Kandidatov za umetniške akademije je bilo zelo malo, zato moramo povprečja te skupine 
obravnavati posebej pozorno. Edina skupina so, ki meni, da moraš biti za naravoslovje 
nadarjen, menijo, da je naravoslovje v svetu zelo cenjeno, da v šoli ni premalo ur naravoslovja 
in da se naravoslovja ne da naučiti na pamet. Odločno so prepričani, da bi moralo biti pri 
pouku naravoslovja več eksperimentalnega dela.  
   
 
 
 
 
Tabela 1.5: Ocene stališč do trditev o naravoslovju in družboslovju glede na željen študij 
 

Vrsta fakultete /študija 
naravoslovna tehniška družboslovna umetniška Stališča dijakov 
povp. std. 

odkl. povp. std. 
odkl. povp. std. 

odkl. povp. std. 
odkl. 

Ljudje, ki so zelo uspešni v 
naravo-slovju, so tudi sicer zelo 
uspešni. 

3,04 1,07 2,77 1,00 2,59 1,00 2,58 1,28 
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Družboslovne vede zahtevajo 
manj učenja kot naravoslovne 
vede. 

2,61 1,33 2,41 1,23 2,33 1,29 2,38 1,38 

Družboslovje se da učiti na pamet. 3,62 1,29 3,40 1,36 2,81 1,29 3,17 1,49 
Z znanjem družboslovja lažje 
dobiš zaposlitev kot z znanjem 
naravosl. 

2,66 1,21 2,55 1,13 2,80 1,22 2,83 1,34 

Poznam veliko uspešnih 
naravoslovcev. 2,82 1,16 2,41 1,21 2,32 1,17 2,08 1,10 

Naravoslovni predmeti so bolj 
zahtevni od družboslovnih. 3,60 1,24 3,41 1,24 3,26 1,27 3,63 1,28 

Naravoslovne vede se mi zdijo 
bolj zanimive od družboslovnih. 4,09 1,19 3,39 1,42 2,16 1,29 2,21 1,59 

Za življenje nasploh je bolj 
pomembno znanje družboslovja. 2,54 1,10 2,93 1,11 3,30 1,12 3,33 0,96 

Znanje naravoslovja omogoča 
dobro plačano zaposlitev. 3,22 1,03 3,18 0,99 2,96 1,02 2,83 1,05 

Družboslovne fakultete so manj 
zahtevne od naravoslovnih. 2,93 1,21 2,84 1,25 2,40 1,16 2,88 1,15 

Za študij naravoslovja se odločijo 
najbolj uspešni učenci. 2,75 1,15 2,74 1,17 2,52 1,20 2,88 1,19 

V Sloveniji je na izbiro več družbo-
slovnih poklicev kot naravoslovnih. 3,56 1,07 3,36 0,99 3,46 1,04 3,83 1,05 

V svetu je znanje naravoslovja 
zelo cenjeno. 3,80 0,92 3,59 0,94 3,33 0,93 3,71 0,86 

Za študij naravoslovja se odločijo 
tisti, ki se ne uspejo vpisati na 
družboslovne fakultete. 

1,75 0,91 2,05 1,05 2,04 1,13 2,42 1,25 

Vem kakšen poklic bom 
opravljal/a, ko bom zaklučil/a 
šolanje. 

3,52 1,39 3,53 1,36 3,36 1,42 3,46 1,41 

Že od osnovne šole dalje, učitelji 
naravoslovja od učencev 
zahtevajo več kot ostali učitelji. 

2,57 1,19 2,74 1,17 2,58 1,21 2,88 0,99 

Naravoslovni predmeti so težje 
razumljivi od družboslovnih. 3,01 1,39 2,96 1,28 3,24 1,27 3,50 1,18 

Naravoslovnih predmetov se je 
težje naučiti kot družboslovnih. 3,01 1,31 2,98 1,26 3,16 1,25 3,42 1,35 

V srednji šoli imamo na urniku 
premalo ur naravoslovnih 
predmetov. 

2,97 1,24 2,56 1,27 1,95 1,11 2,00 1,14 

Študij družboslovja je bolj 
perspektiven kot študij 
naravoslovja. 

2,41 1,03 2,66 1,08 3,05 1,10 3,00 1,28 

Če bi imeli v šoli več 
naravoslovnih predmetov, bi se 
lažje odločil/a za študij 
naravoslovja. 

2,96 1,22 2,78 1,28 2,33 1,22 2,54 1,32 

 
Vrsta fakultete /študija 

naravoslovna tehniška družboslovna umetniška Stališča dijakov 
povp. std. 

odkl. povp. std. 
odkl. povp. std. 

odkl. povp. std. 
odkl. 

Študenti družboslovnih fakultet se 
znajo bolj zabavati kot študenti 
naravoslovnih fakultet. 

1,91 1,16 2,23 1,27 2,32 1,31 2,63 1,47 
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Naravoslovje se da učiti na pamet. 1,76 1,01 2,09 1,19 2,08 1,16 2,00 1,25 
Štipendije podjetij spodbujajo 
študij naravoslovja. 2,90 1,07 3,25 1,10 2,95 1,04 3,08 1,06 

Pri naravoslovnih predmetih bi 
morali izvajati več poskusov in 
raziskav. 

3,85 1,01 3,91 1,03 3,75 1,03 3,96 0,96 

Za naravoslovje moraš biti 
nadarjen. 3,45 1,07 3,38 1,12 3,36 1,17 3,54 1,47 

 
Na podatkih o oceni strinjanja s stališči smo opravili faktorsko analizo. Rezultati faktorske 
analize (Principal axis factoring z Varimax rotacijo) so pokazali, da se 21 stališčnih postavk 
združuje v štiri faktorje, ki skupno pojasnijo 38 % variance (6 postavk je  izpadlo). Prvi faktor 
opisuje splošno stališče študentov, da je naravoslovje bolj zahtevno kot družboslovje ter 
vključuje postavke (3. Družboslovne vede zahtevajo manj učenja kot naravoslovne vede., 4. 
Družboslovje se da »učiti na pamet«., 7. Naravoslovni predmeti so bolj zahtevni od 
družboslovnih., 11. Družboslovne fakultete so manj zahtevne od naravoslovnih.,  12. Za študij 
naravoslovja se odločijo najbolj uspešni učenci., 17. Že od osnovne šole dalje učitelji 
naravoslovja od učencev zahtevajo več kot ostali učitelji., 18. Naravoslovni predmeti so težje 
razumljivi od družboslovnih., 19. Naravoslovnih predmetov se je težje naučiti kot 
družboslovnih., 27. Za naravoslovje moraš biti nadarjen.), poimenovali smo ga ¸Zahtevnost 
naravoslovja. Na grafih so prikazana povprečna stališča dijakov glede na prvo željeno 
fakulteto za svoj bodoči študij. V prvem in naslednjih prikazih opazimo, da pri nekaterih 
izjavah stopnja strinjanja raste, pri nekaterih pa pada od potencialnih bodočih šudentov 
naravoslovnih smeri, preko tehničnih in družboslovnih do študentov umetniških akademij. 
Zadnjih je malo in zato njihovi stolpci manj verjetno prikazujejo populacijsko vrednost 
statistike kot za ostale tri skupine maturantov.   
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Prikaz 1.1: Razlike v stališčih izjav faktorja »Zahtevnost naravoslovja« (1) 
 

Družboslovje se da
učiti na pamet.

Naravoslovnih
predmetov se je
težje naučiti kot
družboslovnih.

Naravoslovni
predmeti so težje

razumljivi od
družboslovnih.

Za naravoslovje
moraš biti
nadarjen.

naravoslovne tehnične družboslovne umetniške

sploh se ne 
strinjam

popolnoma 
se strinjam

neodločen

 
 
Bodoči naravoslovci so bolj nagnjeni k izjavi, da se da družboslovje učiti na pamet, kot 
družboslovci. Naraščajoče strinjanje od naravoslovcev do družboslovcev pa opazimo pri 
izjavi, da se je naravoslovje težje učiti in da je težje razumljivo od družboslovja. 
 
Z izjavami na drugem delu prikaza se nobena skupina ne strinja, bodoči študentje 
naravoslovja bolj od drugih menijo, da so družboslovne fakultete zahtevnjše od 
naravoslovnih. Potencialni študenti naravoslovja izstopajo od drugih z bolj neodločnim 
stališčem do trditve, da družboslovje zahteva manj učenja kot naravoslovje, ko se drugi s tem 
ne strinjajo.   
 
Prikaz 1.2: Razlike v stališčih izjav faktorja »Zahtevnost naravoslovja« (2) 
 

Družboslovne vede
zahtevajo manj

učenja kot
naravoslovne

vede.

Družboslovne
fakultete so manj

zahtevne od
naravoslovnih.

Za študij
naravoslovja se
odločijo najbolj
uspešni učenci.

Že od osnovne šole
dalje, učitelji

naravoslovja od
učencev zahtevajo

več kot ostali
učitelji.

naravoslovne tehnične družboslovne umetniške

sploh se ne 
strinjam

popolnoma 
se strinjam

neodločen

 
 
Drugi faktor, Zanimivost naravoslovja, vključuje postavke (8. Naravoslovne vede se mi zdijo 
bolj zanimive od družboslovnih., 20. V srednji šoli imamo na urniku premalo ur 
naravoslovnih predmetov., 22. Če bi imeli v srednji šoli več naravoslovnih predmetov, bi se 
lažje odločil/a za študij naravoslovja.) 
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Prikaz 1.3: Razlike v stališčih izjav faktorja »Zanimivost naravoslovja«  
 

Naravoslovne vede se mi
zdijo bolj zanimive od

družboslovnih.

V srednji šoli imamo na
urniku premalo ur

naravoslovnih
predmetov.

Če bi imeli v šoli več
naravoslovnih

predmetov, bi se lažje
odločil/a za študij

naravoslovja.

naravoslovne tehnične družboslovne umetniške

sploh se ne 
strinjam

popolnoma 
se strinjam

neodločen

 
 
Bodočim študentom naravoslovja se pričakovano zdi naravoslovje bolj zanimivo in se od 
drugih, ki so mnenja, da nimajo premalo ur naravoslovja v šoli, o tem vsaj neodločeni. Ne 
vedo, ali bi več naravoslovja v šoli pomagalo k odločitvam za naravoslovni študij, medtem ko 
se s tem ne strinjajo še posebej bodoči družboslovni študenti.   
 
Tretji faktor smo poimenovali Perspektivnost družboslovja, saj odraža stališče, da je znanje 
družboslovja v primerjavi z znanjem naravoslovja bolj pomembno v življenju ter omogoča 
boljšo zaposlitev  (postavke 5. Z znanjem družboslovja lažje dobiš zaposlitev kot z znanjem 
naravoslovja., 9. Za življenje nasploh je bolj pomembno znanje družboslovja., 15. Za študij 
naravoslovja se odločijo tisti, ki se ne uspejo vpisati na družboslovne fakultete., 21. Študij 
družboslovja je bolj perspektiven kot študij naravoslovja., 23. Študenti družboslovnih fakultet 
se znajo bolj zabavati kot študenti naravoslovnih fakultet.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 55

Prikaz 1.4: Razlike v stališčih izjav faktorja Perspektivnost družboslovja 
 

Z znanjem
družboslovja

dobiš lažje
zaposlitev kot

z znanjem
naravoslovja.

Za življenje
nasploh je bolj

pomembno
znanje

družboslovja.

Za študij
naravoslovja

se odločijo
tisti, ki se ne

uspejo vpisati
na

družboslovne
fakultete.

Študij
družboslovja je

bolj
perspektiven

kot študij
naravoslovja.

Študenti
družboslovnih

fakultet se
znajo bolj

zabavati kot
študenti

naravoslovnih
fakultet.

naravoslovne tehnične družboslovne umetniške

sploh se ne 
strinjam

popolnoma 
se strinjam

neodločen

 
 
Le stališča do izjave o pomembnosti družboslovja za življenje nasploh se malce pomaknejo 
nad neodločeno stališče proti strinjanju. Tudi bodoči študentje družboslovja se z nekaterimi 
izjavami o študiju ne strinjajo prav izrazito. O perspektivnosti svojega željenega študija so 
neodločeni, o večji možnosti zaposlitve v družboslovju pa že dvomijo. Zanimivo je 
nestrinjanje vseh z izjavo o izbiri naravoslovnega študija v primeru pomanjkanja študijskih 
mest v družboslovju. Ocene lahko kažejo na to, da tisti, ki se vpišejo na naravoslovni študij, 
ker ne uspejo priti v izbor družboslovnih študentov, nimajo resnega namena študirati 
naravoslovja.  
 
Četrti faktor, Naravoslovje in zaposlitev, se nanaša na stališča študentov v zvezi s cenjenostjo 
naravoslovja ter možnostmi štipendiranja in zaposlovanja na področju naravoslovja (postavke 
6. Poznam veliko uspešnih naravoslovcev., 10. Znanje naravoslovja omogoča dobro plačano 
zaposlitev., 14. V svetu je znanje naravoslovja zelo cenjeno., 25. Štipendije podjetij 
spodbujajo študij naravoslovja. 
 
Med izjavami, ki se združujejo v faktor o zaposlitvi naravoslovcev je spet le ena izjava taka, 
da so dijaki imeli do nje v povprečju malo pozitivnejša stališča, in sicer, da je v svetu znanje 
naravoslovja zelo cenjeno. Po pričakovanjih ocena stališč pada od naravoslovcev do 
družboslovcev. Očitno pa dijaki ne poznajo uspešnih naravoslovcev. Izjava sama po sebi 
govori o ljudeh v sedanjem času in preteklosti, v vsakem primeru pa je odraz pomanjkanja 
učenja zgodovine znanosti in njenega razvoja, ki je opazno tudi v primerjavah učnih načrtov 
naravoslovja in tehnike že od osnovne šole naprej. Poznavanje uspešnih znanstvenikov ter 
zgledovanje po uspešnih ljudeh iz okolice bi gotovo pripomoglo k pozitivnejšemu odnosu do 
celotnega naravoslovja v družbi.    
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Prikaz 1.5: Razlike v stališčih izjav faktorja Naravoslovje in zaposlitev 
 

Poznam veliko
uspešnih

naravoslovcev.

Znanje
naravoslovja

omogoča dobro
plačano zaposlitev.

Štipendija podjetij
spodbujajo študij

naravoslovja.

V svetu je znanje
naravoslovja zelo

cenjeno.

naravoslovne tehnične družboslovne umetniške

sploh se ne 
strinjam

popolnoma 
se strinjam

neodločen
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2. Vpliv staršev na odnos do naravoslovja in družboslovja 
 
Raziskave kažejo, da je vpliv staršev na stališča otrok v osnovni šoli večji kot v srednji šoli, 
vendar je tudi v srednji šoli še zaznaven. Kljub temu, da imajo na stališča mladih v tem 
obdobju velik vpliv njihovi vrstniki, se mladostniki pri pomembnih odločitvah, kot je 
izobraževanje, še vedno v veliki meri zanašajo na starše. 
 
Izhajali smo iz predpostavke, da je vpliv staršev na stališča otrok do naravoslovja povezan 
tudi s tem, ali so starši izobraženi in zaposleni na področju naravoslovja. Po podatkih je 
večina staršev otrok v vzorcu dosegla srednješolsko izobrazbo.Vidimo, da se je za 
naravoslovje šolalo razmeroma malo staršev, več očetov kot mam in da jih je nekaj več 
uporabljalo naravoslovje pri svojem delu.  
 
Tabela 2.1: Izobrazba in poklic staršev 
  

najvišja izobrazba  mame in 
očeta mama odstotki (%) oče odstotki (%) 

 osnovna šola 92 7,1 66 5,1 
  srednja šola 545 42,1 600 46,6 
  višješolska izobrazba (2 do 3 

leta študija na fakulteti) 261 20,2 258 20,0 

  visoka izobrazba (diploma 
fakultete) 340 26,3 279 21,7 

  magisterij ali doktorat 38 2,9 63 4,9 
  ne vem 19 1,5 22 1,7 
  skupaj  1295 100,0 1288 100,0 

 
Tabela 2.2: Šolanje in delo staršev 
 

šolanje staršev za naravoslovni poklic mama odstotki (%) oče odstotki (%) 

 da 240 18,0 390 29,4 
  ne 1090 82,0 937 70,6 
  skupaj 1330 100,0 1327 100,0 

uporaba naravoslovnega znanja v službi     

 da 295 22,3 453 34,6 
  ne 1025 77,7 857 65,4 
  skupaj 1320 100,0 1310 100,0 

 
V tabele spodaj smo zajeli samo stališča, pri katerih so razlike glede na poklic staršev  
statistično pomembne. Statistično pomembnost smo ugotavljali s t–testom. 
 
Stališča otrok, katerih očetje so se šolali za naravosloven poklic, so dosegala višje vrednosti 
kot stališča tistih, ki imajo očete drugih poklicev, vendar so še vedno nevtralna. Kot pozitivno 
se kaže le stališče, da je v svetu znanje naravoslovja bolj cenjeno. Pričakovano pa so stališča, 
ki govorijo v prid družboslovju, pri posameznikih z očeti v naravoslovnih poklicih, nižja kot 
pri tistih z očeti v drugih poklicih. Naravoslovna izobrazba očeta tako vpliva na bolj pozitivna 
stališča otrok do naravoslovja in obratno do družboslovja. Pozorni moramo biti, da so razlike 
sicer pomembne, vendar se stališča še vedno gibljejo  v nevtralnem področju, čeprav so pri 
otrocih z očeti naravoslovci zagotovo bližje pozitivnim stališčem kot pri ostalih. 
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Nekoliko manjši je vpliv mame, ki se je šolala za naravoslovni poklic. Tu so se razlike 
pojavile pri treh stališčih. Otroci mater z naravoslovnim poklicem nižje vrednotijo trditve, ki 
obravnavajo pozitivne vidike družboslovja. Pri postavki, ki govori o pozitivnem vidiku 
naravoslovja, je ocena strinjanja teh otrok nekoliko višja kot pri otrocih mater, ki niso v 
naravoslovnem poklicu.  
 
Starši in  njihova izobrazba torej imajo vpliv na stališča njihovih otrok do naravoslovja, pri 
čemer lahko rečemo, da je poklic očeta tu pomembnejši. Hkrati ugotavljamo, da ne gre za 
velike premike na pozitivno stran, temveč samo za manjši vpliv ali manjši porast k 
pozitivnemu polu. Če upoštevamo še razmeroma majhno število staršev, ki se je šolalo za 
naravoslovni poklic, ugotovimo, da ta vpliv sicer obstaja, vendar ne more biti prevladujoč.  
 
Tabela 2.3: Stališča do naravoslovja in družboslovja glede na poklic očeta 
 

OČE se je šolal za 
naravoslovni poklic 

OČE se ni šolal za 
naravoslovni poklic Stališča do naravoslovja in družboslovja 

1 pomeni »sploh se ne strinjam«, .., 5 pomeni 
»popolnoma se strinjam« povprečje standardni  

odklon povprečje standardni  
odklon 

Ljudje, ki so zelo uspešni v naravoslovju, so tudi 
sicer zelo uspešni. 2,81 1,12 2,68 1,02 

Družboslovje se da učiti na pamet. 3,27 1,31 3,01 1,32 
Z znanjem družboslovja dobiš lažje zaposlitev kot 
z znanjem naravoslovja. 2,56 1,22 2,83 1,17 

Poznam veliko uspešnih naravoslovcev. 2,70 1,21 2,36 1,18 
Naravoslovne vede se mi zdijo bolj zanimive od 
družboslovnih. 3,08 1,51 2,67 1,52 

Za življenje nasploh je bolj pomembno znanje 
družboslovja. 2,91 1,10 3,15 1,17 

Znanje naravoslovja omogoča dobro plačano 
zaposlitev. 3,16 1,02 2,97 1,05 

Družboslovne fakultete so manj zahtevne od 
naravoslovnih. 2,78 1,24 2,52 1,16 

V svetu je znanje naravoslovja zelo cenjeno. 3,66 1,00 3,35 0,95 
V srednji šoli imamo na urniku premalo ur 
naravoslovnih predmetov. 2,51 1,31 2,24 1,21 

Študij družboslovja je bolj perspektiven kot študij 
naravoslovja. 2,62 1,08 2,97 1,13 

Študenti družboslovnih fakultet se znajo bolj 
zabavati kot študenti naravoslovnih fakultet. 2,12 1,23 2,32 1,31 

Štipendije podjetij spodbujajo študij naravoslovja. 3,22 1,06 2,88 1,08 
 
Tabela 2.4: Stališča do naravoslovja in družboslovja glede na poklic mame 
 

MAMA se je šolala za 
naravoslovni poklic 

MAMA se ni šolala za 
naravoslovni poklic Stališča do naravoslovja in družboslovja 

1 pomeni »sploh se ne strinjam, 5 pomeni »popolnoma 
se strinjam« povprečje standardni  

odklon Povprečje standardni  
odklon 

Za življenje nasploh je bolj pomembno znanje 
družboslovja. 2,91 1,11 3,12 1,16 

V srednji šoli imamo na urniku premalo ur 
naravoslovnih predemtov. 2,46 1,29 2,28 1,24 

Študenti družboslovnih fakultet se znajo bolj 
zabavati kot študenti naravoslovnih fakultet. 2,09 1,23 2,29 1,30 
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Tabela 2.5: T – test razlik v stališčih do naravoslovja in družboslovja glede na poklic staršev 
 

OČE MAMA Stališča do naravoslovja in 
družboslovja 
1 pomeni »sploh se ne strinjam, 5 
pomeni »popolnoma se strinjam« t df p 

razlika 
med 

povp. 
t df p 

razlika 
med 

povp. 
Ljudje, ki so zelo uspešni v 
naravoslovju, so tudi sicer zelo 
uspešni. 

2,051 1299 0,040 0,13 

Družboslovje se da uČiti na pamet. 
3,210 1314 0,001 0,26 

Z znanjem družboslovja dobiš lažje 
zaposlitev kot z znanjem 
naravoslovja. 

-3,751 1292 0,000 -0,27 

Poznam veliko uspešnih 
naravoslovcev. 4,818 1305 0,000 0,35 

Naravoslovne vede se mi zdijo bolj 
zanimive od družboslovnih. 4,493 1318 0,000 0,41 

 

Za življenje nasploh je bolj 
pomembno znanje družboslovja. -3,422 1306 0,001 -0,24 -2,590 1309 0,010 -0,21 

Znanje naravoslovja omogoča 
dobro plačano zaposlitev. 2,922 1312 0,004 0,18 

Družboslovne fakultete so manj 
zahtevne od naravoslovnih. 3,590 1312 0,000 0,26 

V svetu je znanje naravoslovja zelo 
cenjeno. 5,233 1303 0,000 0,31 

 

V srednji šoli imamo na urniku 
premalo ur naravoslovnih 
predemtov. 

3,644 1307 0,000 0,27 2,000 1310 0,046 0,18 

Študij družboslovja je bolj 
perspektiven kot študij naravoslovja. -5,176 1312 0,000 -0,35  

Študenti družboslovnih fakultet se 
znajo bolj zabavati kot študenti 
naravoslovnih fakultet. 

-2,544 1306 0,011 -0,20 -2,161 1309 0,031 -0,20 

Štipendija podjetij spodbujajo študij 
naravoslovja. 5,225 1298 0,000 0,34  

 
 
 
3. Stališča do pomembnosti ocen in znanja naravoslovnih predmetov 
 
Vpis na fakultete je tesno povezan z ocenami v srednji šoli, zato smo dijakom postavili 
vprašanja o tem, koliko pomebne se jim zdijo dobre ocene pri različnih predmetih. Videti pa 
smo želeli tudi, v kakšni zvezi so v populaciji maturantov ocene in znanje določenega 
predmeta. Ob koncu gimnazije vpliv staršev na uspeh otrok upada, vendar smo jih zaradi 
ugotavljanja razlik med njimi in učenci osnovne šole vprašali tudi po tem, koliko pomembne 
so ocene in znanje za njihove starše.  
 
V tabeli 3.1 so navedene ocene strinjanja z izjavami o pomembnosti znanja in ocen iz 
biologije, kemije, fizike, matematike, slovenščine, zgodovine, tujega jezika in računalništva, 
ločeno za fante in dekleta.  
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Tabela 3.1: Pomembnost ocen in znanja med maturanti 
 

Jaz mislim, da je pomembno... 
(1 pomeni »sploh se ne strinjam,  
5 pomeni »popolnoma se strinjam«) 

povprečna ocena 
strinjanja standardni odklon 

 fantje dekleta fantje dekleta 
znati biologijo.  2,84 3,17 1,36 1,18 
imeti dobre ocene pri biologiji.  2,87 3,15 1,37 1,26 
znati kemijo.  2,79 2,84 1,35 1,18 
imeti dobre ocene pri kemiji.  2,86 2,99 1,38 1,25 
znati fiziko. 3,30 2,68 1,30 1,17 
imeti dobre ocene pri fiziki.  3,19 2,86 1,32 1,22 
znati matematiko. 3,90 3,85 1,11 1,05 
imeti dobre ocene pri matematiki.   3,67 3,77 1,24 1,14 
znati slovenščino.  3,64 4,32 1,20 0,81 
imeti dobre ocene pri slovenščini.   3,44 4,07 1,28 1,00 
znati tuji jezik.  4,32 4,65 0,99 0,68 
imeti dobre ocene pri tujem jeziku.   3,80 4,26 1,23 0,99 
znati zgodovino. 3,29 3,49 1,24 1,14 
imeti dobre ocene pri zgodovini.  3,19 3,46 1,31 1,19 
znati računalništvo.  3,99 3,88 1,11 1,07 
imeti dobre ocene pri računalništvu.    3,50 3,46 1,35 1,23 

 
S t-testom smo preverili, katere ocene strinjanja se razlikujejo med skupinama fantov in 
deklet. V tabeli 3.2 so navedene statistike t-testa za izjave, kjer je razlika statistično 
pomembna. Znati in imeti dobre ocene pri biologiji, slovenščini, tujem jeziku in zgodovini je 
pomembnejše za dekleta, znati fiziko pa  za fante. 
 
Tabela 3.2: T-test razlik v pomembnosti znanja in ocen šolskih predmetov med fanti in dekleti 
 

T-test za razlike med fanti in dekleti v 
oceni strinjanja z izjavami »Jaz mislim, da 
je pomembno... 

t df p razlika med 
povp. 

znati biologijo.  -4,712 1310 0,000 -0,33 

imeti dobre ocene pri biologiji.  -3,736 1308 0,000 -0,27 
znati fiziko. 9,128 1307 0,000 0,62 
imeti dobre ocene pri fiziki.  4,685 1305 0,000 0,33 
znati slovenščino. -12,282 1311 0,000 -0,68 
imeti dobre ocene pri slovenščini.  -10,082 1311 0,000 -0,64 
znati tuji jezik. -6,940 1309 0,000 -0,32 
imeti dobre ocene pri tujem jeziku.  -7,492 1310 0,000 -0,46 
znati zgodovino. -2,947 1308 0,003 -0,19 

imeti dobre ocene pri zgodovini.  -3,949 1308 0,000 -0,27 
 
Na spodnjem prikazu so področja pomembnosti urejena v padajočem vrstnem redu glede na 
skupno povprečje dijakov. Pokaže se, da je za obe skupini najpomembnejše znanje in ocene 
pri tujem jeziku, pri fantih mu sledi računalništvo in matematika, pri dekletih pa slovenščina, 
računalništvo in matematika.  
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Prikaz 3.1: Pomembnost znanja in ocen pri šolskih predmetih med maturanti 

0 1 2 3 4 5

znati kemijo

dobre ocene pri kemiji

znati f iziko

znati biologijo

dobre ocene pri biologiji

dobre ocene pri f iziki

dobre ocene pri zgodovini

znati zgodovino

dobre ocene pri računalništvu

dobre ocene pri matematiki

dobre ocene pri slovenskem jeziku

znati matematiko

znati računalništvo

znati slovenski jezik

dobre ocene pri tujem jeziku

znati tuji jezik

Fantje
Dekleta

 
 
Prikaz 3.2: Pomembnost ocen in znanja šolskih predmetov med skupinami bodočih študentov 

naravoslovni študij tehnični študij družboslovni študij

Matematika Biologija Fizika Kemija

Tuji jezik Slovenščina Računalništvo Zgodovina

sploh se ne 
strinjam

popolnoma 
se strinjam

neodločen

 
 
Na prikazu 3.2 so ocene pomembnosti znanja posameznih predmetov prikazane ločeno po 
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skupinah potencialnih bodočih študentov. Črtice ob vrhovih stolpcev kažejo pomembnost 
ocene tega predmeta. Vidi se, da samo skupina bodočih družboslovnih študentov bolj ceni 
ocene kot znanje, saj so črtice nad stolpci. Ostalim skupinam se zdi bolj pomembno znanje, 
čeprav so razlike zelo majhne.  
 
Tabela 3.4  kaže pomembne razlike glede na to, ali se je kateri od staršev šolal za 
naravoslovni poklic ali ne. Če se je oče šolal za naravoslovni poklic, se zdi otroku znanje 
naravoslovnih predmetov bolj pomembno, znanje slovenščine, tujih jezikov in računalništva 
pa manj. Podoben trend je zaslediti tudi pri otrocih mam z naravoslovnimi poklici, vendar je 
tu manj pomembnih razlik, kar zopet potrjuje pomembnejši vpliv očeta kot mame na odnos do 
naravoslovja. 
 
Tabela 3.3: Razlike v pomembnosti znanja in ocen šolskih predmetov glede na poklic staršev 
 

OČE MAMA Jaz mislim, da je 
pomembno........ 

Ali se je kateri od 
staršev šolal za 
naravoslovni poklic? dijaki povprečje std.  

odkl. dijaki povprečje std.  
odkl. 

da 387 3,23 1,27 znati biologijo. 
  ne 929 2,96 1,27 

 

da 387 3,06 1,26 238 2,99 1,28 znati kemijo. 
  ne 927 2,73 1,24 1079 2,79 1,25 

da 387 3,07 1,27 imeti dobre ocene pri 
kemiji. 
  ne 925 2,89 1,32 

da 386 3,33 1,26 znati fiziko. 
  ne 928 2,79 1,22 

da 386 3,25 1,26 imeti dobre ocene pri 
fiziki. 
  ne 926 2,91 1,27 

da 385 3,99 1,04 znati matematiko. 
  ne 929 3,82 1,09 

 

da 238 3,88 1,14 
znati slovenščino. 

ne 
 

1082 4,07 1,02 
da 387 3,65 1,24 238 3,61 1,25 imeti dobre ocene pri 

slovenščini. 
  ne 930 3,87 1,13 1082 3,86 1,14 

da 386 3,93 1,22 238 3,91 1,21 imeti dobre ocene pri 
tujem jeziku. 
  ne 930 4,12 1,08 1081 4,10 1,10 

da 387 4,03 1,04 znati računalništvo. 
  ne 931 3,89 1,11 
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Tabela 3.4: T-test razlik v pomembnosti znanja in ocen šolskih predmetov glede na poklic 
staršev 
 

Naravoslovna/nenaravoslovna 
izobrazba očeta 

Naravoslovna/nenaravoslovna 
izobrazba mame  

Jaz mislim, da je 
pomembno........ t df p razlika 

med povp. t df p razlika 
med povp. 

znati biologijo. 3,488 1314 0,001 0,27  
znati kemijo. 4,366 1312 0,000 0,33 2,257 1315 0,024 0,20 
imeti dobre ocene pri 
kemiji. 2,250 1310 0,025 0,18 

znati fiziko. 7,194 1312 0,000 0,54 
imeti dobre ocene pri 
fiziki. 4,528 1310 0,000 0,35 

znati matematiko. 2,733 1312 0,006 0,18 

 

znati slovenščino.  -2,576 1318 0,010 -0,19 
imeti dobre ocene pri 
slovenščini. -3,109 1315 0,002 -0,22 -2,997 1318 0,003 -0,25 

imeti dobre ocene pri 
tujem jeziku. -2,783 1314 0,005 -0,19 -2,408 1317 0,016 -0,19 

znati računalništvo. 2,180 1316 0,029 0,14  
 
Neodvisno od poklica, starši vplivajo na stališča otrok tudi s tem, ko izkazujejo, da jim je 
nekaj bolj pomembno od drugega. Opazili smo pomembne razlike med mladostniki različnih 
spolov v oceni, koliko pomembne so ocene in znanje njihovim staršem. Trend kaže, da v 
večini primerov dekleta navajajo, da je njihovim staršem znanje in ocene pomembnejše kot 
staršem fantov. Sklepamo lahko, da so staršem ocene in znanje deklet bolj pomembne kot pri 
fantih, ali pa dekleta pomembnost, ki jo starši pripisujejo ocenam in znanju, zazanavajo 
drugače kot fantje. Kljub splošni opisani sliki so fantje navedli, da so njihovim staršem 
pomembnejše ocene in znanje fizike in računalništva, kot staršem deklet. Za oba spola so 
staršem najbolj pomembne dobre ocene in znanje pri slovenščini in pri tujem jeziku in ne pri 
kakšnem naravoslovnem predmetu.   
 
Razen pri tujem jeziku, kjer je staršem pomembnejše znanje kot ocene in računalništvu, kjer 
je pomembno oboje enako, so pri vseh predmetih staršem deklet pomembnejše ocene od 
znanja. Staršem fantov je pri tujem jeziku, matematiki in računalništvu pomembnejše znanje, 
pri vseh drugih predmetih pa so ocene pomembnejše od znanja  
 
Tabela 3.5: Pomembnost znanja in ocen šolskih predmetov staršev pri fantih in dekletih 
 
Moji starši mislijo, da je zame 
pomembno,....... 
1 pomeni »sploh se ne strinjam, 5 pomeni 
»popolnoma se strinjam« 

povprečna ocena 
strinjanja standardni odklon 

 fantje dekleta fantje dekleta 
da znam biologijo. 2,38 2,62 1,12 1,14 
da imam dobre ocene pri biologiji. 2,83 2,95 1,26 1,21 
da znam kemijo. 2,44 2,49 1,16 1,12 
da imam dobre ocene pri kemiji.  2,90 2,87 1,26 1,25 
da znam fiziko. 2,85 2,41 1,23 1,11 
da imam dobre ocene pri fiziki. 3,16 2,81 1,27 1,24 
da znam matematiko. 3,56 3,67 1,15 1,05 
da imam dobre ocene pri matematiki. 3,62 3,66 1,16 1,10 
Moji starši mislijo, da je zame povprečna ocena standardni odklon 
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strinjanja pomembno,....... 
1 pomeni »sploh se ne strinjam, 5 pomeni 
»popolnoma se strinjam« fantje dekleta fantje dekleta 
da znam slovenščino. 3,37 4,01 1,15 0,98 
da imam dobre ocene pri slovenščini. 3,49 3,85 1,14 1,06 
da znam tuji jezik. 3,93 4,24 1,15 1,02 
da imam dobre ocene pri tujem jeziku. 3,73 3,89 1,17 1,11 
da znam zgodovino.  2,93 3,25 1,16 1,12 
da imam dobre ocene pri zgodovini. 3,20 3,36 1,24 1,17 
da znam računalništvo. 3,34 3,34 1,25 1,18 
da imam dobre ocene pri računalništvu. 3,34 3,16 1,29 1,25 

 
Tabela 17: T-test razlik v pomembnosti znanja in ocen šolskih predmetov staršev med 
spoloma 
 

Moji starši mislijo, da je zame pomembno,... t df p razlika med povp. 

da znam biologijo.  -3,770 1311 0,000 -0,24 
da znam fiziko. 6,795 1308 0,000 0,44 
da imam dobre ocene pri fiziki. 4,941 1307 0,000 0,35 
da znam slovenščino. -10,905 1314 0,000 -0,64 
da imam dobre ocene pri slovenščini. -5,860 1314 0,000 -0,36 
da znam tuji jezik. -5,173 1312 0,000 -0,31 
da imam dobre ocene pri tujem jeziku. -2,537 1311 0,011 -0,16 
da znam zgodovino. -4,963 1310 0,000 -0,32 
da imam dobre ocene pri zgodovini. -2,404 1309 0,016 -0,16 
da imam dobre ocene pri računalništvu. 2,636 1315 0,008 0,19 

 
Tabela 3.6 prikazuje razlike v povprečjih v ocenah pomembnosti posameznih šolskih 
predmetov glede na to ali so starši v naravoslovnih poklicih ali ne. Izkazalo se je, da starši, ki 
so se šolali za naravoslovni poklic, menijo, da je pomembnejše znanje in ocene pri  
naravoslovju kot pri družboslovnih predmetih, kar je seveda v skladu s pričakovanji. 
                                                    
Tabela 3.6: Pomembnost znanja in ocen šolskih predmetov staršev glede na poklic staršev 
   

OČE MAMA Moji starši mislijo, da je 
zame pomembno,......  

Ali se je kateri od 
staršev šolal za 
naravoslovni 
poklic? dijaki povprečje std.  

odkl. dijaki povprečj
e 

std.  
odkl. 

da 388 2,75 1,16 
da znam biologijo 

ne 930 2,43 1,12 
da 387 3,03 1,21 da imam dobre ocene pri 

biologiji. ne 928 2,84 1,24 

 

da 388 2,71 1,20 239 2,63 1,23 
da znam kemijo  

ne 926 2,36 1,09 1078 2,43 1,11 
da 385 3,01 1,24 da imam dobre ocene pri 

kemiji. ne 921 2,81 1,25 
da 385 2,99 1,20 

da znam fiziko 
ne 929 2,42 1,12 
da 383 3,18 1,21 da imam dobre ocene pri 

fiziki.  ne 931 2,85 1,27 
da 386 3,80 1,06 da znam matematiko. 

  ne 933 3,54 1,10 
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OČE MAMA Moji starši mislijo, da je 
zame pomembno,......  

Ali se je kateri od 
staršev šolal za 
naravoslovni 
poklic? dijaki povprečje std.  

odkl. dijaki povprečj
e 

std.  
odkl. 

da 239 3,60 1,13 
da znam slovenščino. 

ne 
 

1084 3,78 1,09 
da 389 3,58 1,12 240 3,50 1,15 da imam dobre ocene pri 

slovenščini. ne 932 3,75 1,09 1084 3,75 1,08 
da 239 3,97 1,12 

da znam tuji jezik 
ne 1083 4,15 1,06 
da 239 3,63 1,18 da imam dobre ocene pri 

tujem jeziku.  ne 1083 3,86 1,12 
da 239 3,10 1,24 da imam dobre ocene pri 

zgodovini.  ne 

 

1080 3,33 1,18 
da 388 3,45 1,25 

da znam računalništvo.  
ne 933 3,30 1,19 

 

da 240 3,08 1,26 da imam dobre ocene pri 
računalništvu.  ne 

 
1085 3,27 1,26 

 
Tabela 3.7: T-test razlik v pomembnosti znanja in ocen šolskih predmetov staršev glede na 
poklic staršev 
   

Naravoslovna/nenaravoslovna 
izobrazba očeta 

Naravoslovna/nenaravoslovna 
izobrazba mame   

Moji starši mislijo, da je 
zame pomembno,......  t df p razlika 

med povp. t df p razlika 
med povp. 

da znam biologijo. 4,638 1316 0,000 0,32     

da imam dobre ocene pri 
biologiji. 2,527 1313 0,012 0,19     

da znam kemijo. 5,137 1312 0,000 0,35 2,499 1315 0,013 0,20 
da imam dobre ocene pri 
kemiji. 2,521 1304 0,012 0,19     

da znam fiziko. 8,232 1312 0,000 0,57     
da imam dobre ocene pri 
fiziki. 4,367 1312 0,000 0,33     

da znam matematiko. 3,902 1317 0,000 0,26     
da znam slovenščino.     -2,285 1321 0,022 -0,18 
da imam dobre ocene pri 
slovenščini. -2,480 1319 0,013 -0,16 -3,167 1322 0,002 -0,25 

da znam tuji jezik.     -2,232 1320 0,026 -0,17 
da imam dobre ocene pri 
tujem jeziku.     -2,914 1320 0,004 -0,23 

da imam dobre ocene pri 
zgodovini.      -2,639 1317 0,008 -0,22 

da znam računalništvo. 2,016 1319 0,044 0,15     
da imam dobre ocene pri 
računalništvu.     -2,087 1323 0,037 -0,19 

 
Raziskave o stališčih mladostnikov odkrivajo, da ima največji vpliv nanje mnenje njihovih 
vrstnikov. Izkazalo se je, da so za vrstnike je v tem obdobju najpomembnejše znanje in ocene 
pri tujem jeziku in tudi znanje računalništva. Vidi se, da je za dekleta znanje in ocene pri 
posameznih predmetih v večini primerov pomembnejše kot pri fantih, izjema je le fizika, kjer 
prednjačijo fantje. Razlike med spoloma v pripisovanju pomembnosti šolskim predmetov tako 
obstajajo in so pomembne ter večinoma v smeri večje pomembnosti pri dekletih. 



 66

Tabela 3.8: Pomembnost znanja in ocen šolskih predmetov vrstnikov pri fantih in dekletih 
 
Večina mojih prijateljev misli, da je 
pomembno.... 
1 pomeni »sploh se ne strinjam, 5 pomeni 
»popolnoma se strinjam« 

povprečna ocena 
strinjanja standardni odklon 

 fantje dekleta fantje dekleta 
znati biologijo. 1,83 2,06 0,942 0,99 
imeti dobre ocene pri biologiji. 2,34 2,47 1,217 1,20 
znati kemijo. 1,91 1,97 0,993 0,94 
imeti dobre ocene pri kemiji. 2,36 2,42 1,219 1,18 
znati fiziko. 2,26 1,97 1,089 0,94 
imeti dobre ocene pri fiziki. 2,62 2,39 1,229 1,14 
znati matematiko. 2,88 3,11 1,224 1,10 
imeti dobre ocene pri matematiki. 3,16 3,29 1,249 1,15 
znati slovenščino. 2,78 3,48 1,205 1,10 
imeti dobre ocene pri slovenščini. 3,08 3,53 1,252 1,14 
znati tuji jezik. 3,48 4,06 1,250 1,08 
imeti dobre ocene pri tujem jeziku. 3,41 3,82 1,245 1,15 
znati zgodovino. 2,52 2,77 1,098 1,09 
imeti dobre ocene pri zgodovini. 2,79 2,96 1,210 1,16 
znati računalništvo. 3,30 3,56 1,294 1,20 
imeti dobre ocene pri računalništvu. 3,21 3,29 1,310 1,28 

 
Tabela 3.9: T-test razlik v pomembnosti znanja in ocen šolskih predmetov vrstnikov med 
dekleti in fanti 
 
Večina mojih prijateljev misli, da je pomembno... 
1 pomeni »sploh se ne strinjam, 5 pomeni 
»popolnoma se strinjam« 

t df p razlika med 
povp. 

znati biologijo.  -4,369 1314 0,000 -0,24 

znati fiziko. 5,176 1311 0,000 0,29 

imeti dobre ocene pri fiziki.  3,426 1305 0,001 0,23 

znati matematiko. -3,604 1309 0,000 -0,23 

imeti dobre ocene pri matematiki.  -2,058 1309 0,040 -0,14 

znati slovenščino. -10,852 1311 0,000 -0,69 

imeti dobre ocene pri slovenščini.  -6,833 1312 0,000 -0,45 

znati tuji jezik. -9,060 1307 0,000 -0,59 

imeti dobre ocene pri tujem jeziku.  -6,116 1312 0,000 -0,41 

znati zgodovino. -4,113 1313 0,000 -0,25 

imeti dobre ocene pri zgodovini.  -2,592 1307 0,010 -0,17 

znati računalništvo. -3,721 1312 0,000 -0,26 
 
Za zaključek tega razdelka prikazujemo, kakšne so povprečne ocene naravoslovnih predmetov 
pri posameznikih glede na to, za katero vrsto študija se odločajo. Pričakovano imajo najvišje 
povprečne ocene djaki, ki se kasneje odločajo za naravoslovne smeri študija. Najnižje 
povprečne ocene pa pripadajo dijakom, ki se odločajo za umetniške akademije. 
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Tabela 3.10: Povprečna ocena naravoslovnih predmetov pri posameznikih, ki se odločijo za 
različne fakultete 
 

Vrsta izbrane  fakultete 

naravoslovn
e tehnične družboslovne umetniške 

skupaj 
 

povp. std. 
odkl.  povp. std. 

odkl. povp. std. 
odkl.  povp. std. 

odkl.  povp. std. 
odkl.  

povprečna 
ocena 

naravoslovnih 
predmetov v 

gimnaziji 

3,75 0,79 3,23 0,82 3,28 0,77 3,00 0,75 3,36 0,81 
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4. Stališča srednješolcev do učenja naravoslovja  
 
Podrobneje so nas zanimali posamezni naravoslovni predmeti, bilogija, kemija in fizika. V 
tem sklopu bomo obravnavali ocene in stališča tako do pouka kot do učenja  posameznega 
naravoslovnega predmeta. 
 
Biologija  
 
Na podlagi spodnjih dveh tabel vidimo, da je bila večina dijakov iz biologije ocenjena z dobro 
oceno. Dijaki so poročali, da za učenje in domače naloge iz biologije najpogosteje porabijo le 
eno uro na teden. 
 
Tabela 4.1: Povprečna ocena dijakov pri biologiji  
 

povprečna ocena pri biologiji dijaki odstotki (%) 
nezadostno (1) 2 0,1 
zadostno (2) 178 13,1 
dobro (3) 547 40,1 
prav dobro (4) 450 33,0 
odlično (5) 156 11,4 
manjkajoče vrednosti 32 2,3 
skupaj 1365 100,0 

 
Tabela 4.2: Število ur na teden, ki jih dijak porabi za učenje in domače naloge pri biologiji 
 

Število ur 
na teden dijaki odstotki (%) Število ur 

na teden dijaki odstotki (%) 

0 ur 201 14,7 4 ure 68 5,0 
1 ura 358 26,2 4,5 ur 6 0,4 
1,5 ure 49 3,6 5 ur 183 13,4 
2 uri 275 20,1 6 ur 15 1,1 
2,5 uri 35 2,6 7 ur 9 0,7 
3 ure 109 8,0 8 ur 8 0,6 

3,5 ur 10 0,7 manjkajoče 
vrednosti 39 2,9 

Povprečno število ur za domače naloge in učenje biologije 
dekleta 0,57 fantje 0,62 

 
Tabeli 4.3 in 4.4 prikazujeta razlike in pomembnost teh razlik v stališčih do biologije, 
povprečnih ocenah in številu porabljenih ur med dekleti in fanti.  
 
Fantje imajo nekoliko višjo povprečno oceno kot dekleta in porabijo tudi več časa za 
biologijo, kar je seveda posledično povezano z ocenami. Tu pomeni, da več učenja pomeni 
tudi višje ocene. Pri stališčih pa vidimo, da imata oba spola precej negativno mnenje o 
biologiji, saj se z večino zgornjih trditev ne strinjajo ali pa so kvečjemu neodločeni. Še 
najvišje v smeri pozivnega mnenja je trditev, da so v biologiji dobri. Do biologije imajo tako 
precej odklonilna mnenja, vendar jih to ne ovira v prepričanju, da jim biologija dobro gre. Ta 
stališča dijakov so usklajena s stališči osnovnošolcev, kjer tudi nismo zaznali povezave med 
oceno in otrokovo presojo o lastni uspešnosti, izmerili pa smo precej visoko samozavest do 
znanja.  
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Razlike so se pri srednješolcih kot pomembne izkazale samo pri dveh trditvah. Dekleta se v 
večji meri kot fantje strinjajo s trditvama, da se rade učijo biologijo in da znanje biologije 
pomaga v vsakdanjem življenju. Pri drugih trditvah razlike sicer obstajajo, vendar niso 
statistično pomembne. 
 
Tabela 4.3: Povprečna ocena, število porabljenih ur za biologijo na teden ter stališča do 
biologije 
 

Strinjanje s trditvami  povprečna ocena strinjanja standardni odklon 

 fantje dekleta fantje dekleta 
V biologiji sem dober/dobra.  0,385 0,377 0,46 0,34 
Pri biologiji sem ponavadi dober/dobra. 3,14 3,19 1,16 1,05 
Rad/a bi imel/a več ur biologije.  2,08 2,15 1,22 1,19 
Biologija je zame težja kot za moje 
sošolce in sošolke. 2,05 2,12 1,02 1,11 

Rad/a se učim biologijo. 2,32 2,61 1,24 1,29 
Biologija ni ravno moja vrlina.  2,85 2,92 1,41 1,44 
Biologijo bi se morali učiti vsa štiri leta.  2,14 2,09 1,32 1,33 
Mislim, da mi bo učenje biologije 
pomagalo pri vsakdanjem življenju.  2,84 3,28 1,20 1,12 

Biologijo potrebujem, da se lahko učim 
drugih šolskih predmetov.  1,83 1,92 0,94 0,95 

V biologiji moram biti dober/dobra, da 
lahko pridem na izbrano fakulteto.  1,82 1,76 1,18 1,24 

Rad/a bi imel/a službo, kjer bi 
uporabljal/a biologijo.  1,95 1,90 1,22 1,30 

V biologiji moram biti dober/dobra, da 
bom dobil/a službo, ki si jo želim.  1,79 1,77 1,18 1,29 

 
Tabela 4.4: T – test razlik med spoloma pri stališčih do biologije 
 

Biologija (dijaki) t df p razlika med povp. 

Rad/a se učim biologijo. -4,037 1289 0,000 -0,29 
Mislim, da mi bo učenje biologije 
pomagalo pri vsakdanjem življenju.  -6,723 1304 0,000 -0,43 

 
Če so se starši šolali za naravoslovni poklic, so stališča otrok o biologiji nekoliko višja, bolj v 
smeri strinjanja. Še vedno pa ostajajo v nevtralnem območju ali celo v nestrinjanju, vendar so 
višja pri otrocih staršev z naravoslovnim poklicem. 
 
Vpliv imata tako oče kot mati in sicer precej izenačeno. Določene razlike so sicer opazne, na 
primer zdi se, da oče bolj vpliva na samo zanimanje za biologijo, na to, da imajo otroci bolj 
radi biologijo, da menijo, da bi so jo morali učiti vsa štiri leta in podobno. Materin vpliv 
opazimo predvsem pri trditvah, ki so bolj usmerjene k cilju: na primer, na količino učenja in 
na domače naloge ter na poudarjanje pomembnosti biologije za vpis na določeno fakulteto. 
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Tabela 4.5: Povezanost stališč do biologije in poklica staršev 
 

OČE MAMA 
Biologija 

Ali se je kateri od 
staršev šolal za 
naravoslovni poklic? 

povprečj
e 

std. 
odkl. povprečje std. odkl.

da 0,410 0,89 Število ur za učenje in domače 
naloge pri biologiji. ne 

 
0,643 1,65 

da 3,28 1,13 3,31 1,13 Pri biologiji sem ponavadi 
dober/dobra.  ne 3,13 1,08 3,13 1,09 

da 2,27 1,26 
Rad/a bi imel/a več ur biologije.  ne 2,05 1,18 

da 2,67 1,30 
Rad/a se učim biologijo.  

ne 2,42 1,27 

 

da 2,71 1,39 2,66 1,41 
Biologija ni ravno moja vrlina.  

ne 2,96 1,44 2,94 1,43 
da 2,27 1,34 Biologijo bi se morali učiti vsa 

štiri leta.  ne 2,06 1,32 
da 3,31 1,16 Mislim, da mi bo učenje biologi-

je pomagalo pri vsakdanjem 
življ.  ne 3,01 1,17 

 

da 1,97 1,37 V biologiji moram biti dober, da 
lahko pridem na izbrano fak.  ne 

 
1,76 1,19 

da 2,11 1,37 2,12 1,42 Rad/a bi imel/a službo, kjer bi 
uporabljal/a biologijo.  ne 1,85 1,22 1,88 1,23 

da 1,91 1,35 2,02 1,42 V biologiji moram biti dober, da 
bom dobil službo, ki si jo želim.  ne 1,74 1,21 1,74 1,20 
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Tabela 4.6: T – test razlik v stališčih do biologije glede na poklic staršev 
 

Naravoslovna/nenaravoslovna 
izobrazba očeta 

Naravoslovna/nenaravoslovna 
izobrazba mame  

Biologija 
t df p 

razlika 
med 
povp. 

t df p 
razlika 
med 
povp. 

Število ur za učenje in domače 
naloge pri biologiji.  -2,123 1328 0,034 -0,233 

Pri biologiji sem ponavadi 
dober/dobra. 2,342 1300 0,019 0,16 2,248 1303 0,025 0,18 

Rad bi imel več ur biologije. 2,978 1298 0,003 0,22 

Rad/a se učim biologijo. 3,206 1293 0,001 0,25 
 

Biologija ni ravno moja vrlina. -2,865 1295 0,004 -0,25 -2,800 1298 0,005 -0,29 

Biologijo bi se morali učiti vsa 
štiri leta. 2,610 1298 0,009 0,21 

Mislim, da mi bo učenje biologije
pomagalo pri vsakdanjem življ. 4,251 1309 0,000 0,30 

 

V biologiji moram biti dober, da 
lahko pridem na izbrano fak.   2,438 1312 0,015 0,21 

Rad/a bi imel/a službo, kjer bi 
uporabljal/a biologijo. 3,415 1309 0,001 0,26 2,617 1312 0,009 0,24 

V biologiji moram biti dober, da 
bom dobilslužbo, ki si jo želim. 2,193 1308 0,028 0,17 3,130 1311 0,002 0,28 

 
Potek pouka smo ugotavljali s pomočjo vprašanj o pogostosti posameznih dejavnosti pri urah 
na teden. Dijaki so pogostost dejavnosti pri biologiji ocenjevali na lestvici od 1 »vsako ali 
skoraj vsako uro«, 2 »pri polovici ur«, 3 »včasih« in 4 »nikoli. 
 
Podatki dijakov o poteku pouka biologije kažejo, da se večina dejavnosti pojavlja »včasih«, 
kar priča o temu, da je pouk precej raznolik. Povezovanje znanja z vsakdanjim življenjem se 
po ocenah dijakov najpogosteje pojavlja vsako uro in pri polovici ur. Tako lahko rečemo, da 
je ta dejavnost pri pouku najpogostejša. Kot najpogostejša je razvidna tudi iz tabele 28, kjer se 
njeno povprečje nahaja med »včasih« in »pri polovici ur«. Najredkeje so dijaki označili, da se 
pri urah učijo o vplivu biologije na družbo in podobno je razvidno tudi iz tabele 29, kjer ta 
dejavnost dosega najvišji odstotek pri izbiri »nikoli«. Na osnovi teh podatkov lahko 
sklepamo, da je pri urah biologije največ navezovanja snovi na vsakdanje življenje in najmanj 
povedanega o vplivu biologije na družbo. 
 
Tabela 4.7: Značilnosti pouka biologije 
 
pogostost naslednjih dejavnosti dijaki povprečje standardni 

odklon 
Izvajamo poskuse ali raziskave.  1332 2,91 0,49 
Učimo se o vplivu biologije na družbo.  1330 3,09 0,79 
Kar smo se naučili pri biologiji, povezujemo 
z vsakdanjim življenjem. 1323 2,48 0,90 

Samostojno rešujemo probleme.  1331 3,00 0,82 
Učitelj nam predstavi dosežke znanosti.  1331 2,92 0,81 
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Tabela 4.8: Pogostost posameznih dejavnosti pri pouku biologije 
 

Izvajamo 
poskuse ali 
raziskave. 

Učimo se o 
vplivu 

biologije na 
družbo. 

Kar smo se 
naučili pri 
biologiji, 

povezujemo z 
vsakdanjim 
življenjem. 

Samostojno 
rešujemo 

probleme pri 
biologiji. 

Učitelj nam 
predstavi 
dosežke 

znanosti pri 
biologiji. 

Potek pouka 
biologije  

dijaki (%) dijaki (%) dijaki (%) dijaki (%) dijaki (%) 
vsako ali skoraj 
vsako uro 23 1,7 59 4,4 227 17,2 79 5,9 88 6,6 

pri polovici ur 158 11,9 183 13,8 371 28,0 219 16,5 230 17,3 

včasih 1069 80,3 663 49,8 583 44,1 662 49,7 719 54,0 

nikoli 82 6,2 425 32,0 142 10,7 371 27,9 294 22,1 

 
Kakor je omenjeno na začetku poglavja, smo dijake po željah vpisa na določene fakultete 
razvrstili na bodoče študente naravoslovnih, tehniških, družboslovnih in umetniških fakultet. 
Ne govorimo o študentih temveč o potencialnih bodočih študentih določenih vrst fakultet. 
Statistične analize podatkov o pouku bioogije in kasneje še kemije in fizike smo opravili 
glede na omenjeno razvrstitev.  
 
Izkazalo se je, da imajo pri biologiji najvišje ocene dijaki, ki so izbrali naravoslovne fakultete, 
kar je razumljivo. Prav tako porabijo največje število ur za učenje biologije in za domače 
naloge pri biologiji. Sledijo jim dijaki z družboslovnim interesom.  
 
Bodoči naravoslovci imajo v splošnem višja, bolj pozitivna stališča glede biologije kot ostali. 
Tako v največji meri menijo, da so pri biologiji dobri, da znanje biologije pomaga pri 
vsakdanjem življenju, da se radi učijo biologijo in da bi se morali učiti biologijo vsa štiri leta.  
 
Bodoči družboslovci dosegajo pri stališčih, ki govorijo v prid biologiji, nekoliko nižje 
rezultate. Menijo, da je biologija za njih težja kot za sošolce. Prav tako tudi bodoči umetniki 
menijo, da biologija ni ravno njihova vrlina. 
 
Razlike smo ugotavljali tudi pri ocenjevanju samega pouka biologije in tu podajajo najvišje 
ocene pogostosti posameznih dejavnosti dijaki, ki se odločajo za naravoslovne poklice. To je 
najverjetneje posledica tega, da ti dijaki tudi bolj pozitivno ocenjujejo sam predmet. 
 
Družboslovni dijaki pa ocenjujejo, da se pogosteje učijo o vplivu biologije na družbo ter da 
jim učitelj pogosteje predstavi dosežke znanosti. Tu vidimo izrazit družboslovni interes, saj 
kot pogostejše ocenjujejo ravno tiste aktivnosti pri pouku biologije, ki se v večji meri 
nanašajo na družbeno dogajanje.  
 
Če pogledamo posamezne profile vidimo, da vsi označujejo, da  najpogosteje povezujejo 
znanje z vsakdanjim življenjem in se najredkeje učijo o vplivu biologije na družbo, kar smo 
ugotovili že zgoraj.  
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Tabela 4.9: Stališča do biologije in pouk biologije pri bodočih študentih različnih vrst fakultet 
 

Vrsta željene fakultete 
naravoslovne tehnične družboslovne umetniške skupaj Biologija  
povp. std. 

odkl. povp. std. 
odkl. povp. std. 

odkl. povp. std. 
odkl. povp. std. 

odkl.
Moja povprečna ocena pri 
biologiji. 0,465 0,55 0,379 0,39 0,362 0,31 0,418 0,59 0,387 0,39 

Število ur za učenje in 
domače naloge pri 
biologiji. 

0,482 0,88 0,356 1,02 0,463 0,10 0,221 0,30 0,444 0,97 

Pri biologiji sem ponavadi 
dober/dobra.  3,665 1,04 3,205 1,11 2,992 1,07 3,000 1,02 3,165 1,10 

Rad/a bi imel/a več ur 
biologije.  2,920 1,29 1,995 1,10 1,870 1,08 2,071 1,24 2,110 1,20 

Biologija je zame težja kot 
za moje sošolce in 
sošolke 

1,916 1,04 2,052 1,02 2,145 1,09 1,821 1,06 2,076 1,07 

Rad/a se učim biologijo. 3,403 1,29 2,267 1,18 2,265 1,16 2,214 1,23 2,497 1,28 

Biologija ni ravno moja 
vrlina.  2,148 1,22 2,943 1,39 3,104 1,43 3,107 1,40 2,882 1,43 

Biologijo bi se morali učiti 
vsa štiri leta.  3,004 1,40 1,995 1,18 1,840 1,20 1,750 1,11 2,102 1,32 

Mislim, da mi bo učenje 
biologije pomagalo pri 
vsak-danjem življenju.  

3,654 1,12 2,948 1,23 2,971 1,12 3,036 1,00 3,108 1,17 

Biologijo potrebujem, da 
se lahko učim drugih 
šolskih predmetov.  

2,342 1,06 1,743 0,82 1,753 0,87 1,857 0,93 1,875 0,94 

V biologiji moram biti 
dober, da lahko pridem na 
izbrano fakulteto.  

2,863 1,57 1,595 0,99 1,485 0,90 1,679 1,05 1,790 1,22 

Rad bi imel službo, kjer bi 
uporabljal biologijo.  3,186 1,47 1,724 1,00 1,536 0,93 1,750 1,08 1,910 1,26 

V biologiji moram biti 
dober, da bom dobil 
službo, ki si jo želim.  

3,091 1,53 1,519 0,95 1,400 0,86 1,571 0,96 1,770 1,24 

 
 

Vrsta željene fakultete 
naravoslovne tehnične družboslovne umetniške skupaj Pouk biologije: 

pogostost dejavnosti  
povp. std. 

odkl. povp. std. 
odkl. povp. std. 

odkl. povp. std. 
odkl. povp. std. 

odkl.
Izvajamo poskuse ali 
raziskave. 2,890 0,47 2,895 0,55 2,919 0,47 2,964 0,63 2,910 0,49 

Učimo se o vplivu biologije 
na družbo.  3,103 0,76 3,043 0,84 3,106 0,79 3,036 0,88 3,094 0,79 

Kar smo se naučili pri 
biologiji, povezujemo z 
vsakdanjim življenjem.  

2,365 0,93 2,486 0,90 2,506 0,88 2,714 0,90 2,479 0,90 

Samostojno rešu-jemo 
probleme. 2,894 0,77 3,005 0,89 3,024 0,83 3,036 0,74 2,995 0,82 
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Učitelj nam pred-stavi 
dosežke znanosti.  2,859 0,78 2,862 0,87 2,944 0,79 2,857 0,97 2,911 0,80 

 
Kemija  
 
Pri kemiji največ dijakov dosega oceno dobro in porabi za učenje kemije in domače naloge 
pri kemiji od ene do dve uri. 
 
Tabela 4.10: Povprečna ocena pri kemiji 
 

povprečna ocena pri kemiji dijaki odstotki (%) 

  nezadostno (1) 2 0,1 
  zadostno (2) 266 19,5 
  dobro (3) 493 36,1 
  prav dobro (4) 414 30,3 
  odlično (5) 164 12,1 
 manjkajoče vrednosti 26 1,9 
  skupaj 1365 100,0 

 
Tabela 4.11: Število ur na teden potrebnih za učenje in domače naloge pri kemiji 
 

Število ur 
na teden dijaki odstotki (%) Število ur 

na teden dijaki odstotki (%) 

0 ur 209 15,4 4 ure 56 4,1 
1 ura 375 27,6 4,5 ur 6 0,4 
1,5 ur 45 3,3 5 ur 152 11,1 
2 uri 294 21,5 6 ur 10 0,7 
2,5 ur 18 1,3 7 ur  7 0,5 
3 ure 138 10,1 8 ur 7 0,5 

3,5 ur 10 0,7 manjkajoče 
vrednosti 38 2,8 

Povprečno število ur za domače naloge in učenje kemije 
dekleta 0,472 fantje 0,523 

 
Pri tabelah spodaj lahko opazujemo razlike med spoloma. Zanimivo je, da imajo najvišjo 
povprečno oceno dekleta, medtem ko pa fantje porabijo več ur za kemijo. 
 
V tabeli 33 vidimo, da so strinjanja s posameznimi trditvami v splošnem zelo nizka. Gibljejo 
se od nevtralnih stališč proti negativnim. Iz tega lahko sklepamo, da so stališča glede kemije 
pri obeh spolih precej negativna, zagotovo bolj negativna kot pri biologiji. V področje 
nevtralnega so postavljene le trditve, da kemija ni njihova vrlina, da so pri kemiji ponavadi 
dobri in da znanje kemije pomaga pri vsakdanjem življenju. Zadnje stališče je precej na 
spodnji meji nevtralnega, prvo pa že samo po sebi izpostavlja negativni vidik kemije. 
 
Med spoloma se pomembne razlike pojavljajo le na posameznih trditvah, kot vidimo v tabeli 
34. In povsod dosegajo fantje višja povprečja, tako fantje v večji meri menijo, da bi se morali 
kemijo učiti vsa štiri leta, da je kemija potrebna za učenje drugih predmetov, da je kemija 
potrebna za izbor na fakulteti in da bi raje imeli službo, ki vključuje znanja kemije. Mnenja so 
sicer tudi tu, še vedno negativna vendar lahko rečemo, da so pri zgoraj naštetih trditvah pri 
fantih nekoliko manj negativna. 
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Tabela 4.12: Povprečna ocena, število porabljenih ur na teden za kemijo, ter stališča do 
kemije pri obeh spolih 
 

povprečje standardni 
odklon Strinjanje s trditvami o učenju kemije 

fantje dekleta fantje deklet
a 

Pri kemiji sem ponavadi dober/dobra.  2,87 2,90 1,27 1,20 
Rad/a bi imel/a več ur kemije.  1,99 1,88 1,20 1,14 
Kemija je zame težja kot za moje sošolce in sošolke. 2,19 2,26 1,15 1,18 
Rad/a se učim kemijo. 2,17 2,27 1,234 1,280 
Kemija ni ravno moja vrlina.  2,83 2,95 1,43 1,49 
Kemijo bi se morali učiti vsa štiri leta.  1,99 1,84 1,28 1,22 
Mislim, da mi bo učenje kemije pomagalo pri vsakdanjem 
življenju.  2,56 2,55 1,17 1,14 

Kemijo potrebujem, da se lahko učim drugih šolskih 
predmetov.  1,91 1,75 1,05 0,93 

V kemiji moram biti dober/dobra, da lahko pridem na izbrano 
fakulteto.  1,79 1,65 1,18 1,17 

Rad/a bi imel/a službo, kjer bi uporabljal/a kemijo.  1,82 1,68 1,17 1,17 
V kemiji moram biti dober/dobra, da bom dobil/a službo, ki si 
jo želim.  1,73 1,61 1,18 1,15 

 
Tabela 4.13: T – test razlik med spoloma  pri povprečnih ocenah, številu porabljenih ur za 
kemijo, ter stališč do kemije 
 

Kemija  
 

t df p 
razlika 
med 

povp. 
Kemijo bi se morali učiti vsa štiri leta.   2,221 1303 0,027 0,15 
Kemijo potrebujem, da se lahko učim drugih šolskih 
predmetov.  

 2,831 1304 0,005 0,16 

V kemiji moram biti dober/dobra, da lahko pridem na 
izbrano fakulteto.  

 1,990 1301 0,047 0,13 

Rad/a bi imel/a službo, kjer bi uporabljal/a kemijo.   2,087 1304 0,037 0,14 
 
Tudi pri kemiji nas je zanimal vpliv staršev. In ugotavljamo, da imajo dijaki staršev, ki so se 
šolali za naravoslovni poklic dosledno višja, bolj pozitivna stališča glede kemije. Kljub temu, 
da ne dosegajo v vseh primerih meje nevtralnega, kaj šele, da bi se s trditvami strinjali, lahko 
govorimo, da naravoslovni poklic staršev vpliva na bolj pozitivna mnenja pri otrocih. 
Nekoliko več pomembnih razlik smo opazili, ko smo opazovali poklic očeta, čeprav se razlike 
v stališčih otrok pojavljajo tudi glede na to, ali se je z anaravoslovi poklic šolala mama.  
 
Zaključimo lahko, da poklic obeh staršev sicer vpliva na stališča otrok do naravoslovja, 
vendar je očetov vpliv nekoliko večji. Mamin vpliv se tudi pri kemiji kaže, za razliko od 
očetovega, na  število ur, ki jih otrok porabi za učenje in domače naloge. Oče pa ima večji 
vpliv na to, da imajo otroci radi kemijo in da bi je imeli radi več v šoli. Na stališča do ostalih 
trditev, kjer se tudi pojavljajo pomembne razlike, pa imata vpliv oba starša. 
 
 
Tabela 4.14: Stališča srednješolcev do kemije v povezavi s poklicem staršev 
  

Kemija Ali se je kateri od OČE MAMA 
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staršev šolal za 
naravoslovni poklic? povpr. std.   

odkl. povpr. std.   
odkl. 

da 2,07 1,22 Rad/a bi imel/a več ur kemije.  
ne 1,85 1,13 

 

da 2,71 1,48 Kemija ni ravno moja vrlina.  
ne 

 
2,93 1,46 

da 2,08 1,31 Kemijo bi se morali učiti vsa štiri leta. 
  ne 1,83 1,20 

 

da 2,81 1,16 2,71 1,18 Mislim, da mi bo učenje kemije 
pomagalo pri vsakdanjem življenju. ne 2,44 1,12 2,50 1,14 

da 2,04 1,07 1,94 1,05 Kemijo potrebujem, da se lahko učim 
drugih šolskih predmetov. ne 1,73 0,92 1,79 ,96 

da 1,87 1,28 V kemiji moram biti dober/dobra, da 
lahko pridem na izbrano fakulteto. ne 1,65 1,12 

 

da 1,92 1,28 1,90 1,25 Rad/a bi imel/a službo, kjer bi 
uporabljal/a kemijo.  ne 1,65 1,10 1,69 1,14 

 
Tabela 4.15: T – test razlik v stališčih do kemije glede na poklic staršev 
                                                            
  Naravoslovna/nenaravoslovna 

izobrazba očeta 
Naravoslovna/nenaravoslovna 

izobrazba mame 
Kemija 

t df p 
razlika 
med 

povp. 
t df p 

razlika 
med 

povp. 
Moja povprečna ocena pri kemiji. 2,936 1325 0,003 0,072     

Število ur za učenje in domače 
naloge pri kemiji.     -2,559 1328 0,011 -0,244 

Rad/a bi imel/a več ur kemije.  3,125 1309 0,002 0,22     
Kemija ni ravno moja vrlina.      -2,101 1308 0,036 -0,22 
Kemijo bi se morali učiti vsa štiri 
leta. 3,358 1309 0,001 0,25     

Mislim, da mi bo učenje kemije 
pomagalo pri vsakdanjem življ. 5,443 1310 0,000 0,37 2,480 1312 0,013 0,20 

Kemijo potrebujem, da se lahko 
učim drugih šolskih predmetov. 5,246 1310 0,000 0,31 2,133 1312 0,033 0,15 

V kemiji moram biti dober, da 
lahko pridem na izbrano fak. 3,090 1307 0,002 0,22     

Rad/a bi imel/a službo, kjer bi 
uporabljal/a kemijo. 3,849 1310 0,000 0,27 2,414 1312 0,016 0,20 

 
Pri vprašanjih o pouku kemije so dijaki  pogostost dejavnosti pri kemiji ocenjevali na lestvici 
od 1 »vsako ali skoraj vsako uro«, 2 »pri polovici ur«, 3 »včasih« in 4 »nikoli. 
 
Dijaki so ocenili, da pri kemiji najpogosteje izvajajo poskuse ali raziskave, najredkeje pa se 
učijo o vplivu kemije na družbo (tabela 37). Prav tako lahko vidimo, da večina dijakov pri 
vseh aktivnostih izbira oceno »včasih«. Tako nobena izmed dejavnosti ne izstopa, lahko 
rečemo, da so vse med sabo prepletene in tako pouk zajema vse. 
 
Sklada se tudi  visok odstotek ocen »nikoli« pri učenju o vplivu kemije na družbo, ki je hkrati 
tudi tista dejavnost, ki jo dijaki ocenjujejo kot najmanj pogosto.  
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Tabela 4.16: Značilnosti pouka kemije 
  

Pogostost dejavnosti pri pouku kemije povprečje standardni odklon 
Izvajamo poskuse ali raziskave.  2,57 0,66 
Učimo se o vplivu kemije na družbo.  3,06 0,78 
Kar smo se naučili pri kemiji, povezujemo 
z vsakdanjim življenjem. 2,76 0,82 

Samostojno rešujemo probleme.  2,92 0,81 
Učitelj nam predstavi dosežke znanosti.  2,89 0,82 

 
Tabela 4.17: Pogostost posameznih dejavnosti pri pouku kemije 
 

Izvajamo 
poskuse ali 
raziskave. 

Učimo se o 
vplivu 

kemije na 
družbo. 

Kar smo se nau-
čili pri kemiji, 
povezujemo z 

vsakdanjim 
življenjem. 

Samostojno 
rešujemo 

probleme pri 
kemiji. 

Učitelj nam 
predstavi 
dosežke 

znanosti pri 
kemiji. 

 
Pogostost 
dejavnosti pri 
pouku kemije 

N odstotki 
(%) N odstotki 

(%) N odstotki 
(%) N odstotki 

(%) N odstotk
i (%) 

vsako ali skoraj 
vsako uro 75 5,6 52 3,9 115 8,7 76 5,7 93 7,0 

pri polovici ur 471 35,3 210 15,7 290 21,9 264 19,8 257 19,3 

včasih 737 55,2 674 50,5 714 53,9 676 50,8 690 51,7 

nikoli 52 3,9 398 29,8 206 15,5 314 23,6 295 22,1 

 
Višje povprečne ocene imajo dijaki, ki se odločajo za naravoslovne fakultete. Presenetljivo pa 
porabijo več časa za kemijo, za učenje in domače naloge dijaki, ki se odločajo za 
družboslovne smeri. To je povezano s podatkom, da so dijaki, ki si želijo študirati 
družboslovje, navedli, da so jim ocene pomebnejše kot znanje. Sklepamo, da zato, da bi imeli 
boljše ocene, učenju namenjanjajo več časa.  
 
Dijaki, ki se odločajo za naravoslovne fakultete, imajo tudi pri vseh trditvah, ki govorijo v 
prid kemiji, najvišje stališčne ocene. Tako se najboj strinjajo, da so pri kemiji dobri, da se radi 
učijo kemijo, da jim bo učenje kemije pomagalo v vsakdanjem življenju in podobno. 
 
Medtem pa dijaki, ki se odločajo za družboslovne smeri študija, v večji meri menijo, da je 
kemija zanje težja kot za njihove sošolce in tudi bodoči študenti umetniških smeri se strinjajo, 
da kemija ni njihova vrlina. 
 
Glede ocen samega pouka kemije vsi dijaki menijo, da pri pouku najpogosteje izvajajo 
poskuse ali raziskave. Če pogledamo odgovore po posameznih dejavnostih, vidimo, da 
največjo pogostost samostojnega reševanja problemov zaznavajo bodoči naravoslovni 
študentje,  bodoči študentje tehniških študijev prednjačijo pri pogostosti učenja o vplivu 
kemije na družbo in predstavljanju dosežkov kemijske znanosti. Bodoči študentje 
družboslovja podajajo najvišje ocene pogostosti izvajanjaposkusov ali raziskav in študentje 
umetniških smeri povezovanju znanja z vsakdanjim življenjem. 
 
 
Tabela 4.18: Stališča do kemije pri bodočih študentih različnih vrst fakultet 
 

Kemija  Vrste fakultet 
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naravoslovn
e tehnične družboslovne umetniške 

povp. Std. 
odkl. povp. Std. 

odkl. povp. Std. 
odkl. povp. Std. 

odkl. 
Pri kemiji sem ponavadi 
dober/dobra.  3,468 1,16 2,860 1,26 2,722 1,18 2,269 1,31 

Rad/a bi imel/a več ur kemije.  2,674 1,32 1,879 1,19 1,677 0,98 1,500 0,86 

Kemija je zame težja kot za 
moje sošolce in sošolke. 2,172 1,11 2,070 1,16 2,264 1,16 2,423 1,33 

Rad/a se učim kemijo. 3,004 1,34 2,056 1,21 2,018 1,14 1,731 1,18 

Kemija ni ravno moja vrlina.  2,446 1,31 2,907 1,48 3,019 1,48 3,500 1,56 

Kemijo bi se morali učiti vsa 
štiri leta.  2,742 1,45 1,893 1,23 1,602 1,00 1,769 1,28 

Mislim, da mi bo učenje kemi-
je pomagalo pri vsakdanjem 
življenju.  

3,318 1,18 2,595 1,06 2,268 1,04 2,808 1,13 

Kemijo potrebujem, da se 
lahko učim drugih šolskih 
predmetov.  

2,352 1,10 1,953 1,07 1,576 0,79 2,038 1,28 

V kemiji moram biti dober, da 
lahko pridem na izbrano fak.  2,835 1,56 1,609 0,94 1,356 0,78 1,577 1,14 

Rad/a bi imel/a službo, kjer bi 
uporabljal/a kemijo.  2,835 1,48 1,660 0,94 1,378 ,81 1,577 1,17 

V kemiji moram biti 
dober/dobra, da bom dobil/a 
službo, ki si jo želim.  

2,839 1,53 1,526 ,91 1,292 0,74 1,615 1,27 
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Fizika  
 
Tudi pri fiziki imajo dijaki najpogosteje oceno »dobro« in porabijo v povprečju eno do dve uri na 
teden za učenje in domače naloge pri fiziki. 
 
Tabela 4.19: Povprečne ocene pri fiziki 
 

povprečna ocena pri fiziki dijaki odstotki (%) 

nezadostno (1) 4 0,3 
zadostno (2) 287 21,1 
dobro (3) 500 36,6 
prav dobro (4) 378 27,7 
odlično (5) 160 11,7 
manjkajoče vrednosti 35 2,6 

 
Tabela 4.20: Povprečno število ur, ki jih dijaki porabijo za učenje in domače naloge pri fiziki 
  

Število ur 
na teden dijaki odstotki (%) Število ur 

na teden dijaki odstotki (%) 

0 ur 217 15,9 4 ure 53 3,9 
1 ura 414 30,3 5 ur 163 11,9 
1,5 ur 51 3,7 6 ur 12 0,9 
2 uri 254 18,6 7 ur  9 0,7 
2,5 ur 19 1,4 8 ur 5 0,4 

3 ure 118 8,6 manjkajoče 
vrednosti 39 2,9 

3,5 ur 11 0,8    
Povprečno število ur za domače naloge in učenje fizike 

dekleta 0,517 fantje 0,514 
 
Tudi stališča do fizike so v splošnem med srednješolci precej nizka, gibljejo se nekje od 
nevtralnega do negativnega. Še najvišje, v smeri pozitivnega se nahaja stališče, da jim bo fizika 
pomagala pri vsakdanjem življenju.  
 
Pomebne razlike med spoloma je opaziti na kar nekaj trditvah. Fantje imajo dosledno višja ali bolj 
pozitivna stališča do učenja in pomembnosti fizike. Dekleta pa menijo, da je fizika za njih težja, 
kot za njihove sošolce in da fizika ni njihova vrlina. Skladno s tem so višje povprečne ocene 
fantov pri fiziki, medtem ko dekleta pravijo, da se fiziko učijo več časa kot fantje. 
 
Tabela 4.21: Stališča do fizike pri dekletih in fantih 
 
 

povprečje std. odklon Fizika 
fantje dekleta fantje dekleta

Pri fiziki sem ponavadi dober/dobra.  3,06 2,53 1,19 1,14 
Rad/a bi imel/a več ur fizike.  2,30 1,64 1,27 0,99 
Fizika je zame težja kot za moje sošolce in sošolke. 2,15 2,42 1,10 1,21 
Rad/a se učim fiziko. 2,49 1,88 1,25 1,08 
Fizika ni ravno moja vrlina.  2,45 3,22 1,28 1,50 
Fiziko bi se morali učiti vsa štiri leta.  2,57 1,62 1,50 1,05 
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Mislim, da mi bo učenje fizike pomagalo pri vsakdanjem 
življ.   3,23 2,55 1,21 1,16 

povprečje std. odklon Fizika 
fantje dekleta fantje dekleta

Fiziko potrebujem, da se lahko učim drugih šolskih 
predmetov.  2,26 1,78 1,18 0,96 

V fiziki moram biti dober/dobra, da lahko pridem na izbrano 
fakulteto.  2,20 1,55 1,34 1,01 

Rad/a bi imel/a službo, kjer bi uporabljal/a fiziko.  2,21 1,43 1,30 0,88 
V fiziki moram biti dober/dobra, da bom dobil/a službo, ki 
si jo želim.  2,11 1,51 1,32 0,98 

 
Tabela 4.22: T – test razlik med spoloma v stališčih do fizike 
 

Fizika  t df p 
razlika 
med 

povp. 
Pri fiziki sem ponavadi dober/dobra.  8,161 1300 0,000 0,53 
Rad/a bi imel/a več ur fizike.  10,439 1297 0,000 0,65 
Fizika je zame težja kot za moje sošolce in sošolke. -4,125 1298 0,000 -0,27 
Rad/a se učim fiziko. 9,384 1294 0,000 0,61 
Fizika ni ravno moja vrlina.  -9,723 1297 0,000 -0,77 
Fiziko bi se morali učiti vsa štiri leta.  13,341 1295 0,000 0,94 
Mislim, da mi bo učenje fizike pomagalo pri vsakdanjem 
življenju.  10,221 1301 0,000 0,68 

Fiziko potrebujem, da se lahko učim drugih šolskih 
predmetov.  8,080 1298 0,000 0,48 

V fiziki moram biti dober/dobra, da lahko pridem na izbrano 
fakulteto.  9,942 1301 0,000 0,65 

Rad/a bi imel/a službo, kjer bi uporabljal/a fiziko.  12,927 1300 0,000 0,78 
V fiziki moram biti dober/dobra, da bom dobil/a službo, ki si 
jo želim.  9,476 1300 0,000 0,60 

 
Pri dijakih, katerih starši so v naravoslovnih poklicih, se dosledno pojavljajo višja stališča do 
fizike in obratno, nižja so pri negativnih trditvah o fiziki. Tako lahko zopet zaključimo, da 
naravoslovni poklic staršev vpliva tudi na bolj pozitivna, čeprav še vedno ne pozitivna, 
stališča do fizike. 
 
Razlike med skupinama dijakov z naravoslovno izobraženimi starši in starši, ki se niso šolali 
za naravoslovne poklice, se zopet pokažejo pogosteje zaradi očetove naravoslovne ali 
nenaravoslovne izobrazbe. Za razliko od vpliva mater, se očetov vpliv kaže pri bolj praktično 
usmerjenih trditvah. Če se je oče šolal z anaravoslovni poklic, so v povprečju otroci bolj 
naklonjeni idejam, da se bi fiziko učili vsa štiri leta gimnazije, da je znanje fizike pomembno 
v vsakdanjem življenju, da je znanje fizike pomembno za vpis na fakulteto in da je fizika 
potrebna tudi za znanje drugih predmetov. 
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Tabela 4.23: Stališča srednješolcev do fizike v povezavi s poklicem staršev 
  

OČE MAMA 
Fizika 

Ali se je kateri od 
staršev šolal za 
naravoslovni poklic? povpr. std.   

odkl. povpr. std.   
odkl. 

da 2,98 1,21 2,92 1,26 Pri fiziki sem ponavadi dober/dobra. 
ne 2,66 1,18 2,71 1,17 
da 2,26 1,30 2,10 1,25 Rad/a bi imel/a več ur fizike. 
ne 1,78 1,06 1,87 1,12 
da 2,48 1,29 2,28 1,24 Rad/a se učim fiziko. 
ne 1,99 1,12 2,09 1,17 
da 2,64 1,42 2,72 1,46 Fizika ni ravno moja vrlina. 
ne 3,00 1,46 2,94 1,46 
da 2,42 1,47 Fiziko bi se morali učiti vsa štiri leta. 
ne 1,85 1,24 
da 3,18 1,24 Mislim, da mi bo učenje fizike 

pomagalo pri vsakdanjem življenju. ne 2,70 1,19 
da 2,20 1,16 Fiziko potrebujem, da se lahko učim 

drugih šolskih predmetov. ne 1,88 1,04 
da 2,08 1,32 V fiziki moram biti dober/dobra, da 

lahko pridem na izbrano fakulteto. ne 1,73 1,14 

 

da 2,11 1,35 1,89 1,21 Rad/a bi imel/a službo, kjer bi 
uporabljal/a fiziko.  ne 1,61 1,01 1,72 1,12 

da 2,05 1,34 1,90 1,27 V fiziki moram biti dober/dobra, da 
bom dobil/a službo, ki si jo želim.  ne 1,65 1,09 1,72 1,15 

 
Tabela 4.24: T – test razlik v stališčih do fizike glede na poklic staršev  
                                                                          

Naravoslovna/nenaravoslovn
a izobrazba očeta 

Naravoslovna/nenaravoslovna 
izobrazba mame  

Fizika t df p 
razlika 
med 
povp.

t df p 
razlika 
med 
povp.

Pri fiziki sem ponavadi 
dober/dobra. 4,463 1306 0,000 0,32 2,350 1309 0,019 0,20 

Rad/a bi imel/a več ur fizike. 6,940 1304 0,000 0,48 2,785 1307 0,005 0,23 

Rad/a se učim fiziko. 6,975 1300 0,000 0,49 2,218 1303 0,027 0,19 

Fizika ni ravno moja vrlina. -4,100 1304 0,000 -0,36 -2,057 1307 0,040 -0,22 

Fiziko bi se morali učiti vsa štiri 
leta. 7,152 1302 0,000 0,57 

Mislim, da mi bo učenje fizike 
pomagalo pri vsakdanjem življenju. 6,569 1306 0,000 0,48 

Fiziko potrebujem, da se lahko 
učim drugih šolskih predmetov. 4,811 1304 0,000 0,31 

V fiziki moram biti dober/dobra, da 
lahko pridem na izbrano fakulteto. 4,853 1306 0,000 0,35 

 

Rad/a bi imel/a službo, kjer bi 
uporabljal/a fiziko.  7,347 1305 0,000 0,50 2,151 1308 0,032 0,18 

V fiziki moram biti dober/dobra, da 
bom dobil/a službo, ki si jo želim.  5,777 1305 0,000 0,41 2,120 1308 0,034 0,18 
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Pri vprašanjih o pouku fizke so dijaki  pogostost dejavnosti pri fiziki ocenjevali na lestvici od 
1 »vsako ali skoraj vsako uro«, 2 »pri polovici ur«, 3 »včasih« in 4 »nikoli. 
 
Dijaki ocenjujejo, da se pri fiziki najpogosteje povezujejo znanje fizike s vsakdanjim 
življenjem najredkeje pa se učijo o vplivu fizike na družbo (tabela 46). Pri ocenah pogostosti 
je pri vseh podanih dejavnostih najpogostejša ocena »včasih«, kar pomeni, da se vse 
dejavnosti pojavljajo v približno podobni meri in so enakomerno razporejene.  
 
Oceno »vsako ali skoraj vsako uro« je najpogosteje dobilo povezovanje znanja fizike z 
vsakdanjim življenjem in predstavljanje dosežkov znanosti. Tako lahko ugotovimo, da se ti 
dve dejavnosti pojavljata najpogosteje. 
 
Največ odstotkov pri oceni »nikoli« pa je tudi pri fiziki dobilo učenje o vplivu fizike na 
družbo. 
 
Tabela 4.25: Značilnosti pouka fizike 
 
pogostost naslednjih dejavnosti povprečje standardni odklon 
Izvajamo poskuse ali raziskave.  2,60 0,72 
Učimo se o vplivu fizike na družbo.  3,09 0,82 
Kar smo se naučili pri fiziki, povezujemo z vsakdanjim 
življenjem. 2,59 0,89 

Samostojno rešujemo probleme.  2,83 0,83 
Učitelj nam predstavi dosežke znanosti.  2,65 0,90 

 
Tabela 4.26: Pogostost posameznih dejavnosti pri pouku fizike  
 

Izvajamo 
poskuse ali 
raziskave. 

Učimo se o 
vplivu fizike 
na družbo. 

Kar smo se 
naučili pri 

fiziki, 
povezujemo z 

vsakdanjim 
življenjem. 

Samostojno 
rešujemo 

probleme pri 
fiziki. 

Učitelj nam 
predstavi 
dosežke 

znanosti pri 
fiziki. 

pogostost 
naslednjih 
dejavnosti 

N odstotki 
(%) N odstotki 

(%) N odstotk
i (%) N odstotki 

(%) N odstotki 
(%) 

vsako ali skoraj 
vsako uro 110 8,3 62 4,7 177 13,4 99 7,4 171 12,8 

pri polovici ur 386 29,0 205 15,4 372 28,2 290 21,7 335 25,1 
včasih 758 56,9 621 46,6 580 43,9 682 51,1 613 46,0 
nikoli 79 5,9 444 33,3 191 14,5 263 19,7 215 16,1 

 
Pri stališčih do pouka fizike največkrat dosegajo za naravoslovje najbolj pozitivne ocene 
dijaki, ki se kasneje odločajo za tehnične smeri. Ti imajo  dosledno višje rezultate kot ostali. 
Bodoči naravoslovci menijo, da je fizika za njih težja kot za sošolce in bodoči študenti 
umetniških smeri, podobno kot že pri biologiji in kemiji, menijo, da tudi fizika ni njihova 
vrlina. 
 
Pri ocenjevanju pogostosti različnih dejavnosti pri pouku fizike, je najvišje ocene pogostosti 
pri vseh dijakih, razen pri bodočih študentih družboslovja, doseglo povezovanje znanja z 
vsakdanjim življenjem. Bodoči družboslovci menijo, da je pri pouku fizike največ izvajanja 
poskusov ali raziskav. 
 
Če poročila pogledamo po posameznih dejavnostih, podajajo dosledno najvišje ocene 
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pogostosti vseh dejavnosti dijaki, ki se odločajo za tehnične smeri študija. Sklepamo, da so ti 
dijaki motivirani za tehnična znanja in zato tudi zaznavajo ali prepoznavajo ali se spominjajo 
navedenih dejavnosti pri pouku fizike in o njih bolj intenzivno poročajo. V splošnem lahko 
rečemo, da so bolj pozorni do fizike in ji morda najblj naklonjeni med ostalimi dijaki.  
 
Tabela 4.27: Stališča do fizike in pouka fizike pri bodočih študentih različnih vrst fakultet 
 

Vrste fakultet 
naravoslovne tehnične družboslovne umetniške Fizika  
povp. std. 

odkl. povp. std. 
odkl. povp. std. 

odkl. povp. std. odkl.

Pri fiziki sem ponavadi 
dober/dobra.  3,030 1,18 3,207 1,16 2,541 1,14 2,538 1,42 

Rad/a bi imel/a več ur fizike.  
2,264 1,24 2,535 1,29 1,637 ,98 1,500 ,95 

Fizika je zame težja kot za 
moje sošolce in sošolke. 2,387 1,19 1,995 1,03 2,349 1,17 2,538 1,50 

Rad/a se učim fiziko. 2,424 1,23 2,845 1,26 1,861 1,04 1,615 ,98 
Fizika ni ravno moja vrlina.  

2,762 1,36 2,197 1,14 3,112 1,49 3,269 1,64 

Fiziko bi se morali učiti vsa 
štiri leta.  2,346 1,33 2,925 1,55 1,659 1,12 1,462 ,95 

Mislim, da mi bo učenje fizike 
pomagalo pri vsakdanjem 
življenju.  

3,100 1,20 3,455 1,18 2,585 1,16 2,577 1,30 

Fiziko potrebujem, da se lahko 
učim drugih šolskih 
predmetov.  

2,201 1,12 2,502 1,20 1,766 0,98 1,615 0,85 

V fiziki moram biti 
dober/dobra, da lahko pridem 
na izbrano fakulteto.  

2,190 1,27 2,869 1,40 1,416 0,86 1,615 1,10 

Rad/a bi imel/a službo, kjer bi 
uporabljal/a fiziko.  2,074 1,19 2,732 1,37 1,384 0,82 1,500 0,95 

V fiziki moram biti 
dober/dobra, da bom dobil/a 
službo, ki si jo želim.  

2,160 1,24 2,831 1,41 1,332 0,78 1,462 0,90 
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5. Nadaljnje izobraževanje 
 
Glede na to, da smo zajeli dijake gimnazij na koncu njihove srednješolske poti in tik pred 
vključitvijo na fakultete, so nas zanimali tudi dejavniki, ki so ključni za sprejetje odločitve o 
izbiri fakultete ali študija.  
 
Med zajetimi dijaki jih je nameravalo 96,7% opraviti maturo. Tako dekleta kot fantje so v 
največji meri nameravali in želeli dokončati univerzitetni študij. Dekleta si še malo v večji 
meri kot fantje želijo nadaljevanje izobraževanja, saj jih več namerava doseči tudi magisterij 
ali doktorat, medtem ko pri fantih večkrat opazimo, da je njihov cilj le dokončanje srednje 
šole. 
 
Tabela 5.1: Željena stopnja izobrazba  
 

Stopnja izobrazbe N odstotki 
(%) fantje odstotki 

(%) dekleta odstotki 
(%) 

 dokončati srednjo šolo 10 0,8 10 1,8 0 0 
  se po srednji šoli še strokovno 

izobraževati (poklicni program)  9 0,7 7 1,3 2 0,3 

  dokončati višji ali visoki strokovni 
študij (2-4 leta študija na fakulteti) 81 6,1 52 9,4 26 3,5 

  dokončati univerzitetni študij  
(4-6 letni študij na fakulteti) 628 47,4 251 45,2 367 49,4 

  doseči magisterij ali doktorat 555 41,9 211 38,0 332 44,7 
  ne vem 41 3,1 24 4,3 16 2,2 

 
Dijake smo prosili, da izmed mnogih naštetih splošnih razlogih za odločanje o študiju izberejo 
štiri zanje najpomembnejše in jih po pomembnostu tudi razvrstijo. Zbrani podatki kažejo, da 
med dejavniki, ki vplivajo na izbor in odločitev o fakulteti, med dijaki daleč prevladujeta 
prepričanje v uspešnost pri študiju in možnost zaposlitve po njegovem zaključku. Nekaj razlik 
je med razlogi, ki so jih navedli fantje in tistimi, ki so pomembnjša dekletom. Fantje 
postavljajo na prvo mesto zagotovljeno zaposlitev po končanem študiju, dekleta pa uspeh na 
fakulteti in zatem zagotovljeno zaposlitev.  
 
Tabela 5.2: Dejavniki, ki vplivajo na odločitev o fakulteti 
 

pomemben dejavnik za odločitev 
število 

pomembnih 
razlogov 
med fanti 

odstotki 
(%) 

število 
pomembnih 

razlogov 
med dekleti 

odstotki 
(%) 

Vem, da bom uspešen na tej fakulteti.  305 31,8 417 31,9 
 Vem, da bom dobil zaposlitev, ko bom končal to 
fakulteto.  310 32,3 358 27,4 

 Nekdo iz mojega sorodstva je obiskoval to 
fakulteto.  31 3,2 41 3,1 

 Nekdo od mojih prijateljev/znancev obiskuje to 
fakulteto.  55 5,7 56 4,3 

 Sošolci in prijatelji so se odločili za isto fakulteto.  33 3,4 16 1,2 
 Je blizu mojega doma.  23 2,4 28 2,1 
 Moj šolski uspeh zadošča za to fakulteto, čeprav 
bi se raje vpisal drugam.  41 4,3 40 3,1 

 Drugo 162 16,9 350 26,9 
 Skupaj 960 100,0 1306 100,0 
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Kot najmanj pomemben dejavnik se je pokazala lokacija fakultete. Precej velik je vpliv 
vrstnikov, saj se pri obeh spolih pojavlja na tretjem mestu kot razlog to, da so se izbrano 
fakulteto odločili tudi vrstniki. Vpliv vrstnikov je tako tudi pri osebnih odločitvah še vedno 
velik in nekoliko večji pri fantih kot pri dekletih in bi ga bilo potrebno upoštevati pri pripravi 
strategij za vzpodbujanje odločanja za naravoslovne študije. Mnogo dijakov je obkrožilo tudi 
navedeno možnost »drugi razlogi«, vendar so v tem primeru  redko odgovorili na pripadajoče 
vprašanje o tem, kateri so ti drugi razlogi. Iz zapisov tako ni mogoče sklepati, ali obstaja še 
kakšen prevladujoč pomemben razlog za izbiro študija. 
 
Pod drobnogled smo vzeli tudi načine in vzroke izbire fakultete po posameznih smereh 
bodočega študija. Opravili smo korespondenčno analizo podatkov o stališčih do naravoslovja 
in družboslovja med dijaki, v kateri smo upoštevali še njihovo povprečno oceno iz 
naravoslovnih predmetov.  
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6. Multivariantna korespondenčna analiza stališč do naravoslovja med dijaki 
 
Z multivariatno korespondenčno analizo iz frekvenc kategorij nabora spremenljivk sklepamo 
o tem, katere kategorije spremenljivk družijo opazovane enote v podobne skupine. Skupine 
iščemo s pomočjo grafičnega prikaza točk, ki predstavljajo frekvence kategorij vseh 
spremenljivk med enotami določene kategorije ene izmed spremenljivk.   
 
V primeru obravnave Q spremenljivk, so vhodni podatki frekvence kategorij v obliki 
Burtonove tabele B, ki je simetrična, bločna matrika vseh mogočih dvorazsežnih 
kontingenčnih tabel za nabor Q spremenljivk (Rovan, 1991). Vrsticam tabele priredimo 
matriko vrstičnih profilov 

BD
Q f

11 − , kjer je fD diagonalna matrika frekvenc kategorij na osnovne spremenljivke. Nova 

matrika je nesimetrična in njena spektralna dekompozicija nam da diagonalno matriko inercij 
posplošenih glavnih komponent in matriko standardiziranih koordinat glavnih komponent Γ. 
Inercija je mera oddaljenosti profilov od povprečnega profila ali centroida. Ker je namen 
analize ugotavljanje povezav med spremenljivkami in v zgornjem izračunu skupne kategorije 
spremenljivk močno povečajo celotno inercijo in zato zmanjšajo delež pojasnjene inercije 
zaradi povezanosti med pari različnih spremenljivk, uporabimo Benzecrijev predlog, da se kot 
pomembne upošteva tiste posplošene glavne komponente, katerih inercije so večje od 1/Q. 
Nove modificirane inercije izračunamo po obrazcu 
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za j =1,2,…K. Iz njih 

izračunamo novo matriko standardiziranih posplošenih glavnih komponent Y kot produkt 
matrike Γ in diagonalne matrike s koreni modificiranih inercij na diagonali.  
 
Matrika Y je osnova za grafični prikaz točk profilov v dveh ali treh dimenzijah. Iz matrike 
kumulativnih deležev inercije, ki je za vsak profil pojasnjena s posameznimi komponentami, 
pa ugotavljamo, koliko natančen bo prikaz točk v različno dimenzionalnem prostoru. Delež 
pojasnjene inercije s toliko komponentami, kot jih prikazujemo, mora biti večji od 90%. V 
primeru, da delež ni tako visok, sklepi o bližini položaja točk profilov v prikazu nižje 
dimenzije niso zanesljivi. Točke so lahko v resnici oddaljene med seboj, česar projekcija na 
manj razsežen prostor komponent ne pokaže.  
 
Če deleži pojasnjene inercije niso dovolj veliki, si lahko pomagamo z izračuni Andrewsovih 
krivulj. Vsaka profil predstavlja njegova krivulja, ki je funkcija vrednosti profila na vseh PGK 
in dodatnega parametra t. Značilnost teh krivulj je, da ohranjajo razdaljo med točkami profili 
in jo tudi vizualno prikažejo. Podobne krivulje, ki so blizu skupaj, ponazarjajo med seboj 
podobne profile.  
 
Adrewsove krivulje izračunamo za vsak profil kot funkcijo vrednosti koordinat PGK in 
dodatnega parametra. Za osem PGK so to funkcije:  

sin(4t) Ycos(3t) Ysin(3t) Ycos(2t) Ysin(2t) Ycos(t) Ysin(t) Y2/)( 87654321 +++++++= Ytf
kjer so 1Y .. 8Y  koordinate PGK za dani profil in t ∈ [–π, π]. 
 
Če na osnovi ortogonalne projekcije točk na dve ali tri PGK določimo skupine profilov, ki 
ležijo blizu skupaj, iz slik Andrewsovih krivulj profilov posamezne skupine ugotovimo, ali so 
res blizu med seboj vse točke profili posamezne skupine.  
 
Iz odgovornih kategorij ustreznih profilov, ki ležijo blizu skupaj v prostoru PGK, sklepamo, 
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katere značilnosti združujejo enote analize v podobne skupine, kar je osnova vsebinske 
interpretacije rezultatov korespondenčne analize.        
 
Rezultati analize 
 
Iz podatkov (Tabela A6.1 v prilogi) smo s pomočjo programa R in vgrajene procedure za 
korespondenčno analizo izračunali osnovne inercije in njihove deleže ter modificirane inercije 
in  njihove deleže v skupni inerciji. Izkazalo se je, da s prvo komponento pojasnimo dve 
tretjini inercije, s prvima dvema pa 84%.  
 
Tabela 6.2: Prikaz inercij PGK, modificiranih inercij in njihovih deležev (Vir: tabela A1) 
 

 
Iz modificiranih inercij smo izračunali matriko vrednosti komponent Y. Za vsak profil,  
vrstica matrike Y vsebuje koordinate točk za prikazovanje točk v ortogonalni projekciji. 
Najprej smo narisali vse točke profile v dveh dimenzijah (Slika 1). Izhodišče ponazarja 
povprečni profil, centroid.  Položaji točk prikazujejo oddaljenost posameznega profila od 
centroida. Točke profile smo označili s skrajšanimi oznakami in pobarvali točke profile 
posamezne spremenljivke z isto barvo.   
 
Najprej opazujemo položaj profilov-točk za vsako spremenljivko posebej. Točki profilov 
spremenljivke, ki opisuje, ali je maturantom pri izbiri fakultete pomembno, da verjamejo v 
svojo uspešnost na izbrani fakulteti (UF+ in UF-), ležita najbliže izhodišču. To kaže, da se 
bodoči študentje po tem stališču med seboj, glede na druge spremenljivke, zelo malo 
razlikujejo.  
 
Točka profila deklet (D) je malo bliže izhodišču od točke profila fantov (F), kar je skladno z 
dejstvom, da je bilo med respondenti več deklet kot fantov. Točki profilov sta določeni 
pretežno z drugo komponento.  
 
Vrsta izbrane fakultete je spremenljivka, ki precej loči med skupinami maturantov, ki se 
odločajo za naravoslovne, tehniške ali družboslovne (in humanistične) študije. Točke profilov 
ležijo daleč druga od druge v smeri prve komponente. Profil izbranega naravoslovnega študija 
(NS) je daleč na negativni strani prve komponente (bodočih študentov naravoslovja je precej 
manj od drugih). Profil družboslovnega ali humanističnega študija (DS) je manj daleč od 
izhodišča na pozitivni strani prve komponente. V smeri druge komponente se je točka profila 
izbranega tehniškega študija od vseh najbolj oddaljila v negativno smer in je precej izolirana 

 
Pomembne 

inercije 

λj 

Modificirane 
inercije 

λ'j 

Odstotni delež 
modificiranih 

inercij 

λ'j % 

Kumulativni odstotni 
deleži modificiranih 

inercij 

kum λ'j % 

1 0.1926 0.010591 66.61 66.61 

2 0.1471 0.002742 17.25 83.86 

3 0.1382 0.001796 11.30 95.17 

4 0.1204 0.000512 3.22 98.39 

5 0.1115 0.000162 1.02 99.41 

6 0.1063 0.000049 0.31 99.71 

7 0.1048 0.000028 0.18 99.89 

8 0.1038 0.000017 0.11 100.00 

� 
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od drugih. Desna stran prikaza se tako povezuje bolj z družboslovnim, leva pa bolj z 
naravoslovnim in tehniškim študijem. 
 
Za spremenljivko o tem, ali je gimnazijcem pri izbiranju fakultete pomembno, da po končanju 
fakultete dobijo zaposlitev (ZF+, ZF-), velja, da sta točki obeh profilov skoraj enako oddaljeni 
od izhodišča. To pomeni, da je glede na ostale spremenljivke možnost zaposlitve po študiju za 
približno enak delež maturantov pomemben razlog za izbiro fakultete kot ni pomemben 
razlog. Točki profilov sta v istih kvadrantih kot točki profilov spola in sicer je točka profila 
pomembnosti razloga skupaj s točko profila fantov v levem spodnjem kvadrantu.  
 
Slika 6.1: Prikaz točk profilov v ortogonalni projekciji na dve PGK (Vir: Tabela A6.3 v 
prilogi) 
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Za profile spremenljivke strinjanja s trditvijo »Znanje naravoslovja v današnjem času ni zelo 
cenjeno.« velja, da sta točki profilov pozitivnega (NC+) in negativnega stališča (NC-) do 
trditve blizu skupaj levo od izhodišča, točka profila nevtralnega stališča pa na desni strani. 
Glede na drugo komponento se ti profili med seboj razlikujejo manj kot glede na prvo 
komponento.  
 
Točke profilov negativnega in nevtralnega stališča do trditve »Znanje naravoslovja omogoča 
dobro plačano zaposlitev.« (NF- in NF0) sta blizu skupaj glede na drugo komponento. 
Diagonalno na drugi strani izhodišča od točke profila negativnega stališča, levo spodaj in 
precej dlje od izhodišča kot drugi dve točki te spremenljivke, je točka profila pozitivnega 
stališča do trditve o dosegljivosti dobro plačane službe zaradi naravoslovnega znanja (NF+).   
 
Spremenljivka stališč do trditve »Z znanjem družboslovja lažje dobiš zaposlitev kot z 
znanjem naravoslovja.« ima s prejšnjo nekaj skupnih značilnosti. Točki profilov sedaj 
pozitivnega in nevtralnega stališča (DZ+ in DZ0) sta blizu skupaj, desno od izhodišč. Točka 
profila nevtralnega stališča leži skoraj na abscisni osi desno od izhodišča, medtem ko leži 
točka profila pozitivnega stališča skoraj dvakrat dlje od izhodišča na levi strani.   
 
Spremenljivka stališč do trditve »Za življenje nasploh je bolj pomembno znanje 
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družboslovja.« je povezana s prvo komponento. Vse točke njenih profilov so razporejene 
vzdolž vodoravne osi. Profil negativnega stališča (DP-) je levo, profil pozitivnega stališča 
(DP+) je desno in profil nevtralnega stališča je na sredi med njima, skoraj v izhodišču.  
 
Točke profilov povprečne ocene iz predmetov biologije, fizike in kemije so razporejene ob osi 
prve komponente, vendar določene tudi z drugo komponento. Z vidika drugih spremenljivk so 
razlike med posameznimi profili ocen precej veliki. Opazimo, da si ocene sledijo od 5 do 2 po 
naraščajoči vrednosti prve komponente in padajoči vrednosti druge komponente. Profila ocen 
5 in 4 sta na levi zgornji strani izhodišča, profila ocen 3 in 2 pa v desnem spodnjem 
kvadrantu. 
 
Profili spremenljivke stališča do trditve »Mislim, da je pomembno, da znam naravoslovje.« so 
precej usklajeni s profili naravoslovnih ocen in se razlukujejo med seboj glede na druge 
spremenljivke. Prav tako kot pri ocenah, vrednost prve komponente narašča od točke 
pozitivnega stališča do trditve (PN+) preko točke nevtralnega stališča (PN0) do točke profila 
nepomembnosti znanja naravoslovja. (PN-), po vrednosti druge komponente pa padajo, 
vendar manj kot profili ocen. Po vrednosti prve komponente je zadnja točka zelo blizu točki 
profila zadostne povprečne naravoslovne ocene.   
 
Prikazi z lomljenimi povezavami 
 
Med spremenljivkami, ki so zajete v analizo, imajo stališčne spremenljivke in spremenljivka 
naravoslovne ocene lestvice bolj urejene od nominalne. Zanje dorišemo povezave z 
zaporednimi točkami profilov in opazujemo oblike lomljenih krivulj.  Ker je spremenljivk 
devet in slika z vsemi krivuljami ni jasna, ločeno opazujemo dve sliki z dodanimi krivuljami.  
   
Slika 6.2: Prikaz točk profilov s povezavami med prvo skupino podobnih spremenljivk  
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Če povežemo točke profilov za spremenjivke o ocenah, strinjanju o pomembnosti 
naravoslovnega znanja in o pomembnosti družboslovnega znanja za življenje nasploh (Slika 
2), velja za vse lomljene krivulje, da pri naraščanju prve komponente padajo v smeri druge 
komponente. Vzorcu krivulje profilov ocen od odlične do zadostne sledi vzorec padanja 
profilov pomembnosti naravoslovnega znanja od pomembnega do nepomembnega in padanje 
profilov pomembnosti družboslovnega znanja, vendar od nepommebnega do pomembnega.  
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Največje razlike med profili s stališča ostalih spremenljivk so med profili ocen, nato pa med 
profili stališč do pomembnosti naravoslovnega znanja.  
  
Med seboj sta si podobni še dve krivulji profilov in sicer spremenljivk strinjanja s trditvama  
»Znanje naravoslovja omogoča dobro plačano zaposlitev.« in »Z znanjem družboslovja lažje 
dobiš zaposlitev kot z znanjem naravoslovja.« Krivulja od profila nestrinjanja do profila 
strinjanja z večjo  možnostjo zaposlitve v primeru znanja družboslovja ima podobno obliko 
kot krivulja od strinjanja do nestrinjanja z dobro plačanimi naravoslovnimi zaposlitvami 
(Slika 3). Rečemo lahko, da je vzorec strinjanja z omenjenima trditvama med maturanti glede 
na druge spremenljivke torej ravno nasproten.  
 
Slika 6.3: Prikaz točk profilov s povezavami med drugo skupino podobnih spremenljivk 
 (Vir: Tabela A6.3 v prilogi) 
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Oblikovanje skupin enot 

 
V multipli korespondenčni analizi lahko med seboj primerjamo lastnosti spremenljivk, če 
opazujemo profile, ki se na sliki ortogonalne projekcije profilov na prvi dve komponenti 
združujejo v skupine. V našem primeru (Slika 1) ugotovimo, da se profili spremenljivk 
združujejo v 4 skupine. Na podlagi profilov v teh skupinah lahko sklepamo, da se med vsemi 
oblikujejo 4 skupine maturantov, ki imajo naslednje značilnosti:  

• A: maturanti obeh spolov, ki jim je pomembno ali pa ne, da bodo pri študiju uspešni, in 
imajo do pomembnosti naravoslovnega in družboslovnega znanja nevtralno stališče 
(UF+,UF-, DP0, PN0); 

• B: maturanti s povprečno odlično oceno iz naravoslovnih predmetov, ki imajo namen 
študirati naravoslovje (NS in O5); 

• C: malo bolj razpršena skupina maturantov, ki jo sestavljajo tri manjše grupe:  
C1: tisti, ki jim pri izbiri fakultete ni zelo pomembna možnost zaposlitev po študiju in se 
jim ne zdi, da bi znanje naravoslovja omogočalo dobro plačano zaposlitev (ZF-, NF-); 
C2: maturanti z nevtralnim stališčem do trditve, da naravoslovje ni cenjeno, vendar se 
strinjajo, da družboslovci lažje dobijo službo kot  naravoslovci (NC0, DZ+);  
C3: maturanti, ki imajo iz naravoslovnih predmetov v povprečju dobro oceno (3) in 
nevtralna mnenja tako o dobro plačanih naravoslovnih službah kot o lažji zaposljivosti 
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družboslovcev (O3, NF0, DZ0).  
V celoti je to skupina dijakov z dobro oceno iz naravoslovja, ki jih ne zanima zelo, kako 
težko (ali sploh) bodo našli službo, se jim pa zdi, da jim bo služba dostopnejša po 
študiju družboslovja. Bliže jim je vpis na družboslovne fakultete, pa tudi strinjanje s 
pomembnostjo družboslovnega znanja nasploh.   

• D: maturanti s prav dobro povprečno oceno iz naravoslovja, ki menijo, da naravoslovje 
omogoča dobro plačane službe, da lažje dobiš službo kot naravoslovec in da ni res, da   
naravoslovje ni cenjeno (O4, DZ-, NC-, NF+).  

 
Andrewsove krivulje  
 
Še posebej, ko iščemo skupine enot, da bi z lastnostmi skupin pojasnili podatke, moramo biti 
pozorni, da so deleži inercij, ki jih pojasnjujemo s prikazom le dveh ali treh komponent 
prepričljivo veliki (večji od 90%). V našem primeru podatkov se je izkazalo, da nekateri 
profili tej zahtevi ne zadoščajo. Iz izračuna kumulativnih deležev inercij profilov po 
komponentah (tabela A4 v prilogi) vidimo, da je nekaj profilov nevtralnih stališč do 
obravnavanih trditev slabo pojasnjenih z dvema, dva pa celo še s tretjo komponento. V 
takšnem primeru za prikaz podobnosti med profili uporabimo Andrewsove krivulje (Rovan, 
1991), ki upoštevajo toliko komponent, kolikor jih je pomembnih po Benzecrijevem predlogu 
(Rovan, 2004). Krivulje profilov, ki so med seboj malo oddaljeni, so med seboj podobne po 
obliki in vrednostih. Tudi razdalja med njimi slika razdaljo med točkami v prostoru PGK.   
 
Andrewsove krivulje se med profili zelo razlikujejo. Iz slike krivulj za vse profile 
obravnavanih podatkov o podobnosti posameznih profilov ne moremo soditi (Slika A1 v 
prilogi). Za vsak profil zato narišemo svojo krivuljo in jih nato med seboj primerjamo. Ker 
smo že presodili, kateri profili so blizu glede na prvi dve PGK, sklepamo, da so kandidati za 
podobne krivulje profili, ki določajo te skupine enot. Narišemo jih na skupne grafe.  
 
Skupina A 
 
Slika 6.5: Andrewsove krivulje za profile prve skupine (Vir: Tabela A3 v prilogi) 
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Za krivulje te skupine profilov lahko rečemo, da so si med seboj malo oddaljene, torej so si 
točke profili blizu. Bolj sta si med seboj podobna profila DP0 in PNO, ki predstavljata 
nevtralni stališči do pomembnosti naravoslovnega in družboslovnega znanja. Ostali dve 
krivulji profilov spremenljivke pomembnosti in nepommebnosti uspešnosti na fakulteti pri 
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izbiri študija pa se obnašata med seboj in do drugih dveh malo drugače, vendar so razdalje 
med njimi še vedno majhne. Skupino torej res sestavljajo maturanti obeh spolov, ki jim je 
pomembno ali pa ne, da bodo pri študiju uspešni, in imajo do pomembnosti naravoslovnega in 
družboslovnega znanja nevtralno stališče. 
 
  
Skupina B 
 
Slika 6.6: Andrewsove krivulje za profile druge skupine (Vir: Tabela A3 v prilogi) 
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Profila odlične povprečne ocene iz naravoslovja in namere po študiju naravoslovja sta med 
seboj res podobna, saj se ujemata tudi njuni Andrewsovi krivulji. Potrdimo lahko, da se med 
maturanti odlična ocena in študij naravoslovja povezujeta med seboj. Pri tem je potrebno 
opozoriti, da je bil med naravoslovne študije vštet tudi študij medicine, ki tradicionalno 
pritegne v naravoslovju najuspešnejše maturante.  
 
Skupina C 
 
Če si najprej ogledamo sliki krivulj za prva dva para profilov točk, opazimo, da sta si med 
seboj najbolj podobni krivulji NF- s prve slike in DZ+ z druge slik,  kar vsebinsko pomeni, da 
tvorijo skupino maturanti, ki menijo, da ni res, da se da dobiti dobro plačano naravoslovno 
službo, pač pa službo lažje dobiš z znanjem družboslovja. Za ostali dve krivulji (ZF- in NC0) 
ne moremo reči, da sta podobni prvima dvema in nista podobni niti druga drugi. Njuna profila 
sta torej predaleč glede na vse dimenzije PGK, da bi s prvima dvema tvorila skupino.  
 
 Slika 6.7: Andrewsove krivulje za profile tretje skupine (Vir: Tabela A3 v prilogi) 
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Tretji del skupine C so v dveh dimenzijah tvorili trije profili, od katerih s slike Andrewsovih 
krivulj za med seboj bolj podobna prepoznamo dva (NF0, DZ0). Tretja krivulja (O3) sicer 
narašča in pada v drugačnem vzorcu, ostaja pa v mejah ostalih dveh. Ker lahko iz razdalj med 
Adrewsovimi krivuljami neposredno (vizualno) sklepamo na tazdaljo med točkami v 8-
razsežnem prostoru PGK, lahko tudi za to krivuljo rečemo, da je podobna ostalima dvema. 
Razdalja med krivuljo O3 in ostalima dvema v nobeni točki ni velika. Vse tri krivulje niso 
podobne ostalima paroma krivulj na drugih dveh slikah skupine C. Zato sklepamo, da skupina 
C v resnici razpade na že zgoraj opisano skupino in na novo skupino.  To sestavljajo 
maturanti, ki imajo dobro naravoslovno oceno in niso odločeni, kaj je bolj verjetno: da dobijo 
dobro plačano naravoslovno službo ali pa jim je lažje dosegljiva zaposlitev v družboslovju.  
 
Skupina D 
 
Tudi v skupini D se pokažejo razlike med profili. Izredno podobni sta si krivulji NF+ in DZ-, 
kar pomeni, da sta točki teh profilov zelo blizu, malo dlje od njiju, vendar še vedno blizu med 
seboj sta krivulji NC- in O4. Sklepamo, da tvorijo povezano skupino maturanti, ki menijo, da 
z naravoslovnim znanjem lahko dobijo dobro plačano naravoslovno službo, in ni res, da je 
lažje dobiti službo v družboslovju. S tem so ravno nasprotnega mnenja od prve podskupine v 
skupini C, ki je bolj naklonjena zaposlitvi v družboslovju.  
 
Slika 6.8: Andrewsove krivulje za profile prve skupine (Vir: Tabela A3 v prilogi) 
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Drugi dve krivulji sporočata, da so si med seboj podobni prav dobro ocenjeni maturanti in 
tisti, ki se ne strinjajo s tem, da naravoslovje ni cenjeno. Boljša ocena se tako povezuje z 
mnenjem, da naravoslovje je cenjeno.  Krivulje razen tiste, ki govori o cenjenosti 
naravoslovja, ležijo v sorazmerno ozkem intervalu glede na y os, zato lahko na koncu za 
skupino rečemo, da se vanj uvrščajo najmanj prav dobri maturanti, ki se nagibajo k 
naravoslovnim zaposlitvam, delno pa še tisti, ki menijo, da je naravoslovje cenjeno.  
 
Povzetek rezultatov 
 
Z analizo smo želeli ugotoviti, kako se med seboj povezujejo stališča do naravoslovja in 
družboslovja, študijski nameni maturantov in njihova uspešnost v šoli. Rezultati kažejo, da se 
za naravoslovne študije izrazito odločajo iz naravoslovnih predmetov odlično ocenjeni dijaki, 
ki pa jih je sorazmerno malo. Dijaki s povprečno prav dobro oceno iz kemije, biologije in 
fizike so še vedno bolj naklonjeni naravoslovju in tehniki kot družboslovju, naravoslovje bolj 
cenijo in menijo, da so jim naravoslovne službe bolj dostopne. Za študije družboslovja in 
humanistike se odločajo v naravoslovnih predmetih slabše ocenjeni dijaki. Med maturanti se 
oblikujeta tudi povezani skupini, ki kažeta nasprotni mnenji o področjih zaposlitve: ena je 
naklonjena naravoslovnim in ne družboslovnim zaposlitvam, druga pa je naklonjena 
družboslovnim in ne naravoslovnim zaposlitvam.  
 
Rezultati kažejo, da bo za vzpodbujanje zanimanja za naravoslovje treba upoštevati močno 
povezanost odločitve za  študij z uspešnostjo dijakov v šoli. Ugotovitev, da se je prav v 
okolici izhodišča oblikovala skupina neodločenih maturantov tako glede pomembnosti znanja 
naravoslovja kot glede znanja družboslovja, ki je sorazmerno uspešna v šoli (so med prav 
dobro in dobro oceno pri naravoslovju) in je deloma ne zanima niti uspešnost pri študiju, pa 
vodi v aktivnosti vzpodbujanja motivacije za študij (vsake vrste) in učenje. Neodločenost o 
pomembnosti znanja, ki jo kaže ta skupina, verjetno ni najbolj zaželjena značilnost 
maturantov tik pred zaključkom gimnazije in pred vpisom na univerze.    
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Priloge h korespondenčni analizi 
 
Tabela A6.1: Burtonova tabela podatkov: frekvence odgovorov z vrstičnimi vsotami 
 

 O2 O3 O4 O5 NC+ NC0 NC- DZ- DZ0 DZ+ DP- DP0 DP+    
O2 182 0 0 0 75 67 25 54 68 53 45 53 82    
O3 0 614 0 0 252 206 108 241 207 154 157 234 212    
O4 0 0 455 0 182 148 84 182 136 125 149 152 148    
O5 0 0 0 106 44 30 23 52 27 25 40 34 31    

NC+ 75 252 182 44 554 0 0 271 172 96 164 197 184    
NC0 67 206 148 30 0 455 0 141 160 148 116 170 162    
NC- 25 108 84 23 0 0 240 79 66 88 75 74 90    
DZ- 54 241 182 52 271 141 79 531 0 0 194 191 142    
DZ0 68 207 136 27 172 160 66 0 440 0 114 161 160    
DZ+ 53 154 125 25 96 148 88 0 0 360 77 115 164    
DP- 45 157 149 40 164 116 75 194 114 77 391 0 0    
DP0 53 234 152 34 197 170 74 191 161 115 0 476 0    
DP+ 82 212 148 31 184 162 90 142 160 164 0 0 476    
NF- 56 183 133 26 136 144 81 129 123 141 138 113 143    
NF0 81 241 180 37 220 203 84 184 199 148 131 200 209    
NF+ 44 181 138 43 193 104 73 216 116 66 121 160 122    
PN- 101 248 125 8 173 183 84 161 168 141 98 162 212    
PN0 57 220 146 36 200 158 63 182 153 119 129 167 163    
PN+ 20 135 179 62 176 105 90 182 112 91 160 136 96    

F 97 255 163 45 216 181 108 218 177 149 166 190 193    
D 77 344 277 61 321 262 123 296 252 198 216 271 268    
NS 12 91 124 47 111 69 73 111 83 71 127 97 46    
TS 41 99 74 13 93 76 40 103 74 45 68 89 68    
DS 123 407 253 45 337 299 123 307 273 236 191 280 350    
UF- 95 274 197 49 246 218 100 229 212 167 169 220 220    
UF+ 87 340 258 57 308 237 140 302 228 193 222 256 256    
ZF- 97 315 204 53 279 233 107 263 236 163 182 249 231    
ZF+ 85 299 251 53 275 222 133 268 204 197 209 227 245    
Σ 1777 6017 4463 1047 5475 4497 2374 5229 4321 3530 3849 4674 4673    

                 
 NF- NF0 NF+ PN- PN0 PN+ F D NS TS DS UF- UF+ ZF- ZF+ Σ 
O2 56 81 44 101 57 20 97 77 12 41 123 95 87 97 85 1777 
O3 183 241 181 248 220 135 255 344 91 99 407 274 340 315 299 6017 
O4 133 180 138 125 146 179 163 277 124 74 253 197 258 204 251 4463 
O5 26 37 43 8 36 62 45 61 47 13 45 49 57 53 53 1047 

NC+ 136 220 193 173 200 176 216 321 111 93 337 246 308 279 275 5475 
NC0 144 203 104 183 158 105 181 262 69 76 299 218 237 233 222 4497 
NC- 81 84 73 84 63 90 108 123 73 40 123 100 140 107 133 2374 
DZ- 129 184 216 161 182 182 218 296 111 103 307 229 302 263 268 5229 
DZ0 123 199 116 168 153 112 177 252 83 74 273 212 228 236 204 4321 
DZ+ 141 148 66 141 119 91 149 198 71 45 236 167 193 163 197 3530 
DP- 138 131 121 98 129 160 166 216 127 68 191 169 222 182 209 3849 
DP0 113 200 160 162 167 136 190 271 97 89 280 220 256 249 227 4674 
DP+ 143 209 122 212 163 96 193 268 46 68 350 220 256 231 245 4673 
NF- 400 0 0 163 126 106 156 231 70 51 270 193 207 207 193 3919 
NF0 0 541 0 201 183 149 217 308 110 91 329 257 284 286 255 5328 
NF+ 0 0 408 109 151 141 181 216 93 83 225 164 244 177 231 4000 
PN- 163 201 109 482 0 0 202 270 36 71 360 211 271 246 236 4722 
PN0 126 183 151 0 462 0 169 276 81 84 289 214 248 230 232 4538 
PN+ 106 149 141 0 0 398 181 206 152 72 169 183 215 183 215 3914 

F 156 217 181 202 169 181 562 0 110 178 262 257 305 252 310 5500 
D 231 308 216 270 276 206 0 760 157 44 543 343 417 402 358 7497 
NS 70 110 93 36 81 152 110 157 274 0 0 132 142 103 171 2693 
TS 51 91 83 71 84 72 178 44 0 227 0 120 107 69 158 2238 
DS 270 329 225 360 289 169 262 543 0 0 845 367 478 489 356 8206 
UF- 193 257 164 211 214 183 257 343 132 120 367 631 0 345 286 6099 
UF+ 207 284 244 271 248 215 305 417 142 107 478 0 743 340 403 7288 
ZF- 207 286 177 246 230 183 252 402 103 69 489 345 340 685 0 6626 
ZF+ 193 255 231 236 232 215 310 358 171 158 356 286 403 0 689 6761 

 3919 5328 4000 4722 4538 3914 5500 7497 2693 2238 8206 6099 7288 6626 6761 131255 
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Tabela A6.2: Osnovne inercije in njihovi deleži (Vir: Tabela A1)  
 

Zap. 
Inercije 

λj 

Odstotni 
delež 
inercij 
λ'j % 

Kumulativni 
odstotni 

deleži inercij 
kum λ'j % Zap.

Inercije 
λj 

Odstotni 
delež 
inercij 
λ'j %

Kumulativni 
odstotni deleži 

inercij 
kum λ'j % 

1 0.1926 10.3933 10.3933 14 0.0839 4.5295 84.7666 
2 0.1471 7.9388 18.3321 15 0.0754 4.0687 88.8353 
3 0.1382 7.4542 25.7863 16 0.0661 3.5662 92.4015 
4 0.1204 6.4947 32.2810 17 0.0640 3.4546 95.8561 
5 0.1115 6.0147 38.2957 18 0.0572 3.0887 98.9448 
6 0.1063 5.7339 44.0297 19 0.0078 0.4200 99.3648 
7 0.1048 5.6524 49.6820 20 0.0034 0.1809 99.5456 
8 0.1038 5.5984 55.2804 21 0.0029 0.1587 99.7043 
9 0.0978 5.2795 60.5599 22 0.0018 0.0993 99.8037 
10 0.0961 5.1860 65.7459 23 0.0014 0.0750 99.8786 
11 0.0921 4.9694 70.7153 24 0.0010 0.0557 99.9344 
12 0.0889 4.7988 75.5142 25 0.0007 0.0357 99.9701 
13 0.0875 4.7230 80.2371 26 0.0006 0.0299 100.0000 

 
Tabela A3: Matrika koordinat glavnih komponent (Vir: tabela 2).  
 

 profil 1.PGK 2.PGK 3.PGK 4.PGK 5.PGK 6.PGK 7.PGK 8.PGK 
1 O2 0.188 -0.1211 0.0102 -0.0231 0.0388 -0.018 0.0052 0.0042
2 O3 0.0595 -0.0033 -0.0324 0.0137 -0.0056 0.0148 0.0002 -0.0024
3 O4 -0.0876 0.035 0.034 0.002 -0.0132 -0.016 -0.0073 -0.0033
4 O5 -0.2917 0.0695 0.0257 -0.044 0.0229 0.0134 0.0211 0.0204
5 NC+ -0.0457 0.0065 -0.0705 0.0069 0.0105 -0.0075 0.0015 0.0009
6 NC0 0.0961 -0.0036 0.0266 -0.0236 -0.0139 0.0023 -0.0077 -0.0001
7 NC- -0.0779 -0.0045 0.1114 0.0286 0 0.0129 0.012 -0.0019
8 DZ- -0.1051 0.0008 -0.0637 0.0211 0.0129 0.0007 -0.0017 0.0001
9 DZ0 0.0607 -0.0054 -0.0177 -0.0366 -0.0066 -0.0048 0.0024 -0.0055
10 DZ+ 0.0865 0.0069 0.1153 0.0131 -0.0111 0.0053 -0.0009 0.0067
11 DP- -0.1568 0.0198 0.0195 0.0025 0.0257 -0.0034 -0.0092 -0.0038
12 DP0 -0.0055 -0.0037 -0.0475 -0.0188 -0.0244 0.0109 0.0015 -0.004
13 DP+ 0.1344 -0.0126 0.0318 0.0172 0.0027 -0.0083 0.006 0.0073
14 NF- 0.0612 0.0287 0.0704 0.0144 0.0244 0.009 -0.0113 -0.0024
15 NF0 0.0494 -0.0023 -0.0004 -0.0346 -0.0167 -0.0086 0.0062 -0.0006
16 NF+ -0.1276 -0.0245 -0.0688 0.0314 -0.0014 0.0026 0.0028 0.0033
17 PN- 0.1713 -0.0289 0.014 0.0182 0.0079 -0.0011 0.0052 -0.0073
18 PN0 0.0138 0.0089 -0.0444 -0.0033 -0.012 0.0019 -0.0098 0.0112
19 PN+ -0.2253 0.0225 0.0348 -0.0166 0.0045 -0.0012 0.0051 -0.0042
20 F -0.0411 -0.1184 0.0137 -0.0051 0.0055 0.0036 0.0016 -0.0009
21 D 0.0293 0.0861 -0.0101 0.0038 -0.004 -0.0025 -0.0011 0.0005
22 NS -0.2786 0.0623 0.0619 -0.0265 -0.0073 -0.0006 0.0027 -0.001
23 TS -0.0865 -0.2308 -0.0171 -0.0125 -0.0049 0.0018 -0.0064 0
24 DS 0.1132 0.0426 -0.0151 0.012 0.0037 -0.0004 0.0007 0.0004
25 UF- 0.0181 -0.0094 0.006 -0.0447 0.0097 0.0038 -0.0036 0.0022
26 UF+ -0.0131 0.0081 -0.0052 0.0369 -0.0078 -0.0031 0.003 -0.0019
27 ZF- 0.0661 0.0481 -0.0267 -0.0233 0.0137 0.0043 0.0023 -0.0014
28 ZF+ -0.0625 -0.0469 0.026 0.0223 -0.013 -0.0041 -0.0022 0.0014
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Slika A6.1: Andrewsove krivulje za vseh 28 profilov  
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Študentje 

1. Uvod 

V raziskavi je sodelovalo je 862 študentov Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru in 
Univerze na Primorskem, 42 % moških in 58 % žensk, starih od 19 do 40 let, v povprečju so 
bili stari 22 let (SD = 2,4 let). Večina študentov je v času anketiranja v študijskem letu 
2004/2005 obiskovala prvi letnik študija (40,9 %). Predstavnikov drugih letnikov je bilo 18,5 
% in tretjih 20,6 %.  

Tabela 1.1 Porazdelitev anketiranih študentov v letnike študija 
 

Letnik študija študenti odstotki (%) 
1 351 40,9 
2 159 18,5 
3 177 20,6 
4 95 11,1 
5 73 8,5 
6 1 0,1 

manjkajoči podatki 4 0,2 
skupaj 862 100,0 

 
Tabela 1.2 Porazdelitev anketiranih študentov po vrstah fakultet 
 

Vrsta fakultete študenti odstotki (%) 

1 Naravoslovna 221 26,3 
2 Tehnična 196 23,3 
3 Družboslovna 423 50,3 
4 Umetniška 1 0,1 

 Skupaj 862 100,0 
 
Na anketo je odgovarjalo 48,1 % družboslovcev, 27,5 % naravoslovcev in 24,3 % študentov 
tehnične fakultete (Tabela 1.2). Študentje so sami vpisali, na kateri fakulteti študirajo  
 
Tabela 1.3 Porazdelitev anketiranih študentov po fakultetah 
 
Na kateri fakulteti študirate? N  (%) Na kateri fakulteti študirate? N  (%) 

 Univerza v Ljubljani           Univerza v Ljubljani 
3 Akademija za likovno umetnost 1 0,1 15 Fakulteta za socialno delo 3 0,4 
4 Biotehniška fakulteta 50 5,9 16 Fakulteta za strojništvo 5 0,6 
5 Ekonomska fakulteta 2 0,2 17 Fakulteta za šport 1 0,1 
6 Fakulteta za arhitekturo 11 1,3 18 Fakulteta za upravo 1 0,1 
7 Fakulteta za družbene vede 6 0,7 19 Filozofska fakulteta 107 12,6 
8 Fakulteta za elektrotehniko 5 0,6 20 Medicinska fakulteta 1 0,1 

9 Fakulteta za farmacijo 32 3,8 21 Naravoslovno tehniška 
fak. 19 2,2 

10 Fakulteta za gradbeništvo in 
geodezijo 78 9,2 22 Pedagoška fakulteta 85 10,0 

11 Fakulteta za kemijo in kem. tehn. 43 5,1 23 Pravna fakulteta 15 1,8 
12 Fakulteta za matematiko in fiziko 57 6,7 24 Teološka fakulteta 22 2,6 
13 Fakulteta za pomorstvo in promet 1 0,1 25 Veterinarska fakulteta 10 1,2 

14 Fakulteta za računalništvo in 
informatiko 57 6,7 26 Visoka šola za zdravstvo 2 0,2 
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Tabela 1.3 Porazdelitev anketiranih študentov po fakultetah (nadaljevanje) 
 
Na kateri fakulteti študirate? N  (%) Na kateri fakulteti študirate? N  (%) 

 Univerza v Mariboru   Univerza na Primorskem  

31 Fakulteta za elektrotehniko, 
računalništvo in informatiko 16 1,9 47 Visoka šola za 

turizem Portorož 1 0,1 

32 Ekonomsko poslovna fakulteta 10 1,2      
49 

 
Drugo 

 
6 

 
0,7 

33 Fakulteta za gradbeništvo 9 1,1     

34 Fakulteta za kemijo in kemijsko 
tehnologijo 4 0,5 

36 Fakulteta za organizacijske 
vede  38 4,5 

35 Fakulteta za kmetijstvo 2 0,2 

37 Fakulteta za policijsko-
varnostne vede 1 0,1 

38 Fakulteta za strojništvo 12 1,4 
40 Pedagoška fakulteta 129 15,2 
41 Pravna fakulteta 4 0,5 
42 Visoka zdravstvena šola 3 0,4 

 
 
 



 101

2. Stališča študentov do naravoslovja in družboslovja 
 
Študentje so trditve o naravoslovju in družboslovju ocenili na enak način kot maturanti. Za 
vsako trditev so zapisali, koliko se z njo strinjajo na lestvici od 1 do 5, pri čemer je 1 
pomenila »sploh se ne strinjam« in 5 »popolnoma se strinjam«. V tabeli 2.1 so navedena 
skupna povprečja njihovih ocen, v tabeli 2.5 pa ločeno po skupinah študentov vpisanih na 
različne vrste fakultet.  
 
Tabela 2.1 Povprečja ocen strinjanja s trditvami o naravoslovju in družboslovju med študenti  
 

Stališča do naravoslovja in družboslovja vseh študentov skupaj povp. Std. odkl. 
Znanje naravoslovja v današnjem času ni zelo cenjeno. 2,85 1,153 
Ljudje, ki so zelo uspešni v naravoslovju, so tudi sicer zelo uspešni.  2,93 1,063 
Družboslovne vede zahtevajo manj učenja kot naravoslovne vede.  2,75 1,439 
Družboslovje se da »učiti na pamet«.  3,20 1,425 
Z znanjem družboslovja lažje dobiš zaposlitev kot z znanjem naravoslovja.  2,59 1,173 
Poznam veliko uspešnih naravoslovcev.  2,86 1,178 
Naravoslovni predmeti so bolj zahtevni od družboslovnih.  3,43 1,302 
Naravoslovne vede se mi zdijo bolj zanimive od družboslovnih. 3,28 1,517 
Za življenje nasploh je bolj pomembno znanje družboslovja kot 
naravoslovja.  2,70 1,165 

Znanje naravoslovja omogoča dobro plačano zaposlitev.  3,05 1,043 
Družboslovne fakultete so manj zahtevne od naravoslovnih.  3,04 1,337 
Za študij naravoslovja se odločijo najbolj uspešni dijaki. 2,65 1,181 
V Sloveniji je na izbiro več družboslovnih poklicev kot naravoslovnih.  3,31 1,062 
V svetu je znanje naravoslovja zelo cenjeno.  3,67 0,987 
Za študij naravoslovja se odločijo tisti, ki se ne uspejo vpisati na 
družboslovne fakultete.   2,05 1,125 

Vem kakšen poklic bom opravljal/a, ko bom zaključil/a študij/šolanje.  3,53 1,345 
Že od osnovne šole dalje, učitelji naravoslovja od učencev zahtevajo več kot 
ostali učitelji.  2,69 1,207 

Naravoslovje je težje razumljivo od družboslovja.  3,19 1,302 
Naravoslovje se je težje naučiti kot družboslovje.  3,14 1,292 
V srednji šoli smo imeli na urniku premalo ur naravoslovnih predmetov.  2,77 1,237 
Študij družboslovja je bolj perspektiven kot študij naravoslovja.  2,54 1,092 
Kdor je imel v srednji šoli več naravoslovnih predmetov, se je lažje odločil za 
študij naravoslovja.  3,53 1,138 

Študenti družboslovnih fakultet se znajo bolj zabavati kot študenti 
naravoslovnih fakultet.  2,12 1,226 

Naravoslovje se da »učiti na pamet«.  1,89 1,084 
Štipendije podjetij spodbujajo študij naravoslovja.  3,00 1,139 
Pri naravoslovnih predmetih bi morali izvajati več poskusov in raziskav.  3,99 0,928 
Za naravoslovje moraš biti nadarjen.  3,31 1,156 

 

Študentje so imeli različna stališča do naravoslovja. Pomembnost  danih dejstev so lahko 
ocenili od 1 (“sploh se ne strinjam”) do 5 (“popolnoma se strinjam”). Ocena, manjša od 2,5 
pomeni nestrinjanje s trditvijo, ocena med 2,5 in 3,5 pomeni neodločenost in ocena, večje od 
3,5 pomeni strinjanje s trditvijo.  

Študentje menijo, da je znanje naravoslovja v svetu zelo cenjeno (povprečna ocena 3,68). 
Obenem so neodločeni o tem, da bili tako tudi v Sloveniji (povprečna ocena 2,8). Neodločeni 
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so tudi o tem,  da bi z znanjem družboslovja lažje dobil zaposlitev kot z znanjem naravoslovja 
(povprečna ocena 2,57) in o tem, ali je v Sloveniji na izbiro nekaj več družboslovnih poklicev 
kot naravoslovnih (povprečna ocena 3,31). Glede na ocene se vendarle nagibajo k mnenju, da 
je lažje dobiti službo z znanjem naravoslovja, obenem pa tudi k mnenju, da je na razpolago 
več družboslovnih pokliceb. Tudi v plači ni bistvenih razlik: znanje naravoslovja, menijo 
študentje, omogoča skoraj enako dobro plačano zaposlitev kot znanje družboslovja 
(povprečna ocena 3,07). Tudi glede štipendij so neodločeni: ne vedo, ali štipendije spodbujajo 
študij naravoslovja ali ne (povprečna ocena 3,03). 

Še vedno v povprečju neodločeni, vendar bliže nestrinjanju so pri izjavi, da je za življenje na 
sploh bolj pomembno družboslovje kot naravoslovje (povprečna ocena 2,70). V povprečju 
poznajo le nekaj uspešnih naravoslovcev (povprečna ocena 2,86), in so neodločeni o tem, ali 
uspešnost v naravoslovju pomeni tudi siceršnjo uspešnost (povprečna ocena 2,94).  

Družboslovne vede, kot kažejo rezultati, ne zahtevajo manj učenja kot naravoslovne 
(povprečna ocena 2,76), o katerih pa študentje niso odločeni ali so bolj zanimive (povprečna 
ocena 3.29), bolj zahtevne (povprečna ocena 3,42) ali težje razumljive (povprečna ocena 3,19) 
od družboslovnih. Zdi se jim, da se je naravoslovje enako težko naučiti kot družboslovje 
(povprečna ocena 3,14) in da se da družboslovje enako »učiti na pamet« kot naravoslovje 
(povprečna ocena 3,19). Popolnoma pa so zanikali trditev, da se da naravoslovje učiti »na 
pamet« (povprečna ocena 1,86).  

So neodločeni o tem, da bi bile družboslovne fakultete manj zahtevne od naravoslovnih 
(povprečna ocena 3,05) ali da bi študij naravoslovja izbrali le najbolj uspešni dijaki 
(povprečna ocena 2,65). Mislijo, da naraoslovja ne začno študirati tisti, ki se ne uspejo vpisati 
na družboslovno fakulteto (povprečni ocena 2,03). Študentje v povprečju ne morejo niti 
potrditi niti zanikati, da vedo, kakšen poklic bodo opravljali, ko bodo zaključili šolanje 
(povprečna ocena 3,53). Ne strinjajo pa se, da je študij družboslovja bolj perspektiven kot 
študij naravoslovja (povpreča ocena 2,50).  

Študentje se ne strinjajo s trditvijo, da že od osnovne šole dalje, učitelji naravoslovja od 
učencev zahtevajo več kot ostali učitelji (povprečna ocena 2,70) in s trditvijo, da so v srednji 
šoli imeli na urniku premalo ur naravoslovnih predmetov (povprečna ocena 2,77). Ne vedo, 
ali so se tisti dijaki, ki so imeli v srednji šoli več naravoslovnih predmetov, lažje odločili za 
študij naravoslovja (povprečna ocena 3,53). Odločno pa so povedali, da bi morali pri 
naravoslovnih predmetih izvajati več poskusov in raziskav (povprečna ocena 4,01).  

Študentje se ne morejo odločiti, ali je res, da moraš biti za naravoslovje malce nadarjen 
(povprečna ocena 3,31). Zanimivo je tudi, da se anketiranci ne strinjajo, da se študenti 
družboslovnih fakultet znajo bolj zabavati kot študenti naravoslovnih fakultet (povprečna 
ocena 2,11).  

V celoti je iz Tabele 2.2 razvidno, da so vse tri primerjane skupine imele v večini neodločeno 
mnenje o izjavah. Le pri nekaterih izjavah se strinjanje ene skupine iz neodločenosti prevesi v 
strinjanje ali nestrinjanje. Tako družboslovci mislijo, da ni res, da družboslovne vede 
zahtevajo manj učenja kot naravoslovne vede, ostali pa so o tem neodločeni. Bodoči študentje 
tehniškoh fakultet se strinjajo, da se je družboslovje moč učiti na pamet, da je z znanjem 
naravoslovja lažje dobiti zaposlitev in da je študij naravoslovja bolj perspektiven od študija 
družboslovja. Naravoslovcem se zdijo naravoslovne vede bolj zanimive od družboslovnih, 
ostali so o tem neodločeni. Ob tem, ko se drugi ne strinjajo z izjavo, da se za študij 
naravoslovja odločijo najbolj uspešni dijaki, ostajajo naravoslovci o tem neodločeni. 
Prepričani so, da je v Sloveniji na razpolago več družboslovnih kot naravoslovnih poklicev in 
da se za študij naravoslovja lažje odločajo tisti, ki so imeli v šoli več ur pouka naravoslovja. 
Bodoči študentje tehniških in družboslovnih fakultet so o obeh izjavah neodločeni. Stopnja 
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strinjanja bodočih naravoslovcev s prvo od njih je dodaten znak, da o poklicih v naravoslovju 
mladi ne vedo dovolj. Bodoči naravoslovci se za svoj poklic, če upoštevamo še drugo izjavo, 
odločajo bolj na podlagi preteklih izkušenj z naravoslovjem v šoli, kot pa glede na možnosti v 
bodočem življenju.  

Tabela 2.2 Povprečja ocen strinjanja s trditvami o naravoslovju in družboslovju med študenti 
raz-ličnih vrst fakultet 
  

Naravoslovne fak. Tehnične fak. Družboslovne fak. 
Trditve 

povp. N Std. 
odkl. povp. N Std. 

odkl. povp. N Std. 
odkl. 

Znanje naravoslovja v današnjem 
času ni zelo cenjeno. 2.91 217 1.169 2.89 193 1.101 2.79 380 1.160 

Ljudje, ki so zelo uspešni v naravo-
slovju, so tudi sicer zelo uspešni.  3.08 219 1.062 2.94 195 1.075 2.85 379 1.026 

Družboslovne vede zahtevajo manj 
učenja kot naravoslovne vede.  3.02 220 1.480 3.19 193 1.388 2.39 381 1.336 

Družboslovje se da »učiti na pamet«.  3.49 218 1.358 3.80 194 1.237 2.71 384 1.385 

Z znanjem družboslovja lažje dobiš 
zaposlitev kot z znanjem 
naravoslovja.  

2.72 217 1.275 2.42 194 1.104 2.55 379 1.122 

Poznam veliko uspešnih 
naravoslovcev.  3.04 217 1.182 2.82 190 1.136 2.78 379 1.153 

Naravoslovni predmeti so bolj 
zahtevni od družboslovnih.  3.80 213 1.193 3.80 187 1.135 3.02 376 1.306 

Naravoslovne vede se mi zdijo bolj 
zanimive od družboslovnih. 3.90 220 1.367 3.51 193 1.411 2.81 382 1.508 

Za življenje nasploh je bolj 
pomembno znanje družboslovja kot 
naravoslovja.  

2.67 218 1.185 2.72 194 1.131 2.69 383 1.164 

Znanje naravoslovja omogoča dobro 
plačano zaposlitev.  3.12 217 1.054 3.32 193 1.004 2.92 380 1.005 

Družboslovne fakultete so manj 
zahtevne od naravoslovnih.  3.34 216 1.280 3.52 192 1.310 2.65 378 1.253 

Za študij naravoslovja se odločijo 
najbolj uspešni dijaki. 2.87 215 1.208 2.61 187 1.108 2.55 381 1.159 

V Sloveniji je na izbiro več 
družboslovnih poklicev kot 
naravoslovnih.  

3.52 217 1.050 3.33 195 1.049 3.18 383 1.032 

V svetu je znanje naravoslovja zelo 
cenjeno.  3.81 218 1.038 3.74 192 .907 3.58 384 .972 

Za študij naravoslovja se odločijo tisti, 
ki se ne uspejo vpisati na 
družboslovne fakultete.   

2.09 220 1.232 2.08 195 1.069 1.97 384 1.057 

Vem kakšen poklic bom opravljal/a, 
ko bom zaključil/a študij/šolanje.  3.42 220 1.364 3.57 194 1.338 3.59 385 1.324 

Že od osnovne šole dalje, učitelji 
naravoslovja od učencev zahtevajo 
več kot ostali učitelji.  

2.77 218 1.303 2.96 195 1.194 2.53 383 1.120 

Naravoslovje je težje razumljivo od 
družboslovja.  3.30 216 1.281 3.42 193 1.305 3.01 383 1.272 

Naravoslovje se je težje naučiti kot 
družboslovje.  3.19 217 1.294 3.44 192 1.235 2.96 380 1.272 

V srednji šoli smo imeli na urniku 
premalo ur naravoslovnih predmetov.  3.09 219 1.260 2.87 195 1.231 2.53 382 1.170 
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Študij družboslovja je bolj 
perspektiven kot študij naravoslovja.  2.64 217 1.194 2.27 194 1.018 2.53 383 1.007 

 
 
 
 

Naravoslovne fak. Tehnične fak. Družboslovne fak. 
Trditve 

povp. N Std. 
odkl. povp. N Std. 

odkl. povp. N Std. 
odkl. 

Kdor je imel v srednji šoli več 
naravoslovnih predmetov, se je lažje 
odločil za študij naravoslovja.  

3.65 219 1.169 3.51 195 1.100 3.47 383 1.118 

Študenti družboslovnih fakultet se 
znajo bolj zabavati kot študenti 
naravoslovnih fakultet.  

1.95 213 1.214 2.27 195 1.286 2.13 383 1.176 

Naravoslovje se da »učiti na pamet«.  1.78 217 1.079 1.79 193 1.084 1.94 381 1.023 
Štipendije podjetij spodbujajo študij 
naravoslovja.  2.98 216 1.185 3.23 193 1.001 2.94 376 1.141 

Pri naravoslovnih predmetih bi morali 
izvajati več poskusov in raziskav.  4.04 219 .910 4.12 193 .851 3.93 383 .931 

Za naravoslovje moraš biti nadarjen.  3.33 219 1.178 3.35 195 1.113 3.28 383 1.152 
 

Razumljivo je tudi, da naravoslovci poznajo več uspešnih naravoslovcev kot tehniki in 
družboslovci. Naravoslovcem in tehnikom se zdijo družboslovne vede manj zahtevne kot 
družboslovne in torej naravoslovne težje, družboslovcem pa se zdi težje družboslovje, za 
katerega so prepričani, da se ga ne da učiti na pamet. Zanimivo pa je, da nihče ne misli, da se 
da na pamet učiti naravoslovje. Razumljivo je tudi, da se naravoslovcem in tehnikom zdi 
naravoslovje bolj zanimivo in bolj zahtevno kot družboslovje, družboslovci pa se s tem niso 
strinjali. Naravoslovci in tehniki poznajo svoje zaposlitvene razmere bolje kot družboslovci, 
saj menijo, da znanje naravoslovja lahko omogoči dobro plačano zaposlitev. Družboslovci pa 
menijo, da znanje naravoslovja ne prinaša prednosti pri zaposlitvah z dobro plačo. 
Naravoslovci bi v srednji šoli želeli imeti še več naravoslovnih predmetov, tehniki in 
družboslovci pa so bili s številom ur naravoslovja zadovoljni. V nadaljevanju so vse tri smeri 
odgovorile, da se tisti, ki imajo v srednji šoli več ur naravoslovnih premetov, lažje odločijo za 
naravoslovje. S trditvijo, da se študentje družboslovja znajo bolj zabavati kot naravoslovci se 
nobena smer ni strinjala, sploh pa se niso strinjali naravoslovci.   
 
Rezultati faktorske analize (Principal axis factoring + Varimax rotacija) so pokazali, da se 25 
stališčnih postavk združuje v štiri faktorje, ki skupno pojasnijo 42 % variance (2 postavki sta 
izpadli). Prvi faktor opisuje splošno stališče študentov, da je naravoslovje bolj zahtevno kot 
družboslovje ter vključuje postavke (3. Družboslovne vede zahtevajo manj učenja kot 
naravoslovne vede., 7. Naravoslovni predmeti so bolj zahtevni od družboslovnih., 12. Za 
študij naravoslovja se odločijo najbolj uspešni dijaki., 17. Že od osnovne šole dalje učitelji 
naravoslovja od učencev zahtevajo več kot ostali učitelji., 18. Naravoslovje je težje 
razumljivo od družboslovja., 19. Naravoslovje se je težje naučiti kot družboslovje., 23. 
Študenti družboslovnih fakultet se znajo bolj zabavati kot študenti naravoslovnih fakultet.) 
poimenovali smo ga Zahtevnost naravoslovja. Drugi faktor, Zanimivost naravoslovja, 
vključuje postavke (3. Družboslovne vede zahtevajo manj učenja kot naravoslovne vede., 4. 
Družboslovje se da »učiti na pamet., 8. Naravoslovne vede se mi zdijo bolj zanimive od 
družboslovnih., 11. Družboslovne fakultete so manj zahtevne od naravoslovnih., 20. V srednji 
šoli smo imeli na urniku premalo ur naravoslovnih predmetov. ) ter na splošno odraža stališče, 
da je naravoslovje bolj zanimivo od družboslovja, ki se ga da »učiti na pamet«, da je 
uspešnost v naravoslovju povezana s splošno uspešnostjo ter da srednješolski predmetnik 
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vključuje premalo ur naravoslovja. Tretji faktor smo poimenovali Perspektivnost 
družboslovja, saj odraža stališče, da je znanje družboslovja v primerjavi z znanjem 
naravoslovja bolj pomembno v življenju ter omogoča boljšo zaposlitev  (postavke 1. Znanje 
naravoslovja v današnjem času ni zelo cenjeno., 5. Z znanjem družboslovja lažje dobiš 
zaposlitev kot z znanjem naravoslovja., 9. Za življenje nasploh je bolj pomembno znanje 
družboslovja kot naravoslovja., 13. V Sloveniji je na izbiro več družboslovnih poklicev kot 
naravoslovnih., 15. Za študij naravoslovja se odločijo tisti, ki se ne uspejo vpisati na 
družboslovne fakultete., 21. Študij družboslovja je bolj perspektiven kot študij naravoslovja., 
24. Naravoslovje se da »učiti na pamet«.) Četrti faktor, Naravoslovje in zaposlitev, se nanaša 
na stališča študentov v zvezi s cenjenostjo naravoslovja ter možnostmi štipendiranja in 
zaposlovanja na področju naravoslovja (postavke 6. Poznam veliko uspešnih naravoslovcev., 
10. Znanje naravoslovja omogoča dobro plačano zaposlitev., 14. V svetu je znanje 
naravoslovja zelo cenjeno., 22. Kdor je imel v srednji šoli več naravoslovnih predmetov, se je 
lažje odločil za študij naravoslovja., 25. Štipendije podjetij spodbujajo študij naravoslovja., 
27. Za naravoslovje moraš biti nadarjen.). 
 
Slika 1. Deskriptivna statistika za štiri faktorje stališč do naravoslovja in družboslovja 
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Na sliki 1 povprečje 3 predstavlja polovico študentov,  faktor 1 je Zahtevnost naravoslovja, 
faktor 2 je Zanimivost naravoslovja, faktor 3 je Perspektivnost družboslovja, faktor 4 pa 
Naravoslovje in zaposlitev. 
 
Približno četrtina študentov meni, da naravoslovje niti ni zahtevnejše od družboslovja, 
približno četrtina pa se v precejšnji meri strinja z večjo zahtevnejšo naravoslovja v primerjavi 
z družboslovjem (Slika 1). Približno četrtina študentov meni, da naravoslovje niti ni bolj 
zanimivo od družboslovja, približno četrtina pa meni nasprotno. Skoraj polovica študentov 
ocenjuje, da družboslovje ni bolj perspektivno od naravoslovja. Približno tretjina študentov je 
izrazila razmeroma pozitivno stališče v zvezi z zaposlovanjem na področju naravoslovja. 
Poleg tega se na splošno strinjajo, da bi morali pri naravoslovnih predmetih izvajati več 
poskusov in raziskav. Več kot polovica študentov je tudi poročala, da so razmeroma 
prepričani o tem, kakšen poklic bodo opravljali po zaključku šolanja. 
 
Študentje naravoslovnih in tehničnih fakultet so v primerjavi s študenti družboslovnih fakultet 
višje ocenili postavke na stališčnih faktorjih Zahtevnost naravoslovja (F = 33,94; p = 0,000; 
η2 = 0,08) in Zanimivost naravoslovja (F = 54,42; p = 0,000; η2 = 0,13), nekoliko višje pa 
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tudi postavke faktorja Naravoslovje in zaposlitev (F = 6,68; p = 0,001; η2 = 0,02).  
 
 
 
 
 
 
 
Slika 2. Deskriptivna statistika za štiri faktorje stališč do naravoslovja in družboslovja glede 
na vrsto fakultete, na kateri študirajo sodelujoči študenti 
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 Na sliki 2 faktor 1 predstavlja Zahtevnost naravoslovja, faktor 2 Zanimivost naravoslovja, 
faktor 3 Perspektivnost družboslovja, faktor 4 Naravoslovje in zaposlitev. 
 
3. Pomembnost znanja  
 
Študente smo vprašali, koliko cenijo znanje različnih področij. Prosili smo jih, da označijo, 
koliko se strinjajo s trditvami »Mislim, da je za moje življenje pomembno znanje ... » na 
lestvici od 1 (sploh se ne strinjam) do 5 (popolnoma se strinjam). Kakor pri merjenju stališč je 
tudi tukaj povprečna ocena med 1 in 2.5 pomenila nestrinjanje, med 2.5 in 3.5 neodločenost in 
3.5 do 5 strinjanje s pomembnostjo znanja.  V tabeli 3.1 so rezultati za vsa področja za vse 
študente v vzrocu skupaj. 
 
V povprečju študenti različnih fakultet ocenjujejo, da je za njihovo življenje razmeroma 
najbolj pomembno znanje maternega in tujih jezikov ter znanje računalništva, manj 
pomembno (čeprav ne nepomembno) pa zlasti znanje kemije in zgodovine.  
 
Tabela 3.1 Študentska ocena pomembnost znanja različnih področij  
 

Mislim, da je za moje življenje pomembno....... povprečje standardni 
odklon 

znanje biologije 3,30 1,115 
znanje kemije 2,88 1,163 
znanje fizike  3,22 1,176 
znanje matematike 3,62 1,046 
znanje maternega jezika 4,43 0,878 
znanje tujih jezikov 4,50 0,741 
znanje zgodovine 3,08 1,065 
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znanje računalništva 4,25 0,878 
 
Anketirani študentje so v povprečju pomembnost znanja maternega jezika ocenili z oceno 
4,43, znanje tujih jezikov z oceno 4,50 in znanje računalništva z oceno 4,25. Pomembno, a 
manj kot prej našteti, jim je še znanje matematike, ki so ga ocenili s povprečno oceno 3,62. 
Neodločeni so o pomembnosti znanja biologije (ocena 3,30), znanja fizike (ocena 3,22) in 
znanja zgodovine (ocena 3,08). Proti nepomembnosti se najbolj približa kemija, katere 
pomembnost so ocenili s povprečno oceno 2,88. 

Študenti tehniških fakultet v primerjavi s študenti naravoslovnih in družboslovnih fakultet 
ocenjujejo znanje biologije za njihovo življenje kot zmerno manj pomembno (F = 32,88; p = 
0,000; η2 = 0,08), kot nekoliko manj pa tudi znanje zgodovine (F = 11,17; p = 0,000; η2 = 
0,03). Pomembnost znanja kemije so najvišje ocenili študenti naravoslovnih fakultet, nekoliko 
nižje, študenti družboslovnih fakultet, še nekoliko nižje pa študenti tehničnih fakultet (F = 
28,80; p = 0,000; η2 = 0,07). Znanje fizike (F = 26,65; p = 0,000; η2 = 0,06) in matematike (F 
= 16,98; p = 0,000; η2 = 0,04) kot razmeroma najmanj pomembno ocenjujejo študenti 
družboslovnih v primerjavi z drugimi fakultetami, medtem ko znanju matematike razmeroma 
najvišjo pomembnost pripisujejo študenti tehniških fakultet. Pomembnost znanja maternega 
jezika so študenti tehniških fakultet ocenili nekoliko nižje kot študenti naravoslovnih fakultet, 
slednji pa nekoliko  nižje kot študenti družboslovnih fakultet (F = 15,49; p = 0,000; η2 = 
0,04).   
 
Glede na znanje biologije, kemije in fizike se večina študentov uvršča v  povprečno skupino, 
približno četrtina v zelo uspešno, manjšina (6-10 %) pa v manj uspešno skupino. Pri tem je bil 
delež sodelujočih, ki so se uvrstili v zelo uspešno skupino glede na uspeh pri biologiji 
(Goodman in Kruskal tau = 0,01; p = 0,010) in kemiji (Goodman in Kruskal tau = 0,02; p = 
0,001) v srednji šoli, razmeroma največji med študenti naravoslovnih fakultet (približno 
tretjina), v skupini študentov družboslovnih fakultet pa je bil v primerjavi z ostalimi študenti 
nekoliko nižji delež študentov, ki so se opisali kot zelo uspešne glede na svoje znanje fizike v 
srednji šoli (Goodman in Kruskal tau = 0,01; p = 0,000). 
 
Glede na uspeh in število doseženih točk pri maturi se študenti naravoslovnih, tehničnih in 
družboslovnih fakultet med seboj ne razlikujejo statistično pomembno. 
 
Stališča do znanja in učenja se razlikujejo med mladimi, ki so v šoli pri predmetih uspešnejši 
od tistih, ki so manj uspešni, zato smo za izhodišče uspešnosti zbrali informacije o oceni na 
maturi in uspešnosti pri posameznem predmetu na 3-stopenjski lestvici.  
 
Tabela 3.2 Uspešnost študentov na maturi  
 

Kakšen je bil vaš uspeh na maturi? študenti odstotki (%) 

 2 – zadosten 17 2,4 
  3 – dober  235 33,3 
  4 – prav dober  296 42,0 
  5 - odličen 155 22,0 

 
Med anketiranimi študenti jih je na maturi doseglo največ prav dober uspeh (42,0 %), sledijo 
tisti z dobrim uspehom (33,3 %). Odličnih je bilo 22,0 %. Zadostnih pa le 2,4 %. 
 
Študenti so bili nato v anketi naprošeni, da opredelijo svoj uspeh v srednji šoli pri biologiji, 
kemiji in fiziki. Pri biologiji je bilo največ anketiranih (61,9 %) povprečno uspešnih, zelo 
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uspešnih 32,2 %, manj uspešnih pa je bilo le 5,6 %. 
 
Tabela 3.3 Uspešnost študentov kot dijakov v srednji šoli pri biologiji 
 

V katero skupino bi se uvrstili glede na 
vaš uspeh pri biologiji v srednji šoli? 

študenti odstotki (%) 

 zelo uspešno 276 32,2 
  povprečno 530 61,9 
  manj uspešno 48 5,6 

 
Pri primerjavi uspešnosti študentov z različnih fakultet smo ugotovili (Tabela 3.3), da so bili v 
srednji šoli zelo uspešni študentje družboslovja (49,8 %), sledijo študentje naravoslovja (31,0 
%) in tehnike (19,2 %). Med povprečno uspešnimi je največ družboslovcev (48,7 %), sledijo 
naravoslovci (26 %) in tehniki (25,4 %). Med manj uspešnimi je največ študentov tehniških 
fakultet (44,7 %), sledijo družboslovci (31,9 %) in naravoslovci (23,4 %). Na podlagi 
dobljenih rezultatov lahko sklepamo, da se za študij naravoslovja ne odločijo le najbolj 
uspešni dijaki v biologiji, saj so dijaki vpisani na družboslovno fakulteto imeli v srednji šoli 
boljše rezultate pri biologiji. Razlog, da so na naravoslovne in tehnične fakultete vpisani 
študentje, ki so bili manj uspešni pri biologiji v srednji šoli kot študentje družboslovja, gre 
pripisati večjemu zanimanju za družboslovje in posledično omejenemu vpisu na the fakultetah 
na katere se zaradi tega ne uspejo vpisati manj uspešni. Ti se potem razporedijo na druge 
fakultete s prostimi mesti, ki pa so največkrat naravoslovne in tehnične fakultete, ki omejitev 
navadno nimajo oziroma so kriteriji za vpis nižji.  

 
Tabela 3.4 Uspešnost študentov različnih vrst fakultet kot dijakov v srednji šoli pri biologiji 
 

Vrsta fakultete 
naravoslovne tehnične družboslovne 

V katero skupino bi se uvrstili glede na 
vaš uspeh pri biologiji v srednji šoli? 

N % N % N % 
 zelo uspešno 81 31,0  50 19,2  130 49,8  
  povprečno 127 26  124 25,4  238 48,7  
  manj uspešno 11 23,4  21 44,7  15 31,9  

 
Pri kemiji je bilo 58,5 % vprašanih študentov v srednji šoli povprečnih, 27,0 % zelo uspešnih 
in 14,3 % manj uspešnih. 
 
Tabela 3.5 Uspešnost študentov kot dijakov v srednji šoli pri kemiji 
 

V katero skupino bi se uvrstili glede na 
vaš uspeh pri kemiji v srednji šoli? 

študenti odstotki (%) 

 zelo uspešno 231 27,0 
  povprečno 501 58,5 
  manj uspešno 122 14,3 

 
V srednji šoli je bilo največ zelo uspešnih tistih, ki sedaj študirajo na družboslovni fakulteti 
(40,8 %), nekoliko manj zelo uspešnih je bilo študentov, ki so vpisani na naravoslovne 
fakultete (38,1 %), med študenti tehnike jih je bilo zelo uspešnih 21,1 %. Največ povprečnih 
je bilo med družboslovci (49,5 %), sledijo tehniki (25,8 %) in naravoslovci (24,7 %). Manj 
uspešnih pri kemiji v srednji šoli je bilo najmanj med študenti naravoslovnih fakultet (17,5 
%), sledijo študentje tehničnih fakultet (24,6 %), največ manj uspešnih pri tem predmetu pa je 
bilo družboslovcev (57,9 %). 
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Tabela 3.4 Uspešnost študentov različnih vrst fakultet kot dijakov v srednji šoli pri kemiji 
 

Vrsta fakultete 
Naravoslovne tehnične družboslovne 

  
V katero skupino bi se uvrstili glede na 
vaš uspeh pri kemiji v srednji šoli? N % N % N % 
 zelo uspešno 83 38,1 % 46 21,1 % 89 40,8 % 
  povprečno 115 24,7 % 120 25,8 % 230 49,5 % 
  manj uspešno 20 17,5 % 28 24,6 % 66 57,9 % 

 
Tako kot pri biologiji in kemiji je bilo tudi pri firiki največ vprašanih študentov v srednji šoli 
povprečnih (57,0 %). Zelo uspešnih je bilo 27,6 %, manj uspešnih pa 15,2 %. 
 
Tabela 3.5 Uspešnost študentov kot dijakov v srednji šoli pri fiziki 
 

V katero skupino bi se uvrstili glede na 
vaš uspeh pri fiziki v srednji šoli? 

študenti odstotki (%) 

  zelo uspešno 234 27,6 
  povprečno 484 57,0 
  manj uspešno 129 15,2 

 
 
BIOLOGIJA v šoli  
 
1. Biologija 
 
Večina študentov se ne strinja, da bi morali imeti v srednji šoli več ur biologije. Na splošno 
menijo, da biologija zanje ni bila težja kot za njihove sošolce, približno tretjina se jih je rada 
učila biologijo v srednji šoli, približno tretjina pa ne. Skoraj polovica študentov je poročala, 
da jih biologija ne zanima, približno tretjino pa je biologija od nekdaj zanimala. 40 % 
študentov je ocenilo, da jim bo znanje biologije pomagalo pri vsakdanjem življenju, 20 % pa, 
da znanje biologije potrebujejo tudi za izobraževanje na drugih področjih. Približno četrtina 
študentov meni, da jim znanje biologije ne bo pomagalo pri vsakdanjem življenju, skoraj 
polovica pa, da jim ne pomaga pri izobraževanju na drugih področjih. Skoraj dve tretjini 
študentov si ne želi službe, kjer bi lahko uporabljali biologijo.  
 
Študenti naravoslovnih fakultet so v nekoliko večji meri poročali o tem, da bi morali v srednji 
šoli imeti več biologije (F = 19,44; p = 0,000; η2 = 0,05), da jih biologija zanima (F = 16,70; 
p = 0,000; η2 = 0,04) ter da bi radi imeli službo (F = 28,59; p = 0,000; η2 = 0,07), v kateri bi 
uporabljali biologijo kot študenti družboslovja, slednji pa so se nekoliko bolj strinjali z 
navedenimi stališči kot študenti tehničnih fakultet. Študenti tehničnih fakultet so se v 
primerjavi s študenti ostalih fakultet v nekoliko manj radi učili biologijo (F = 20,71; p = 
0,000; η2 = 0,05), poleg tega v nekoliko manjši meri menijo, da znanje biologije potrebujejo 
za vsakdanje življenje (F = 23,85; p = 0,000; η2 = 0,06) in za izobraževanje na drugih 
področjih (F = 20,19; p = 0,000; η2 = 0,05). 
 
Večina študentov meni, da je izvajanje poskusov ali raziskav pri pouku biologije ter 
povezovanje naučenega z vsakdanjim življenjem vzpodbudno vplivalo na njihovo zanimanje 
in veselje do učenja biologije. Več kot polovica pa jih je ocenilo, da učenje o vplivu biologije 
na družbo, samostojno reševanje problemov pri pouku biologije in spoznavanje dosežkov 
znanosti na področju biologije ni imelo vpliva na njihovo učenje biologije. Glede na vrsto 
fakultete, na kateri študirajo sodelujoči študenti, je nekoliko manjši delež študentov tehniških 
fakultet menil, da je učenje o vplivu biologije na družbo (tako jih je menila približno tretjina; 
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Goodman in Kruskal tau = 0,01; p = 0,043)  ter povezovanje naučenega pri pouku biologije z 
vsakdanjim življenjem (tako jih je menila polovica; Goodman in Kruskal tau = 0,01; p = 
0,021) vzpodbudno vplival na njihovo zanimanje in veselje do učenja biologije v primerjavi s 
študenti naravoslovja in družboslovja. 
 
Študenti menijo, da bi se učenci raje učili biologijo predvsem, če bi bilo pri pouku več 
poskusov, če bi bili učenci bolj seznanjeni z uporabo biologije v poklicih in vsakdanjem 
življenju ter zlasti, če bi bil učni program bolj »življenjski«.  
 
Na stališča dijakov in kasneje študentov do predmeta vpliva tudi njihovo učenje tega 
predmeta v osnovni in srednji šoli. Za povezavo vseh treh obravnavanih populacij mladih, 
osnovnošolcev, srednješolcev in študentov smo vse tri skupine na podoben način vprašali o 
biologiji, kemiji in fiziki v šoli. Študente smo prosili, da odgovarjajo z mislijo na zadnje leto v 
srednji šoli, ko so imeli predmet še na urniku.  
 
Tabela 3.7 Mnenje študentov o pouku biologije v srednji šoli  
 
Koliko se strinjate z naslednjimi trditvami o učenju biologije v 
srednji šoli? povprečje standardni 

odklon 
V srednji šoli bi morali imeti več biologije. 2,60 1,180 

Biologija je bila zame težja kot za moje sošolce in sošolke.  1,88 1,040 

Rad/a sem se učil/a biologijo.  3,06 1,287 

Mislim, da mi bo znanje biologije pomagalo pri vsakdanjem življenju.  3,25 1,097 

Biologijo potrebujem, da se lahko izobražujem na drugih področjih.  2,64 1,129 

Rad/a bi imel/a službo, kjer bi lahko uporabljal/a biologijo.  2,27 1,321 

Biologija me od nekdaj zanima.  2,74 1,326 
 
Študentje so ponovno ocenili svoje strinjanje s trditvami na lestvici od “sploh se ne strinjam” 
(1) do “popolnoma se strinjam” (5). S količino biologije v srednji šoli so bili zadovoljni in do 
dodatnih ur so neopredeljeni. Predmet se večini ni zdel težak, saj so odgovorili, da se skoraj 
ne strinjajo s trditvijo, da je bila biologija za njih težja kot za njihove sošolce. Tudi učili so se 
jo dokaj radi, bolj kot fiziko in kemijo. Jih pa ne zanima kaj dosti. Čeprav še vedno 
neopredeljeni, vendar sorazmerno blizu strinjanju so pri izjavi, da jim bo znanje biologije 
pomagalo v vsakdanjem življenju. Ne vedo, ali to znanje potrebujejo, da se lahko izobražujejo 
na drugih področjih. Rezultati anketiranih študentov v celoti kažejo, da si ne želijo službe, 
kjer bi uporabljali biologijo, kar pa za naravoslovce, če sklepamo s prvega anketnega 
vprašanja (Stališča do naravoslovja in družboslovja: z znanjem družboslovja lažje dobiš 
zaposlitev kot z znanjem naravoslovja in znanje naravoslovja omogoča dobro plačano 
zaposlitev), verjetno ne velja. 
 
Na znanje in veselje dijakov do biologije so najbolj vzpodbudno vplivali poskusi in raziskave 
(76,1 %) ter povezovanje znanja z vsakdanjim življenjem (60,1 %). Malo manj vzpodbudno je 
bilo za njih učenje vpliva biologije na družbo (36,7 %), samostojno reševanje problemov pri 
biologiji (34,8 %) in predstavitve dosežkov znanosti pri biologiji (40,0 %), v večini pa slednje 
dejavnosti niso imele vplivov. Za 2 do 10 odstotkov vprašanih so imele navedene aktivnosti 
celo negativen vpliv. 
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Tabela 3.8 Študentska ocena vpliva dejavnosti v srednji šoli na odnos do njihovega učenja 
biologije  
 

Izvajali smo poskuse 
ali raziskave pri 

biologiji. 
Učili smo se o vplivu 
biologije na družbo. 

Kar smo se naučili pri 
biologiji, smo povezovali 
z vsakdanjim življenjem. 

Kako so naslednje 
dejavnosti v šoli 
vplivale na vaše 
zanimanje in veselje 
do učenja biologije?  študenti odstotki 

(%) študenti odstotki 
(%) študenti odstotki 

(%) 
vzpodbudno 651 76,1 311 36,7 492 60,1 
niso vplivale 189 22,1 505 59,6 295 36,1 
negativno 14 1,6 29 3,4 29 3,5 

 
Samostojno smo 

reševali probleme pri 
biologiji. 

Učitelj nam je predstavil 
dosežke znanosti pri 

biologiji. 

Kako so naslednje 
dejavnosti v šoli 
vplivale na vaše 
zanimanje in veselje 
do učenja biologije?  študenti odstotki (%) študenti odstotki (%) 

vzpodbudno 294 34,8 339 40,0 
niso vplivale 469 55,6 428 50,5 
negativno 79 9,4 78 9,2 

 
 
Opravljanje poskusov in raziskav ter povezovanje znanja biologije z vsakdanji življenjem je 
po mnenju sedanjih študentov v srednji šoli najbolj vplivalo na njihovo veselje z 
naravoslovjem. V tabeli 3.9 in 3.10 so navedeni deleži študentov po posameznih študijskih 
smereh glede na mnenja o vzpodbudnosti the dveh dejavnosti v srednji šoli.  
 
Tabela 3.9 Deleži študentov različnih vrst fakultet po mnjenju o vzpodbudnosti opravljanja 
poskusov pri biologiji v srednji šoli za njihovo veselje do biologije 
  

Kako so naslednje dejavnosti v šoli 
vplivale na vaše zanimanje in veselje 
do učenja biologije? 

Vrsta fakultete 

naravoslovne tehnične družboslovne 
Izvajali smo poskuse ali raziskave. 

študenti odstotki 
(%) študenti odstotki 

(%) študenti odstotki 
(%) 

vzpodbudno 166 76,5 148 75,5 300 78 
niso vplivale 49 22,6 47 24 75 19 
negativno 2 0.9 1 0,5 9 3 

 

Najbolj vzpodbudno so poskusi in raziskave vplivali na bodoče študente družboslovja. Med 
vsemi skupinami je med študenti tehniških študijev najevečja skupina tistih, ki menijo, da 
eksperimentiranje pri biologiji nima vpliva na odnos do biologije.  
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Tabela 3.10 Deleži študentov različnih vrst fakultet po mnjenju o vzpodbudnosti povezovanja 
znanja biologije z vsakdanjim življenjem pri biologiji v srednji šoli za njihovo veselje do 
biologije 
 
 
Kako so naslednje dejavnosti v šoli 
vplivale na vaše zanimanje in veselje 
do učenja biologije? 

Vrsta fakultete 

naravoslovne tehnične družboslovne Kar smo se naučili pri biologiji, smo 
povezovali z vsakdanjim življenjem. študenti odstotki 

(%) študenti odstotki 
(%) študenti odstotki 

(%) 
vzpodbudno 130 62,2 92 50 241 65,1 
niso vplivale 74 35,4 81 44,3 119 32,2 
negativno 5 2,4 10 5,7 10 2,7 

  
Povezovanje znanja biologije z vsakdanjim življenjem je bilo vzpodbudno za doberšen del 
anketiranih študentov vseh treh fakultet, med njimi za 65,1 % študentov družboslovnih 
fakultet, za 62,2 % študentov naravoslovnih in 50 % študentov tehniških fakultet. Med 
zadjimi je bil največji delež študentov, ki menijo, da povezovanje z vsakdanjim življenjem na 
veselje do biologije nima vpliva (44,3%).  
 
Na veselje in zanimanje za biologijo so študentje v celoti poročali, da je najmanj pozitivno ali 
najbolj negativno vplivalo samostojno reševanje problemov v srednji šoli. Po vrstah fakultet, 
ki jih obiskujejo študentje so podatki zapisani v tabeli 3.11. 
 
Tabela 3.11. Vzpodbudnost samostojnega reševanja problemov pri pouku biologije v srednji 
šoli za veselje do biologije 
 
Kako so naslednje dejavnosti v šoli 
vplivale na vaše zanimanje in veselje 
do učenja biologije? 

Vrsta fakultete 

naravoslovne tehnične družboslovne 
Samostojno smo reševali probleme. 

študenti odstotki 
(%) študenti odstotki 

(%) študenti odstotki 
(%) 

vzpodbudno 79 37,6 58 29,9 138 36,2 
niso vplivale 111 52,8 116 59,8 210 55,1 

negativno 20 9,6 20 10,3 33 8,7 
 
Samostojno reševanje problemov pri biologiji za večino anketiranih ni imelo vpliva na veselje 
in zanimanje za biologijo. Največji delež takih študentov je v skupini študentov tehniških 
fakultet. V času, ko je reševanje problemov ena glavnih zaželjenih dejavnosti pri pouku in naj 
bi bila najboljša oblika za pridobivanje znanja, so ti podatki nenavadni. Lahko kažejo tudi na 
dejstvo, da pri biologiji zelo redko dijaki samostojno rešujjeo probleme in ima zato ta 
dejavnost po njihovem mnenju majhen ali pa sploh nikakršen vpliv na odnos do biologije. 
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Tabela 3.12 Vzpodbudnost učenja o vplivu biologije na družbo pri pouku biologije v srednji 
šoli za veselje do biologije 
 
Kako so naslednje dejavnosti v šoli 
vplivale na vaše zanimanje in veselje 
do učenja biologije? 

Vrsta fakultete 

naravoslovne tehnične družboslovne Učili smo se o vplivu biologije na 
družbo. študenti odstotki 

(%) študenti odstotki 
(%) študenti odstotki 

(%) 
vzpodbudno 77 36,0% 61 31,8% 160 41,9% 
niso vplivale 132 61,7% 120 62,5% 213 55,7% 
negativno 5 2,3% 11 5,7% 9 2,4% 

 
Učenje vpliva biologije na družbo na študente vseh treh fakultet ni pretirano vplivalo. Tako za 
61,7 % študentov naravoslovnih fakultet ta dejavnost ni imela vpliva, na 36,0 % je delovala 
vzpodbudno, na 2,3 % pa negativno. Študente tehničnih fakultet je učenje vplivov 
vzpodbudilo v 31,8 %, vpliva ni imelo na 62,5 %, negativno pa je delovalo na 5,7 % 
anketiranih. Družboslovci so nekoliko bolj nagnjeni k povezovanju znanosti in družbe. Tako 
je bilo učenje vpliva biologije na družbo za 41,9 % vzpodbudno, za 55,7 % ni imelo vpliva, za 
2,4 % pa je ta aktivnost vplivala negativno na njihovo veselje in zanimanje do predmeta.  
 
Tabela 3.13 Vzpodbudnost seznanjanja z dosežki znanosti pri pouku biologije v srednji šoli za 
veselje do biologije 
 
Kako so naslednje dejavnosti v šoli 
vplivale na vaše zanimanje in veselje 
do učenja biologije? 

Vrsta fakultete 

naravoslovne tehnične družboslovne Učitelj nam je predstavil dosežke 
znanosti. študenti odstotki 

(%) študenti odstotki 
(%) študenti odstotki 

(%) 
vzpodbudno 83 39,0% 88 45,4% 150 39,4% 
niso vplivale 114 53,5% 85 43,8% 196 51,4% 
negativno 16 7,5% 21 10,8% 35 9,2% 

 
Dosežki znanosti so bili vzpodbudni za 39,0 % študentov naravoslovja, za 53,5 % niso imeli 
vpliva na njihovo učenje, za 7,5 % so bile predstavitve negativne. Za 45,4 % študentov 
tehničnih fakultet je učiteljeva dejavnost delovala vzpodbudno, za 43,8 % ni imela vpliva, za 
kar 10,8 % pa so bile predstavitve negativne. Tudi študentje družboslovja niso pokazali 
pretiranega zanimanja za dosežke biologije, saj je to vzpodbudno delovalo le na 39,4 % 
vprašanih, vpliva ni imelo na 51,4 %, negativno pa je delovalo na 9,2 %. 
 
Študentje, ki so končali srednješolsko izobraževanje sooblikujejo javno mnenje o potrebnih 
spremembah pri poučevanju naravoslovja v preduniverzitetnem izobraževanju. Študente smo 
prosili, da izmed predlaganih izboljšav pouka biologije izberejo štiri zanje najpomembnejše. 
Število izbranih predlogov za posamezno spremembo in deleži izbranih predlogov te 
spremembe izmed vseh izbranih predlogov so navedena v tabeli 3.14. 
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Tabela 3.14 Predlogi za spremembe pouka biologije s strani študentov 
 

Večina šolarjev pravi, da se sedaj biologije ne učijo radi. Kaj menite, da bi v šoli 
pomagalo spremeniti ta njihova stališča? 

Število 
predlogo

v 
odstotki 

(%) 

Pri pouku bi moralo biti več poskusov. 573 21,1 

Imeti bi morali več ekskurzij. 508 18,7 

Pouk bi moral bolj slediti aktualnim dogajanjem na področju biologije v svetu.  396 14,6 

Učenci bi morali biti seznanjeni z uporabo biologije v poklicih in vsakdanjem življenju.  461 16,9 

Učbeniki bi morali biti bolj informativni.  167 6,1 

Učni program bi moral biti bolj »življenjski«.  614 22,6 
 
Na vprašanje, kaj bi šolarjem pomagalo, da bi se radi učili biologijo je največ študentov 
glasovalo za to, da bi učni program moral biti bolj “življenjski”, 22,6 %. Takoj nato sledi 
predlog, da bi  moralo pri pouki biti več poskusov (21,1). Sledi število predlogov v prid 
ekskurzijam. 16,6 % vseh predlogov je bilo za to, da bi morali biti učenci seznanjeni z 
uporabo biologije v poklicih in vsakdanjem življenju ter, da bi pri pouku morali spoznavati in 
slediti aktualnim dogajanjem na področju biologije v svetu (14,3 % predlogov). Le nekaj 
predlogov izmed vseh (6,0 %) jih zagovarja spremembe pri učbenikih.  
 
Če povzamemo podatke o pouku biologije vidimo, da so izstopajoč problem poskusov, za 
katere študentje pravio, da najbolj vzpodbudno vplivajo na veselje do biologije in tudi 
predlagajo, da bi jih bilo več. Ugotovitev velja tako za študente naravoslovnih kot 
družboslovnih smeri.  
 
KEMIJA v šoli 
     
Naslednji naravoslovni predmet v šoli je kemija. V stališčih do kemije in biologije je nekaj 
razlik. Kemija je pri nas tradicionalno po mnenju učencev sorazmerno težek predmet, ki ga 
imajo fantje in dekleta približno enako rada. V zadnji TIMSS raziskavi se je kemijo rada učilo 
približno polovica učencev v višjih razredih osnovne šole. Kakor kaže tabela 3.15 pa stališča 
do kemije so srednje šole malo upadejo. V njej so povprečja ocen o strinjanju z izjavami na 
lestvici od “sploh se ne strinjam” (1) do “popolnoma se strinjam” (5). 
 
Tabela 3.15 Mnenje študentov o pouku kemije v srednji šoli 
 

Koliko se strinjate z naslednjimi trditvami o učenju kemije v 
srednji šoli?  
 

povprečje standardni 
odklon 

V srednji šoli bi morali imeti več kemije. 2,22 1,153 

Kemija je bila zame težja kot za moje sošolce in sošolke. 2,18 1,187 

Rad/a sem se učil/a kemijo.  2,54 1,357 

Mislim, da mi bo znanje kemije pomagalo pri vsakdanjem življenju.  2,74 1,182 

Kemijo potrebujem, da se lahko izobražujem na drugih področjih.  2,52 1,230 

Rad/a bi imel/a službo, kjer bi lahko uporabljal/a kemijo.  2,08 1,298 

Kemija me od nekdaj zanima.  2,40 1,339 

 
Študentom je število ur pri kemiji v srednji šoli zadostovalo, saj se niso strinjali, da bi morali 
imeti več ur tega predmeta. Tudi bolj težka kot njihovim sošolcem se jim ni zdela. Učili se je 
niso preveč radi, morda tudi zato, ker jih kemija ne zanima. Ocenili so, da jim znanje kemije 
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ne bo kaj dosti pomagalo pri vsakdanjem življenju. Večina anketiranih si ne želi opravljati 
službe kjer bi tovrstno znanje lahko uporabljali. Kemija se jim ne zdi potrebna za njihovo 
nadaljne izobraževanje. 
 
Tabela 3.16 Študentska ocena vpliva dejavnosti v šoli na odnos do učenja kemije 
 

Izvajali smo poskuse 
ali raziskave pri 

kemiji. 
Učili smo se o vplivu 

kemije na družbo. 
Kar smo se naučili pri 

kemiji, smo povezovali z 
vsakdanjim življenjem. 

Kako so naslednje 
dejavnosti v šoli 
vplivale na vaše 
zanimanje in veselje 
do učenja biologije?  študenti odstotki 

(%) študenti odstotki 
(%) študenti odstotki 

(%) 
vzpodbudno 672 78,5 271 32,1 401 49,1 
niso vplivale 152 17,8 513 60,9 359 44,0 
negativno 30 3,5 57 6,8 54 6,6 

 
Samostojno smo 

reševali probleme pri 
kemiji. 

Učitelj nam je predstavil 
dosežke znanosti pri 

kemiji. 

Kako so naslednje 
dejavnosti v šoli 
vplivale na vaše 
zanimanje in veselje 
do učenja biologije?  študenti odstotki (%) študenti odstotki (%) 

vzpodbudno 258 30,5 312 36,6 
niso vplivale 478 56,4 457 53,6 
negativno 109 12,9 81 9,5 

 
K zanimanju in veselju do učenje kemije so največ doprinesli poskusi ali raziskave, za kar se 
je odločilo kar 78,5 % anketiranih. 17,8 % študentov je odgovorilo, da poskusi in raziskave 
niso imele vpliva. Na nekatere (3,5 %) pa so tovrstne aktivnost imele negativen vpliv.  
 
Učenje o vplivu kemije na družbo ni imelo vpliva na odnos do kemije pri 60,9 % anketiranih. 
Na veselje in zanimanje za učenje kemije pa je učenje o vplivu te znanosti na družbo 
vzpodbudno vplivalo za 32,1 % vprašanih. Za 6,8 % je tovrstno učenje vplivalo negativno na 
njihovo veselje in zanimanje do učenja kemije. 
 
Povezovanje pridobljenega znanja z vsakdanjim življenjem je bilo vzpodbudno za 49,1 % 
anketiranih, za 44,0 % pa ta dejavnost ni imela vpliva. Na veselje in zanimanje za učenje 
kemije je povezovanje naučenega z vsakodnevnikom za 6,6 % vprašanih imelo negativen 
vpliv. 
 
Nekateri (30,5 %) anketirani študentje so menili, da jim je bilo samostojno reševanje 
problemov pri kemiji vzpodbudno, med tem ko je bilo za 12,9 % vprašanih to negativno. Za 
56,4 % študentov pa ta aktivnost ni vplivala na njihovo veselje in zanimanje za učenje 
predmeta, 
  
Predstavitev dosežkov znanosti pri kemiji je bila pomembna za 36,6 % vprašanih, za 53,6 % 
pa to ni imelo vpliva. Nekateri študentje so celo navedli, da je imela predstavitev dosežkov na 
njihovo veselje in zanimanje za kemijo negativen vpliv. 
 
Izmed vseh je torej najbolj vzpodbudno s strani učencev opravljanje eksperimentov in 
najmanj vzpodbudno reševanje problemov, ki ima tudi največji negativni vpliv na veselje do 
kemije. Kakor pri biologiji, torej tudi tu reševanje problemov kot glavni cilj dobrega 
poučevanja ni hkrati tudi vir povečanja interesa za kemijo.   
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Tabela 3.17 Vzpodbudnost opravljanja poskusov pri pouku kemije v srednji šoli za veselje do 
kemije 
 

Kako so naslednje dejavnosti v šoli 
vplivale na vaše zanimanje in veselje 
do učenja kemije? 

Vrsta fakultete 

naravoslovne tehnične družboslovne 
Izvajali smo poskuse ali raziskave. 

študenti odstotki 
(%) študenti odstotki 

(%) študenti odstotki 
(%) 

vzpodbudno 179 82,5 148 75,9 306 79.3 
niso vplivale 36 16,6 37 19 64 16.6 
negativno 2 0,9 10 5,1 16 4.1 

 
Med vsemi skupinami je eksperimentiranje najbolj vzpodbudno vplivalo na sedanje študente 
naravoslovja, največji deleži študentov, ki pravijo, da to ni vplivalo ali ni bilo vzpodbudno za 
njihov odnos do kemije pa so med sedanjimi študenti tehniških fakultet. 
 
Tabela 3.18 Vzpodbudnost učenja o vplivu kemije na družbo pri pouku v srednji šoli za 
veselje do kemije 
 

Kako so naslednje dejavnosti v šoli 
vplivale na vaše zanimanje in veselje 
do učenja kemije? 

Vrsta fakultete 

naravoslovne tehnične družboslovne Učili smo se o vplivu kemije na 
družbo. študenti odstotki 

(%) študenti odstotki 
(%) študenti odstotki 

(%) 
vzpodbudno 63 29.6 57 29.8 133 34.9 
niso vplivale 140 65.7 119 62.3 220 57.7 
negativno 10 4.7 15 7.9 28 7.3 

 
Učenje o vplivu kemije na družbo pri veliki večini mladih ni imelo vpliva na odnos do 
kemije. Delež tistih, ki se jim zdi, da se jim je zanimanje za kemijo povečalo, ker so izvedeli 
več o njenem vplivu na družbo je po pričakovanjih največji med sedanjimi študenti 
ružboslovja, malo večji od tretjine.  
 
Tabela 3.19 Vzpodbudnost povezovanja znanja kemije in vsakdanjosti pri pouku v srednji šoli 
za veselje do kemije 
 

Kako so naslednje dejavnosti v šoli 
vplivale na vaše zanimanje in veselje 
do učenja kemije? 

Vrsta fakultete 

naravoslovne tehnične družboslovne Kar smo se naučili pri kemiji, smo 
povezovali z vsakdanjim življenjem. študenti odstotki 

(%) študenti odstotki 
(%) študenti odstotki 

(%) 
vzpodbudno 111 52.1 78 42.2 193 53.2 
ni vplivalo 86 40.4 92 49.7 148 40.8 
negativno 16 7.5 15 8.1 22 6.1 

 
Za razliko od biologije, povezovanje kemijskega znanja in vsakdanjega življenja ni imelo 
vpliva na zanimanje za kemijo pri več kot 40% študentov, ko so še bili dijaki. Največji delež 
študentov takega mnenja je med študenti tehniških fakultet. Malo več kot polovica študentov 
naravoslovja in družboslovja priznava, da je povezovanje znanja z vsakdanjikom pozitivno 
vplivalo na njihov odnos do kemije.  
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Tabela 3.20 Vzpodbudnost samostojnega reševanja problemov pri pouku v srednji šoli za 
veselje do kemije 
 

Kako so naslednje dejavnosti v šoli 
vplivale na vaše zanimanje in veselje 
do učenja kemije? 

Vrsta fakultete 

naravoslovne tehnične družboslovne 
Samostojno smo reševali probleme. 

študenti odstotki 
(%) študenti odstotki 

(%) študenti odstotki 
(%) 

vzpodbudno 64 29.8 57 29.5 118 30.8 
ni vplivalo 134 62.3 100 51.8 218 56.9 
negativno 17 7.9 36 18.7 47 12.3 

 
Skoraj dve tretjini naravoslovnih študentov poročata, da reševanje problemov ni vplivalo na 
povečanej interesa za kemijo, 8% pa jih pravi, da je vplivalo negativno. Med študenti 
tehniških fakultet je tistih, ki menijo, da je reševanje problemov pri kemiji negativno vpivalo 
na njihovo veselje do kemije precej, skoraj petina, med družboslovnimi študenti pa osmina.  
 
Tabela 3.21 Vzpodbudnost seznanjanja z dosežki znanosti pri pouku v srednji šoli za veselje 
do kemije 
 

Kako so naslednje dejavnosti v šoli 
vplivale na vaše zanimanje in veselje 
do učenja kemije? 

Vrsta fakultete 

naravoslovne tehnične družboslovne Učitelj nam je predstavil dosežke 
znanosti. študenti odstotki 

(%) študenti odstotki 
(%) študenti odstotki 

(%) 
vzpodbudno 82 37.8 79 40.7 134 35.0 
niso vplivale 117 53.9 96 49.5 213 55.6 
negativno 18 8.3 19 9.8 36 9.4 

 
 Tudi dosežki znanosti, ki jih predstavi učitelj kemije, na povečanje interesa za kemijo pri 
polovici učencev niso imeli vpliva. Najbolj vzpodbudno je to delovalo na bodoče študente 
tehniških fakultet, najmanj pa na družboslovce. Delež tistih, ki jim je seznanjanje z dosežki 
znanosti kemijo oddaljilo, je največji med študenti tehniških fakultet.  
 
Študente smo prosili, da tudi za pouk kemije izberejo po štiri predloge, ki se jim zdijo 
najpomembnejše pri izboljševanju poučevanja kemije v srednji šoli.  
 
Tabela 3.22 Predlogi za spremembe pouka kemije s strani študentov  
  
Šolarji pravijo, da se sedaj kemije ne učijo radi. Kaj menite, da bi v šoli 
pomagalo spremeniti ta njihova stališča? 

število 
predlogov odstotki (%) 

Pri pouku bi moralo biti več poskusov.  673 25.1 
Imeti bi morali več ekskurzij.  327 12.2 
Pouk bi moral bolj slediti aktualnim dogajanjem na področju kemije v svetu.  406 15.1 
Učenci bi morali biti seznanjeni z uporabo kemije v poklicih in vsakdanjem 
življenju.  503 18.7 

Učbeniki bi morali biti bolj informativni.  267 9.9 
Učni program bi moral biti bolj »življenjski«. 509 19.0 

 
Četrtina vseh predlogov je, da bi bilo pri pouku več poskusov in petina vseh izbranih pobud je 
v prid spremembam učnega programa, ki naj bi postal bolj življenski, kar je manj kot pri 
biologiji. Sledijo predlogi za povečanje seznanjenosti dijakov z uporabo kemije v vsakdanjem 
življenju (šestina odgovorov) ter seznanjenost z aktualnim dogajanjem na področju kemije v 
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svetu (15% predlogov). Študentje  menijo, da bi pripomogle k priljubljenosti predmeta tudi 
ekskurzije, vendar v manjšem številu, saj je le 12,0 % anketiranih izpostavilo tudi ta odgovor. 
Spremembe na področju učbenikov so končale na zadnjem mestu, kar pa samo po sebi ne 
kaže, da študentje menijo, da učbeniki niso potrebni spremembe v bolj informativne, saj bi 
pojem informativnosti lahko razumeli tudi v negativnem smislu, kot več informacij o dejstvih.  
 
Večina študentov se ne strinja, da bi morali imeti v srednji šoli več ur kemije. Na splošno 
menijo, da kemija zanje ni bila težja kot za njihove sošolce, približno četrtina se jih je rada 
učila kemijo v srednji šoli, približno polovica pa ne. Več kot polovica študentov je poročala, 
da jih kemija ne zanima, približno petino pa je kemija od nekdaj zanimala. Četrtima študentov 
je ocenila, da jim bo znanje kemije pomagalo pri vsakdanjem življenju, skoraj polovica pa, da 
ne. 20 % jih meni, da znanje kemije potrebujejo tudi za izobraževanje na drugih področjih, 
več kot polovica pa, da ne. Več kot dve tretjini študentov si ne želi službe, kjer bi lahko 
uporabljali kemijo. 
 
Večina študentov meni, da je izvajanje poskusov ali raziskav pri pouku kemije vzpodbudno 
vplivalo na njihovo zanimanje in veselje do učenja kemije, polovica pa jih enako meni za  
povezovanje naučenega pri pouku kemije z vsakdanjim življenjem. Več kot polovica pa jih je 
ocenilo, da učenje o vplivu kemije na družbo, samostojno reševanje problemov pri pouku 
kemije in spoznavanje dosežkov znanosti na področju kemije ni imelo vpliva na njihovo 
učenje kemije. 
 
Študenti menijo, da bi se učenci raje učili kemijo predvsem, če bi bilo pri pouku več 
poskusov, če bi bili učenci bolj seznanjeni z uporabo kemije v poklicih in vsakdanjem 
življenju ter zlasti, če bi bil učni program bolj »življenjski«. 
 
FIZIKA v šoli  
 
Tretji naravoslovni predmet v šoli je fizika, ki jo imajo tradicionalno raje fantje, sicer pa je v 
splošnem v osnovni šoli nepriljubljena. Podatki iz TIMSS 2003 kažejo, da dve tretjini 
učencev sedmih in osmih razredov fizike ne mara. Stališča do fizike v srednji šoli so študentje 
izrazili z oceno o strinjanju na lestvico od 1 (sploh se ne strinjam) do 5 (popolnoma se 
strinjam).  
 
Tabela 3.23 Mnenje študentov o fiziki v srednji šoli 
  

Koliko se strinjate z naslednjimi trditvami o učenju fizike v 
srednji šoli? Povprečje standardni 

odklon 

V srednji šoli bi morali imeti več fizike. 2,54 1,331 

Fizika je bila zame težja kot za moje sošolce in sošolke. 2,20 1,181 

Rad/a sem se učil/a fiziko.  2,74 1,404 

Mislim, da mi bo znanje fizike pomagalo pri vsakdanjem življenju.  3,23 1,262 

Fiziko potrebujem, da se lahko izobražujem na drugih področjih.  2,96 1,303 

Rad/a bi imel/a službo, kjer bi lahko uporabljal/a fiziko.  2,33 1,332 

Fizika me od nekdaj zanima.  2,64 1,402 
 
 
Anketirani študentje so bili s številom ur fizike v srednji šoli zadovoljni in po njihovem 
mnenju niso potrebne dodatne ure. Kljub temu, da se jim fizika ni zdela težka oziroma težja 
kot njihovim sošolcem, so v povprečju neodločeni o tem, ali so ji imeli radi. Veselja do 
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učenja verjetno niso imeli tudi zato, ker jih fizika ni zanimala, kot tudi ne kemija in biologija 
(slednja jih je zanimala malenkostno bolje kot fizika in kemija). Fizika se jim je za vsakdanje 
življenje zdela že skoraj pomembna (ocena 3,2), saj menijo, da jim bo tovrstno znanje 
pomagalo pri vsakdanjem življenju. Pretirano potrebna pa se jim fizika ne zdi za 
izobraževanje na drugih področjih. Službe, kjer bi lahko uporabljali fiziko, si ne želijo.  
 
Tabela 3.24 Študentska ocena vpliva dejavnosti v šoli na odnos do učenja fizike 
 

Izvajali smo poskuse 
ali raziskave pri fiziki. 

Učili smo se o vplivu 
fizike na družbo. 

Kar smo se naučili pri 
fiziki, smo povezovali z 
vsakdanjim življenjem. 

Kako so naslednje 
dejavnosti v šoli 
vplivale na vaše 
zanimanje in veselje 
do učenja biologije?  študenti odstotki 

(%) študenti odstotki 
(%) študenti odstotki 

(%) 
vzpodbudno 619 73,2 281 34,3 458 57,4 
niso vplivale 191 22,7 486 59,3 294 36,9 
negativno 35 4,1 52 6,3 45 5,7 

 
Samostojno smo 

reševali probleme pri 
fiziki. 

Učitelj nam je predstavil 
dosežke znanosti pri fiziki. 

Kako so naslednje 
dejavnosti v šoli 
vplivale na vaše 
zanimanje in veselje 
do učenja biologije?  študenti odstotki (%) študenti odstotki (%) 

vzpodbudno 318 38,1 375 46,3 
niso vplivale 431 51,6 368 45,4 
negativno 86 10,3 67 8,3 

 
Izvajanje poskusov in raziskav pri fiziki je bilo vzpodbudno skoraj za tri četrtine anketiranih 
študentov, za malo manj kot četrtino pa to ni imelo vpliva na njihovo veselje in zanimanje do 
predmeta. Tovrstna aktivnost pri fiziki je vplivala negativno na 4,1 % vprašanih. 
 
Učenje, kako vpliva fizika na družbo, je bilo vzpodbudno za tretjino anketiranih, za 60 % pa 
ni imelo vpliva. Negativno pa je bilo za 6,3 % vprašanih.   
 
Bolj kot vpliv na družbo je bilo za vprašane pomembno povezovanje znanja fizike z 
vsakdanjim življenjem. Tovrstna aktivnost je na veselje in zanimanje za fiziko vzpodbudno 
delovala za skoraj 60 % vprašanih. Za več kot tretjino ni imela vpliva, za 5,6 % pa je 
povezovanje negativno vplivalo na njihovo veselje in zanimanje za predmet.  
 
Samostojno reševanje problemov pri fiziki za polovico vprašanih ni imelo vpliva na njihovo 
veselje in zavzetost do tega predneta. Za dobro tretjino je reševanje fizikalnih problemov 
delovalo vzpodbudno, za približno 10 % pa negativno.   
 
Skoraj na polovico vprašanih je predstavitev dosežkov znanosti pri fiziki imela vzpodbuden 
(46,2 %) ali nikakršen vpliv (45,3 %) na veselje in zanimanje dijakov za predmet. 
Predstavljanje dosežkov je imelo negativen vpliv  na 8,3 % študentov. 
 
Podatki o vplivu posameznih dejavnosti na veselje do fizike se razlikujejo glede na fakultete, 
kjer bivši dijaki študirajo. V spodnjih tabeleh so podatki prikazani glede na vrsto fakultete 
vprašanih študentov.  
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Tabela 3.25 Vzpodbudnost opravljanja poskusov pri pouku fizike v srednji šoli za veselje do 
fizike 
 

Kako so naslednje dejavnosti v šoli 
vplivale na vaše zanimanje in veselje 
do učenja fizike? 

Vrsta fakultete 

naravoslovne tehnične družboslovne 
Izvajali smo poskuse ali raziskave. 

študenti odstotki 
(%) študenti odstotki 

(%) študenti odstotki 
(%) 

vzpodbudno 158 73.1 153 78.5 269 71.2 
niso vplivale 47 21.8 36 18.5 94 24.9 
negativno 11 5.1 6 3.1 15 4.0 

 
Poskusi so najbolj navdušili bodoče študente tehniških fakultet, kjer je tudi delež študentov, ki 
pravijo, da eksperimentiranje nima vpliva, najmanjši. Nikakršnega vpliva na veselje do fizike 
je sporočila še četrtina študentov družboslovja in petina študentov naravoslovja.  
 
Tabela 3.26 Vzpodbudnost učenja o vplivu fizike na družbo pri pouku v srednji šoli za veselje 
do fizike 
 

Kako so naslednje dejavnosti v šoli 
vplivale na vaše zanimanje in veselje 
do učenja fizike? 

Vrsta fakultete 

naravoslovne tehnične družboslovne Učili smo se o vplivu fizike na 
družbo.  študenti odstotki 

(%) študenti odstotki 
(%) študenti odstotki 

(%) 
vzpodbudno 66 31.6 71 38.4 129 34.8 
niso vplivale 132 63.2 104 56.2 216 58.2 
negativno 11 5.3 10 5.4 26 7.0 

  
Učenje o vplivu fizike na družbo je bilo najbolj vzpodbudno za bodoče študente tehniških 
študijev (38%), sledijo jim študentje družboslovja z dobro tretjino. Med naravoslovci jih dve 
tretjini menita, da to na njihovo veselje do fizike ni imelo vpliva.  
 
Tabela 3.27 Vzpodbudnost povezovanja znanja fizike in vsakdanjosti pri pouku v srednji šoli 
za veselje do fizike 
 

Kako so naslednje dejavnosti v šoli 
vplivale na vaše zanimanje in veselje 
do učenja fizike? 

Vrsta fakultete 

naravoslovne tehnične družboslovne Kar smo se naučili pri fiziki, smo 
povezovali z vsakdanjim življenjem. študenti odstotki 

(%) študenti odstotki 
(%) študenti odstotki 

(%) 
vzpodbudno 123 58.9 104 58.4 204 57.5 
niso vplivale 77 36.8 64 36.0 131 36.9 
negativno 9 4.3 10 5.6 20 5.6 
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Tabela 3.28 Vzpodbudnost samostojnega reševanja problemov pri pouku fizikr v srednji šoli 
za veselje do fizike 
    

Kako so naslednje dejavnosti v šoli 
vplivale na vaše zanimanje in veselje 
do učenja fizike? 

Vrsta fakultete 

naravoslovne tehnične družboslovne 
Samostojno smo reševali probleme. 

študenti odstotki 
(%) študenti odstotki 

(%) študenti odstotki 
(%) 

vzpodbudno 84 39.1 82 42.7 131 35.1 
niso vplivale 115 53.5 91 47.4 197 52.8 
negativno 16 7.4 19 9.9 45 12.1 

 
Tabela 3.29 Vzpodbudnost seznanjanja z dosežki znanosti pri pouku fizike v srednji šoli za 
veselje do fizike 
 

Kako so naslednje dejavnosti v šoli 
vplivale na vaše zanimanje in veselje 
do učenja fizike? 

Vrsta fakultete 

naravoslovne tehnične družboslovne Učitelj nam je predstavil dosežke 
znanosti. študenti odstotki 

(%) študenti odstotki 
(%) študenti odstotki 

(%) 
vzpodbudno 103 49.3 100 54.1 156 42.9 
niso vplivale 97 46.4 75 40.5 167 45.9 
negativno 9 4.3 10 5.4 41 11.3 

  
Študente smo vprašali, kakšne so njihove ideje o spremembah poučevanja fizike v srednji 
šoli. Izmed naštetih sprememb so lahko izbrali štiri najpomembnejše. V tabeli je prikazano 
število in delež posameznega predloga med vsemi izbranimi predlogi.  
 
Tabela 3.30 Predlogi za spremembe pouka fizike s strani študentov 
  
Šolarji pravijo, da se sedaj fizike ne učijo radi. Kaj menite, da bi v šoli 
pomagalo spremeniti ta njihova stališča? študenti odstotki 

(%) 

Pri pouku bi moralo biti več poskusov.  627 23.9 

Imeti bi morali več ekskurzij.  345 13.2 

Pouk bi moral bolj slediti aktualnim dogajanjem na področju fizike v svetu.   432 16.5 

Učenci bi morali biti seznanjeni z uporabo fizike v poklicih in vsakdanjem življenju.  512 19.5 

Učbeniki bi morali biti bolj informativni.  242 9.2 

Učni program bi moral biti bolj »življenjski«. 461 17.6 
 
Študentje menijo, da bi se šolarji raje učili fiziko, če bi bilo pri pouku več poskusov (četrtina 
odgovorov). Petina vseh predlogov je podprla seznanjanje z uporabo fizike v poklicih in 
vsakdanjosti in šestina, da bi učni program postal bolj življenski. Sledijo predlogi o 
spremljanju aktualnih dogajanj na področju fizike. Najmanj pogosti so bili ponovno predlogi 
o spremembi učbenikov, ki jih je bilo pri fiziki manj kot 10%.  
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4. Vstop v študij 
 
Pri opazovanju stališč študentov do naravoslovja smo bili pozorni na njihov vstop v 
univerzitetni študij. Izkazalo se je, da petina študentov ne študira na fakulteti, na kateri bi si 
najbolj želela.  
 
Tabela 4.1 Deleži vpisanih študentov glede na svojo prvo izbrano fakulteto 
 

Vse fakultete Naravoslovne 
fakultete 

Tehniške 
fakultete 

Družboslovne 
fakultete Ali je bila fakulteta, 

kjer sedaj študirate, 
vaša prva izbira? študenti odstotki 

(%) študenti odstotki 
(%) študenti odstotki 

(%) študenti odstotki 
(%) 

         Ne 166 19,5 38 17,3 37 19 80 26,7 
         Da 684 80,3 182 82,7 158 81 299 73,3 

 
Skoraj petina študentov je odgovorila, da fakulteta, kjer študirajo, ni njihova prva izbira. Med 
sedanjimi študenti družboslovnih fakultet je ta delež največji, večji od četrtine, med študenti 
naravoslovnih fakultet pa najmanjši, 17,5%. 
 
Tabela 4.2. Deleži študentov, ki niso prišli na najbolj željeno  fakulteto glede na vrsto 
fakultete, ki je bila njihova prva izbira   
 

Vrsta izbrane fakultete-prva izbira. Študenti odstotki (%) 

naravoslovne 50 32,9 
tehnične 26 17,1 
družboslovne 68 44,7 
umetniške 8 5,3 
skupaj 152 100,0 

 
Večina anketiranih študentov (44,7 %) so za prvo fakulteto, na katero kasneje niso bili 
izbrani, vpisali družboslovno fakulteto. Okoli tretjini teh študentov ni uspelo priti na svojo 
prvo izbrano naravoslovno fakulteto, 17,1 % na tehniško in 5,3 % na umetniško. 
 
Eden od ciljev raziskave je bilo ugotoviti, kateri razlogi za vpis na fakultete prevladujejo med 
bodočimi študenti, ko se vpisujejo na Univerze. V anketi smo jih prosili, da med več 
ponujenimi razlogi izberejo štiri tiste, ki so bii zanje najpomembnejši pri odločitvi za študij, ki 
ga študirajo in jih razvrstijo po pomembnosti. Splošni rezultati so v tabeli 4.3.  
 
Največ študentov (501) je na vprašanje, kaj je bilo za njih najpomembnejše, da so se odločili 
za študij, ki ga sedaj študirajo, odgovorilo, da zato, ker jih zanima. Vendar je podatek varljiv. 
Med naravoslovci je ta razlog daleč prevladal pred vsemi drugimi, saj ga je navedlo skoraj 
dve tretjini naravoslovnih študentov. Med študenti tehniških študijev je bilo zanimanje za 
študij pomemben razlog le za 17% študentov, med družboslovci pa samo za 9%. To pomeni, 
da delež naravoslovcev v povprečju prevlada in navidezno prikaže razlog kot splošno 
pomemben. Naravoslovci so v zaznavnem številu kot razlog za izbiro študija navedli še 
možnost zaposlitve in prepričanje v študijsko uspešnost.  
 
Za študente tehniških fakultet je bil najpomembnejši razlog, ki ga je zapisalo 22,5% 
študentov, prepričanje v uspešnost pri študiju, sledita mu možnost zaposlitve in zanimanje za 
študij.  
 
Za študente družboslovja je najpomembnejši razlog možnost zaposlitve (17,5%), nato 
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uspešnost pri študiju in možnost zaposlitve v tujini. Dobro plačana zaposlitev ni prepričljiv 
razlog za nobeno skupino študentov.  
 
Za študente umetniških smeri iz podatkov ne moremo sklepati zelo zanesljivo zaradi 
njihovega majhnega števila, vendar lahko rečemo, da vsaj študentov v našem vzorcu ne druži 
kakšen poseben skupen razlog, niti ne prepričanje o uspešnosti pri študiju.  
 
Tabela 4.3. Razlogi za izbiro študija med študenti glede na vrsto fakultete, na katero so 
vpisani  
 

Naravo-
slovne f. Tehniške f. Družbo-

slovne f.  
Umetni-

ške f.  Skupaj Razlogi za vpis na fakulteto 
  

N % N % N % N % N % 
Vedel/a sem, da bom uspešen/na na 
tej fakulteti. 50 8.6 113 22.5 63 15.1 35 11.5 263 14.4 
Vem, da bom dobil/a zaposlitev, ko 
bom končal/a to fakulteto.  79 13.6 96 19.1 73 17.5 29 9.5 279 15.2 
Nekdo iz mojega sorodstva je 
obiskoval to fakulteto. 3 0.5 8 1.6 14 3.4 13 4.3 40 2.2 
Nekdo od mojih prijateljev/znancev 
obiskuje to fakulteto. 4 0.7 18 3.6 17 4.1 16 5.2 57 3.1 
Nisem zadostil/a pogojem za vpis na 
drugo fakulteto. 42 7.2 7 1.4 6 1.4 10 3.3 67 3.7 
Ta študij me zanima. 364 62.7 84 16.7 37 8.9 14 4.6 501 27.3 
Dokončanje študija na tej fakulteti mi 
zagotavlja socialno varnost. 11 1.9 26 5.2 31 7.4 28 9.2 98 5.3 
Želim si nadaljevati študij do 
doktorata na tej fakulteti. 4 0.7 51 10.1 22 5.3 37 12.1 116 6.3 
Diplomanti te fakultete dobijo zelo 
dobro plačane službe.  8 1.4 20 4.0 41 9.8 29 9.5 100 5.5 
Z diplomo te fakultete so mi odprte 
možnosti za zaposlitev v tujini.  7 1.2 32 6.4 57 13.7 38 12.5 136 7.4 
Ta fakulteta omogoča del študija 
opraviti v tujini. 5 0.9 16 3.2 21 5.0 27 8.9 71 3.9 
Na tej fakulteti se učitelji s študenti 
individualno ukvarjajo. 3 0.5 29 5.8 29 7.0 17 5.6 80 4.4 
Dobil/a sem štipendijo za študij na 
tej fakulteti. 1 0.2 3 0.6 6 1.4 12 3.9 24 1.3 

 
Razloge za izbiro študija smo analizirali tudi glede na vrstni red pomembnosti, ki so jim jo 
študenti pripisali. Če so študentje navedli kot razlog vpisa to, da niso bili sprejeti drugje ali da 
jih študij zanima, sta bila ta razloga največkrat na prvem mestu po pomembnosti. Uspešnost 
na fakulteti in možnost zaposlitve sta bila največkrat na drugem mestu po pomembnosti. 
Dobra plača in služba v tujini nista bila skoraj nikoli na prvem mestu. Zanimivo je, da 
štipendije niso prevladujoč razlog za določen študij, iz podatkov pa ne moremo ugotavljati, 
koliko je sploh štipendistov med študenti. Nepomembna pri izbiri študija je, vsaj po teh 
podatkih sodeč, tudi organizacija študija, vsaj v tistem delu, ki se dotika stika med profesorji 
in študenti. Individualna pozornost do študentov namreč ni bila pomemben razlog pri izbiri 
študija, čeprav je tudi mogoče, da študenti takšne pozornosti nikjer ne zaznajo in o njej niso 
mogli sklepati.  
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Tabela 4.4 Razporeditev razlogov za izbiro študija po pomembnosti  
 

Vrste fakultet Skupaj Kaj je bilo za vas najbolj pomembno, da 
ste se odločili za fakulteto, na kateri 
sedaj študirate? naravoslovne tehniške družboslovne N % 

Vedel/a sem, da bom uspešen/na na tej fakulteti. 
 na 1. mestu po pomembnosti 7 6 32 45 18.4 
  na 2. mestu po pomembnosti 23 13 66 102 41.8 
  na 3. mestu po pomembnosti 19 8 36 63 25.8 
  na 4. mestu po pomembnosti 12 11 11 34 13.9 
Vem, da bom dobil/a zaposlitev, ko bom končal/a to fakulteto. 
 na 1. mestu po pomembnosti 18 35 20 73 28.0 
  na 2. mestu po pomembnosti 36 25 32 93 35.6 
  na 3. mestu po pomembnosti 17 18 33 68 26.1 
  na 4. mestu po pomembnosti 5 7 15 27 10.3 
Nisem zadostil/a pogojem za vpis na drugo fakulteto. 
 na 1. mestu po pomembnosti 13 10 18 41 64.1 
  na 2. mestu po pomembnosti 1 2 4 7 10.9 
  na 3. mestu po pomembnosti 3 2 1 6 9.4 
  na 4. mestu po pomembnosti 3 3 4 10 15.6 
Ta študij me zanima. 
 na 1. mestu po pomembnosti 98 64 183 345 73.2 
  na 2. mestu po pomembnosti 13 31 35 79 16.8 
  na 3. mestu po pomembnosti 10 6 18 34 7.2 
  na 4. mestu po pomembnosti 2 5 6 13 2.8 
Diplomanti te fakultete dobijo zelo dobro plačane službe.   
 na 1. mestu po pomembnosti 2 4 1 7 7.9 
  na 2. mestu po pomembnosti 7 8 2 17 19.1 
  na 3. mestu po pomembnosti 15 20 3 38 42.7 
  na 4. mestu po pomembnosti 4 10 13 27 30.3 
Z diplomo te fakultete so mi odprte možnosti za zaposlitev v tujini. 
 na 1. mestu po pomembnosti 2 3 2 7 5.6 
  na 2. mestu po pomembnosti 11 10 11 32 25.4 
  na 3. mestu po pomembnosti 10 21 23 54 42.9 
  na 4. mestu po pomembnosti 11 9 13 33 26.2 
Na tej fakulteti se učitelji s študenti individualno ukvarjajo.  
 na 1. mestu po pomembnosti   3 3 4.0 
  na 2. mestu po pomembnosti 7 4 18 29 38.7 
  na 3. mestu po pomembnosti 7 10 9 26 34.7 
  na 4. mestu po pomembnosti 5 3 9 17 22.7 
Dobil/a sem štipendijo za študij na tej fakulteti.  
 na 1. mestu po pomembnosti 1   1 4.8 
  na 2. mestu po pomembnosti 2 1  3 14.3 
  na 3. mestu po pomembnosti 3  3 6 28.6 
  na 4. mestu po pomembnosti 2 3 6 11 52.4 
 

Zanimivi so tudi podatki o tem, kakšne namene imajo študentke glede zaposlitve po 
dokončanju študija. Iz Tabele 4.5 vidimo, da se na vsak način namerava v področju študija 
zaposliti 40% študentov, večina ostalih pa si to želi, vendar je pripravljena tudi na zamenjavo 
področja s podobnim. Nekaj anketiranih (5%) se bo po njihovem pričakovanju zaposlilo na 
drugem področju; polovica zato, ker trenuten študij ne izpolnjuje njihovih pričakovanj, 
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polovica pa kljub temu, da jih študij veseli, ne pričakujejo zaposlitve na njihovem področju.  
 
Tabela 4.5 Pričakovanjo področje zaposlitve študentov po študiju 
 

Vrsta fakultete 
naravoslovne tehnične družboslovne 

skupaj   
Ali se nameravate zaposliti na področju 
vašega študija? N % N % N % N % 
Da, na vsak način. 87 40.3 90 46.4 141 37.1 318 40.3 
Da, vendar sem se pripravljen/a zaposliti tudi 
na kakšnem drugem podobnem področju. 110 50.9 93 47.9 211 55.5 414 52.4 

Ne, študij me veseli, vendar pričakujem, da ne 
bom dobil/a službe na tem področju. 6 2.8 3 1.5 10 2.6 19 2.4 

Ne, študij ne izpolnjuje mojih pričakovanj, zato 
si bom službo poiskal/a kje drugje. 5 2.3 4 2.1 11 2.9 20 2.5 

Ne vem. 8 3.7 4 2.1 7 1.8 19 2.4 
 
 
Zaključki empirične raziskave 
 
Študij naravoslovja in tehnike (v nadaljevanju bomo obe vedi združevali pod naravoslovje) bi 
spodbudila dobra informiranost dijakov o tem, da tudi naravoslovje omogoča dobro plačano 
zaposlitev in, da sta torej naravoslovje in družboslovje enako perspektivna. Spodbudno je tudi 
vključevanje študentov v delo in razsikave fakultet ali drugih inštitucij ter štipendije, ki 
olajšajo finančno breme študija in po končanem izobraževanju zagotavljajo službo. 
 
Tudi večje število naravoslovnih predmetov v srednji šoli spodbudi dijake k vpisu na 
naravoslovne fakultete, kar pa ne pomeni, da povečanje kvantitete pomeni povečanje 
kvalitete. Bolj kot kvantiteta je pomemba kvaliteta izobraževanja in je zato potrebno 
spodbuditi učitelje, da naj se pri naravoslovnih predmetih izvajajo utemeljeni poskusi in 
raziskave (poskus zaradi utrjevanja znanja in razumevanja in ne zaradi “popestritve”). Za to 
naj se zagotovijo ustrezni rekviziti. Pomembna je tudi uporaba naučenega. Zato predlagamo, 
da se izvajajo poskusi, ki so uporabni v vsakdanjem življenju ali katerih nauk je uporaben v 
življenju, saj se po anketah sodeč, študentom za življenje zdi pomembno tudi znanje 
naravoslovja, čeprav si večinoma ne želijo poklica, kjer bi znanje naravoslovja lahko 
uporabljali. Ravno utemeljeni poskusi ali raziskave in prenos znanja v vsakdanje življenje so 
lahko pot do večjega veselja in zanimanja za učenje naravoslovnih predmetov. Navedejo in 
predstavijo naj se tudi primeri iz gospodarstva, kjer se konkretni poskusi, reakcije, procesi… 
uporabljajo. Glede na zanimanje (seveda naj se zanimanje vzbudi!) bi bile dobrodošle tudi  
ekskurzije v različne kemijske, fizikalne in/ali biološke obrate, kjer naj se izpostavijo 
možnosti zaposlitve z znanjem naravoslovja. Pri navezovanju tovrstnih stikov bi bil v pomoč 
register inštitucij (npr. brezplačen Poslovni imenik Slovenije za srednje šole) v območju šole. 
 
Prav tako je za učence in dijake pomembna predstavitev dosežkov znanosti pri biologiji, 
kemiji in fiziki, saj tako spoznajo, da so naravoslovne in tehnične vede cenjene ter, da so 
znanstveno in socialno lahko uspešne. Pri tem imajo dokaj veliko vlogo tudi slovenski mediji, 
ki bi lahko predstavili uspehe in dosežke na področju naravoslovja. Zanemariti ne gre tudi 
družboslovnih ved, med katerimi nekatere za dijake niso zanimive in se ne odločajo za študij 
le–teh. 
 
Pomembna je tudi informiranost dijakov o gibanju gospodarstva (spodbujanje dijakov k 
branju časopisov in diskusijam), saj na ta način lahko predvidijo, kateri poklici bodo v 
prihodnosti iskani in jih spodbuditi, da se odločijo tudi za manj znane in aktualne poklice. O 
tem bi morali biti seznanjeni predvsem šolski svetovalni delavci. 
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Anketirani študentje si večinoma ne želijo službe, kjer bi lahko uporabljali svoja znanja 
biologije, kemije in fizike. Menimo, da predvsem zato, ker takih delovnih mest ne poznajo 
dovolj dobro in mislijo, da niso cenjena. Naravoslovne vede je potrebno aplicirati v vsakdanje 
življenje. Tako bi večje število delovnih mest in posledična socialno – ekonomska varnost, 
spodbudilo študij naravoslovja. Zopet je potrebno poudariti, da obstaja tudi dobro plačano 
delo naravoslovcev in dobre ter zanimive službe.  
 
Pomembna je informiranost dijakov o tem kakšno znanje lahko na študiju pridobijo, kaj lahko 
preučujejo in predvsem, na katerih konkretnih področjih se lahko kasneje zaposlijo. 
Informativni dnevi so tako dobra priložnost, da fakulteta predstavi svoje aktivnosti. 
 
Iz zbranih podatkov tako med dijaki kot študenti bi lahko povzeli naslednje ugotovitve. 
 

• Dijaki in študentje ne kažejo zelo velike motivacije, tako do znanja, študija, službe 
• Stališča do naravoslovja so še vedno bolj negativna kot pozitivna 
• Slaba je seznanjenost dijakov in študentov z razvojem naravoslovne znanosti, uspešnimi 

posamezniki, poklici 
• Dijaki in študentje si želijo pri pouku več povezav znanosti z vsakdanjim življenjem in 

več eksperimentalnega dela v šoli 
• Za študij naravoslovja se odločajo najuspešnejši v naravoslovju v srednji šoli;  
• Študentje na fakultetah naenkrat javljajo, da jih sam študij ne veseli in zanima pretirano, 

kar je v skladu z nenavadnimi mnenji študentov v javnosti, da bi jih morale za študij  
motivirati fakultete, ko so že vpisani nanje 

  
S predlogi o izboljšanju odnosa do naravoslovnega izobraževanja in naravoslovja nasploh 
govorimo v naslednjem poglavju.  
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Priloga 1 
 
PEDAGOŠKI INŠTITUT                                                       CENTER ZA UPORABNO EPISTEMOLOGIJO 
EDUCATIONAL RESEARCH INSTITUTE                                                GERBIČEVA 62, 1000 LJUBLJANA 
SLOVENIJA 

  
 

 TEL : + 386 1 420 12 40 
 FAX: + 386 1 420 12 66 

CILLJNI RAZISKOVALNI PROGRAM: 
IZZIVI NARAVOSLOVNO-TEHNIČNEGA IZOBRAŽEVANJA 

 

 

 

Spoštovani dijak, dijakinja! 

 

Naključno ste bili izbrani v vzorec dijakov vaše šole, ki je izbran za sodelovanje v 

raziskovalnem projektu Ciljnega raziskovalnega programa Republike Slovenije o stališčih in 

odnosu mladine do naravoslovja in družboslovja, ki jo izvaja Pedagoški inštitut iz Ljubljane. 

Anketa je kratka, vzela vam bo približno 5 minut, zato vas prosimo, da jo izpolnite in čim prej 

vrnete kontaktni osebi na vaši šoli. 

 

Z anketo skušamo ugotoviti stališča dijakov  zaključnih letnikov srednjih šol ter študentov  do 

naravoslovja in družboslovja, do učenja naravoslovnih predmetov ter študijskih preferenc . V 

vprašalniku vam zastavljamo vprašanja o naravoslovnih predmetih: biologiji, fiziki, in 

kemiji. Ko govorimo  o naravoslovju, mislimo na te predmete.  

 

Prosimo vas, da na vprašanja odgovarjate kar se da iskreno, saj nam bo vaše mnenje v veliko 

pomoč pri oblikovanju smernic za poučevanje naravoslovnih in družboslovnih predmetov. S 

projektom želimo ugotoviti, kako najučinkoviteje predstaviti različna področja znanosti, da bi 

dijakom čim bolj olajšali odločitev za nadaljni študij oziroma poklic.  

V anketi vas sprašujemo tudi po ocenah pri nekaterih predmetih. Zagotavljamo vam, da te 

podatke potrebujemo zgolj za statistične izračune, zato vas prosimo, da odgovarjate iskreno. 

Ker nas zanima vaše osebno mnenje, vas prosimo, da anketo izpolnite sami.  

Pri vsakem vprašanju izberite le en odgovor, tistega,  ki vas najbolje opisuje. 

Pri nekaterih vprašanjih lahko izberete več odgovorov. Vsa taka vprašanaj so posebej 

označena. 
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VSI VAŠI ODGOVORI BODO OSTALI ANONIMNI IN BODO UPORABLJENI 

ZGOLJ V RAZISKOVALNE NAMENE! 

 

ZA SODELOVANJE SE VAM ISKRENO ZAHVALJUJEMO. 

    

Ko boste anketo izpolnili, jo vrnite kontaktni osebi na vaši šoli. 

 

 

A.      STALIŠČA DO NARAVOSLOVJA IN DRUŽBOSLOVJA 
 
V prvem delu ankete vas prosimo, da ocenite vaše strinjanje s spodnjimi trditvami. Ocenite jih 
na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni “sploh se ne strinjam” in 5 “popolnoma se strinjam”. 
Ko govorimo o naravoslovnih predmetih imamo v mislih biologijo, fiziko in kemijo. 
                                                 Sploh se                               Popolnoma  

                     ne strinjam               se strinjam 
1.  Znanje naravoslovja v današnjem času ni zelo cenjeno. 1 2 3 4 5 
2.  Ljudje, ki so zelo uspešni v naravoslovju, so tudi 

sicer zelo uspešni. 
1 2 3 4 5 

3.  Družboslovne vede zahtevajo manj učenja  
kot naravoslovne vede. 

1 2 3 4 5 

4.  Družboslovje se da “učiti na pamet”. 1 2 3 4 5 
5.  Z znanjem družboslovja lažje dobiš zaposlitev 

 kot z znanjem naravoslovja. 
1 2 3 4 5 

6.  Poznam  veliko uspešnih naravoslovcev. 1 2 3 4 5 
7.  Naravoslovni predmeti so bolj zahtevni  

od družboslovnih. 
1 2 3 4 5 

8.  Naravoslovne vede se mi zdijo bolj  
zanimive od družboslovnih. 

1 2 3 4 5 

9.  Za življenje na sploh je bolj  
pomembno znanje družboslovja. 

1 2 3 4 5 

10.  Znanje naravoslovja omogoča  
dobro plačano zaposlitev. 

1 2 3 4 5 

11.  Družboslovne fakultete 
 so manj zahtevne od naravoslovnih. 

1 2 3 4 5 

12.  Za študij naravoslovja se  
odločijo najbolj uspešni učenci. 

1 2 3 4 5 

13.  V Sloveniji je na izbiro več družboslovnih                             
poklicev kot naravoslovnih. 

1 2 3 4 5 

14.  V svetu je znanje naravoslovja zelo cenjeno. 1 2 3 4 5 
15.  Za študij naravoslovja se odločijo tisti,  

ki se ne uspejo vpisati na družboslovne fakultete. 
1 2 3 4 5 

16.  Vem kakšen poklic bom opravljal/a,  
ko bom zaključil/a  študij/šolanje. 

1 2 3 4 5 

17.  Že od osnovne šole dalje, učitelji naravoslovja  
od učencev zahtevajo več kot ostali učitelji. 

1 2 3 4 5 

18.  Naravoslovni predmeti so težje  
razumljivi od družboslovnih. 

1 2 3 4 5 

19.  Naravoslovnih predmetov se je težje  1 2 3 4 5 
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naučiti kot družboslovnih. 
20.  V srednji šoli imamo na urniku premalo ur 

 naravoslovnih predmetov. 
1 2 3 4 5 

21.  Študij družboslovja je bolj perspektiven kot študij 
naravoslovja. 

1 2 3 4 5 

22.  Če bi imeli v srednji šoli več naravoslovnih predmetov,  
bi se lažje odločil za študij naravoslovja. 

1 2 3 4 5 

23.  Študenti družboslovnih fakultet se znajo bolj  
zabavati kot študenti naravoslovnih fakultet. 

1 2 3 4 5 

24.  Naravoslovje se da “učiti na pamet”. 1 2 3 4 5 
25.  Štipendije podjetij spodbujajo študij naravoslovja. 1 2 3 4 5 
26.  Pri naravoslovnih predmetih 

 bi morali izvajati več poskusov in raziskav. 
1 2 3 4 5 

27.  Za naravoslovje moraš biti nadarjen. 1 2 3 4 5 
                                        Sploh se                              Popolnoma 
                             ne strinjam                  se strinjam
   
B.    TRDITVE O ZNANJU 
 
Ocenite, v kolikšni meri se strinajte z naslednjimi trditvami. Vsako trditev ocenite na lestvici 
od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni “sploh se ne strinjam” in 5 “popolnoma se strinjam”. 
 
Moji starši mislijo, da je zame pomembno ...  
                 sploh se                     popolnoma 
                 ne strinjam                                                           se 
strinjam          

1.  da znam biologijo---------------------------
- 

2.  da imam dobre ocene pri biologiji--------- 
3.   da znam kemijo ------------------------------ 
4.   da imam dobre ocene pri kemiji----------- 
5.   da znam fiziko-------------------------------- 
6.   da imam dobre ocene pri fiziki------------- 
7.   da znam matematiko------------------------- 
8.   da imam dobre ocene pri matematiki------ 
9.   da znam slovenščino------------------------- 
10. da imam dobre ocene pri slovenščini------ 
11. da znam tuji jezik---------------------------- 
12. da imam dobre ocene pri tujem jeziku---- 
13. da znam zgodovino-------------------------- 
14. da imam dobre ocene pri zgodovini------- 
15. da znam računalništvo----------------------- 
16. da imam dobre ocene pri računalništvu--- 

----1----------2---------3---- -----4----------5 
----1----------2---------3---- -----4----------5 
----1----------2---------3---- -----4----------5 
----1----------2---------3---- -----4----------5 
----1----------2---------3---- -----4----------5 
----1----------2---------3---- -----4----------5 
----1----------2---------3---- -----4----------5 
----1----------2---------3---- -----4----------5 
----1----------2---------3---- -----4----------5 
----1----------2---------3---- -----4----------5 
----1----------2---------3---- -----4----------5 
----1----------2---------3---- -----4----------5 
----1----------2---------3---- -----4----------5 
----1----------2---------3---- -----4----------5 
----1----------2---------3---- -----4----------5 
----1----------2---------3---- -----4----------5 

 
 
 
Večina mojih prijateljev misli, da je pomembno ...  
 
               sploh se                  popolnoma 
              ne strinjam                                                          se strinjam 

 
17. znati biologijo------------------------------ 18. imeti dobre ocene pri biologiji ---------- 
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19. znati kemijo -------------------------------
- 

20. imeti dobre ocene pri kemiji------------- 
21. znati fiziko---------------------------------

- 
22. imeti dobre ocene pri fiziki--------------

- 
23. znati matematiko--------------------------

- 
24. imeti dobre ocene pri matematiki------- 
25. znati slovenščino--------------------------

- 
26. imeti dobre ocene pri slovenščini------- 
27. znati tuji jezik------------------------------ 
28. imeti dobre ocene pri tujem jeziku------ 
29. znati zgodovino---------------------------- 
30. imeti dobre ocene pri zgodovini--------- 
31. znati računalništvo------------------------

- 

32. imeti dobre ocene pri računalništvu----- 
----1----------2---------3---- -----4----------5 
----1----------2---------3---- -----4----------5 
----1----------2---------3---- -----4----------5 
----1----------2---------3---- -----4----------5 
----1----------2---------3---- -----4----------5 
----1----------2---------3---- -----4----------5 
----1----------2---------3---- -----4----------5 
----1----------2---------3---- -----4----------5 
----1----------2---------3---- -----4----------5 
----1----------2---------3---- -----4----------5 
----1----------2---------3---- -----4----------5 
----1----------2---------3---- -----4----------5 
----1----------2---------3---- -----4----------5 
----1----------2---------3---- -----4----------5 
----1----------2---------3---- -----4----------5 
----1----------2---------3---- -----4----------5 
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Jaz mislim, da je pomembno ... 
                sploh se                  popolnoma 
                ne strinjam                                                      se strinjam 

31.  znati biologijo ----------------------------- 
32.  imeti dobre ocene pri biologiji ---------- 
32. znati kemijo -------------------------------

- 
33. imeti dobre ocene pri kemiji------------- 
34. znati fiziko---------------------------------

- 
35. imeti dobre ocene pri fiziki--------------

- 
36. znati matematiko--------------------------

- 
37. imeti dobre ocene pri matematiki------- 
38. znati slovenščino--------------------------

- 
39. imeti dobre ocene pri slovenščini------- 
40. znati tuji jezik------------------------------ 
41. imeti dobre ocene pri tujem jeziku------ 
42. znati zgodovino---------------------------- 
43. imeti dobre ocene pri zgodovini--------- 

44. znati računalništvo------------------------
- 

45. imeti dobre ocene pri računalništvu----- 
----1----------2---------3---- -----4----------5 
----1----------2---------3---- -----4----------5 
----1----------2---------3---- -----4----------5 
----1----------2---------3---- -----4----------5 
----1----------2---------3---- -----4----------5 
----1----------2---------3---- -----4----------5 
----1----------2---------3---- -----4----------5 
----1----------2---------3---- -----4----------5 
----1----------2---------3---- -----4----------5 
----1----------2---------3---- -----4----------5 
----1----------2---------3---- -----4----------5 
----1----------2---------3---- -----4----------5 
----1----------2---------3---- -----4----------5 
----1----------2---------3---- -----4----------5 
----1----------2---------3---- -----4----------5 
----1----------2---------3---- -----4----------5 
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C.    BIOLOGIJA  
 
1.  Ali imate v tem šolskem letu na urniku biologijo? 
 

1. da               nadaljujte z vprašanjem 2 
 
2.  ne    nadaljujte z vprašanjem  3 

 
     
2.        Če imate letos na urniku biologijo, ali jo imate kot: 

 
1.  obvezni predmet 
2.  izbirni predmet 
3.   pripravo na maturo 

     
 
V tem delu vprašalnika vas sprašujemo o predmetu biologija. V kolikor tega predmeta letos 
nimate več na urniku, odgovarjajte za tisto leto, ko ste biologijo imeli nazadnje na urniku. 
 
3.  Kakšna je vaša povprečna ocena pri biologiji (če biologije letos nimate, navedite 
zaključno oceno iz zadnjega leta, ko ste jo imeli na urniku)?   
 
ocena ____________ 
 
 
4.         Koliko ur na teden potrebujete za učenje in domače naloge pri biologiji? 
Napišite, koliko ur porabite (ste porabili)  za biologijo v povprečnem delovnem tednu.  
 
____________________________ 
      
  
5.     Koliko se strinjate z naslednjimi trditvami o učenju biologije? 
Trditve ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni “sploh se ne strinjam” in 5 
“popolnoma se strinjam”. 
                     sploh se        popolnoma 

                                                                         ne strinjam                                                 se strinjam  
1. Pri biologiji sem ponavadi dober/dobra.---- 
2. Rad/a bi imel/a več ur biologije.-------------- 
3. Biologija je zame težja kot za moje sošolce 

in sošolke. --------------------------------------  
4. Rad/a se učim biologijo.----------------------- 
5. Biologija ni ravno moja vrlina.---------------

- 
6.  Biologijo bi se morali učiti vsa štiri leta. --- 

----1----------2---------3----------4--------5 
----1----------2---------3----------4--------5 

     
----1----------2---------3----------4--------5 
----1----------2---------3----------4--------5 
----1----------2---------3----------4--------5 
----1----------2---------3----------4--------5 
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6.     Koliko se strinjaš z naslednjimi trditvami o biologiji? 
Trditve ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni “sploh se ne strinjam” in 5 
“popolnoma se strinjam”. 
                                                        sploh se          popolnoma 
                                                                                         ne strinjam                                                     se strinjam 
1.  Mislim, da mi bo učenje biologije  
pomagalo pri vsakdanjem življenju.------------- 
2.  Biologijo potrebujem, da se lahko učim  
drugih šolskih predmetov.------------------------- 
3.  V biologiji moram biti dober/dobra,  
da lahko pridem na izbrano fakulteto.-----------  
4.  Rad/a bi imel/a službo,  
kjer bi uporabljal/a biologijo.---------------------      
5.  V biologiji moram biti dober/dobra,  
da bom dobil/dobila službo, ki si jo želim.-----

  

     
----1--- -----2--- -----3-- ------4-- -----5 

     
----1---- -----2--- -----3-- ------4-- -----5 

     
----1---- -----2--- -----3-- ------4-- -----5 

     
----1---- -----2--- -----3-- ------4-- -----5 

     
----1---- -----2--- -----3-- ------4-- -----5 

 
  
7.  Kako pogosto se pri urah biologije zgodi naslednje? 
         vsako ali        
                                                                         skoraj       pri 
       vsako      polovici 
       uro       ur           včasih       nikoli 
             ↓         ↓            ↓   ↓ 
    
1. Izvajamo poskuse ali raziskave.--------------

-    
2. Učimo se o vplivu biologije na družbo.------     
3.   Kar smo se naučili pri biologiji,  
      povezujemo z vsakdanjim življenjem.------   
4. Samostojno rešujemo probleme.-------------- 
5. Učitelj nam predstavi dosežke znanosti.-----   

----1----------2---------3---- -----4-----
----1----------2---------3---- -----4-----

    
----1----------2---------3---- -----4-----
----1----------2---------3---- -----4-----
----1----------2---------3---- -----4-----

 
 
D.      KEMIJA  
 
1.  Ali imate v tem šolskem letu na urniku kemijo? 
 

1. da               nadaljujte z vprašanjem 2 
 
2. ne    nadaljujte z vprašanjem 3 

 
   
     
2.        Če imate letos na urniku kemijo, ali jo imate kot: 

 
1.  obvezni predmet 
2.  izbirni predmet 
3.  pripravo na maturo 
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V tem delu vprašalnika vas sprašujemo o predmetu kemija. V kolikor tega predmeta letos 
nimate več na urniku, odgovarjajte za tisto leto, ko ste kemijo imeli nazadnje na urniku. 
 
3.   Kakšna je vaša povprečna ocena pri kemiji (če kemije letos nimate, navedite 
zaključno oceno iz zadnjega leta, ko ste jo imeli na urniku)   
 
ocena ____________ 
 
4.  Koliko ur na teden potrebujete za učenje in domače naloge pri kemiji? 
Napišite, koliko ur porabite za kemijo v povprečnem delovnem tednu.  
 
____________________________ 
      
  
 
5.       Koliko se strinjate z naslednjimi trditvami o učenju kemije? 
Trditve ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni “sploh se ne strinjam” in 5 
“popolnoma se strinjam”. 

      
                     sploh se        popolnoma 

                                                                         ne strinjam                                                 se strinjam  
1. Pri kemiji sem ponavadi dober/dobra.----- 
2. Rad/a bi imel/a več ur kemije.-------------- 
3. Kemija je zame težja kot za moje sošolce  

in sošolke.-------------------------------------  
4. Rad/a se učim kemijo.----------------------- 
5. Kemija ni ravno moja vrlina.--------------- 
6.  Kemijo bi se morali učiti vsa štiri leta. --- 
----1----------2----------3----------4---------5 

----1----------2----------3----------4---------5 
     

----1----------2----------3----------4---------5 
----1----------2----------3----------4---------5 
----1----------2----------3----------4---------5 
----1----------2----------3----------4---------5 

 
 
6.        Koliko se strinjaš z naslednjimi trditvami o kemiji? 
Trditve ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni “sploh se ne strinjam” in 5 
“popolnoma se strinjam”. 
        sploh se        popolnoma 
                                                                          ne strinjam                                       se strinjam 
1.  Mislim, da mi bo učenje kemije  
pomagalo pri vsakdanjem življenju.----------- 
2.  Kemijo potrebujem, da se lahko učim  
drugih šolskih predmetov.----------------------- 
3.  V kemiji moram biti dober/dobra,  
da lahko pridem na izbrano fakulteto.---------  
4.  Rad/a bi imel/a službo,  
kjer bi uporabljal/a kemijo.----------------------      
5.  V kemiji moram biti dober/dobra,  
da bom dobil/a službo, ki si jo želim.----------

  

     
----1----------2----------3----------4---------5 

     
----1----------2----------3----------4---------5 

     
----1----------2----------3----------4---------5 

     
----1----------2----------3----------4---------5 

     
----1----------2----------3----------4---------5 
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7.  Kako pogosto se pri urah kemije zgodi naslednje?         
                                              
         vsako ali        
                                                                         skoraj       pri 
       vsako      polovici 
       uro       ur           včasih       nikoli 
             ↓         ↓            ↓   ↓ 
    
1. Izvajamo poskuse ali raziskave.-------------- 
2. Učimo se o vplivu kemije na družbo.-------- 
3.  Kar smo se naučili pri kemiji,  
      povezujemo z vsakdanjim življenjem.------   
4. Samostojno rešujemo probleme.-------------- 
5. Učitelj nam predstavi dosežke znanosti.-----   

----1----------2---------3---- -----4-----
----1----------2---------3---- -----4-----

    
----1----------2---------3---- -----4-----
----1----------2---------3---- -----4-----
----1----------2---------3---- -----4-----

 
 
E.       FIZIKA  
 
1.  Ali imate v tem šolskem letu na urniku fiziko? 
 

1. da              nadaljujte z vprašanjem 2 
 
2. ne          nadaljujte z vprašanjem 3 

 
      
2.          Če imate letos na urniku fiziko, ali jo imate kot: 

 
1. obvezni predmet 
2. izbirni predmet 
3. pripravo na maturo 

     
 
V tem delu vprašalnika vas sprašujemo o predmetu fizika. V kolikor tega predmeta letos 
nimate več na urniku, odgovarjajte za tisto leto, ko ste fiziko imeli nazadnje na urniku. 
 
3.   Kakšna je vaša povprečna ocena pri fiziki (če fizike letos nimate, navedite zaključno 
oceno iz zadnjega leta, ko ste jo imeli na urniku)?   
 
ocena ____________ 
 
 
4.  Koliko ur na teden potrebujete za učenje in domače naloge pri fiziki? 
Napišite, koliko ur porabite za fiziko v povprečnem delovnem tednu.  
 
____________________________ 
      
 
 
 
 
5.       Koliko se strinjate z naslednjimi trditvami o učenju fizike? 
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Trditve ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni “sploh se ne strinjam” in 5 
“popolnoma se strinjam”. 
                     sploh se        popolnoma 

                                                                         ne strinjam                                                 se strinjam  
1. Pri fiziki sem ponavadi dober/dobra.--------- 
2. Rad/a bi imel/a več ur fizike.------------------ 
3. Fizika je zame težja kot za moje sošolce    

in sošolke.----------------------------------------  
4. Rad/a se učim fiziko.--------------------------- 
5. Fizika ni ravno moja vrlina.------------------- 
6.  Fiziko bi se morali učiti vsa štiri leta. ------- 
----1----------2----------3----------4---------5 

----1----------2----------3----------4---------5 
     

----1----------2----------3----------4---------5 
----1----------2----------3----------4---------5 
----1----------2----------3----------4---------5 
----1----------2----------3----------4---------5 

 
 
6.         Koliko se strinjaš z naslednjimi trditvami o fiziki? 
Trditve ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni “sploh se ne strinjam” in 5 
“popolnoma se strinjam”. 
                                                        sploh se                                                    popolnoma 
                                                                                       ne strinjam                                                   se strinjam
        
1.  Mislim, da mi bo učenje fizike  
pomagalo pri vsakdanjem življenju.------------- 
2.  Fiziko potrebujem, da se lahko učim  
drugih šolskih predmetov.------------------------- 
3.  V fiziki moram biti dober/dobra,  
da lahko pridem na izbrano fakulteto.-----------  
4.  Rad/a bi imel/a službo,  
 kjer bi uporabljal/a fiziko.------------------------      
5.  V fiziki moram biti dober/dobra, da bom 
dobil/a službo, ki si jo želim.--------------------- 
  

     
----1----------2----------3----------4---------5 

     
----1---------2----------3----------4---------5 

     
----1---------2----------3----------4---------5 

     
----1---------2----------3----------4---------5 

     
----1---------2----------3----------4---------5 

 
 
7.  Kako pogosto se pri urah fizike zgodi naslednje? 
         vsako ali        
                                                                         skoraj       pri 
       vsako      polovici 
       uro       ur           včasih       nikoli 
             ↓         ↓            ↓   ↓ 
    
1. Izvajamo poskuse ali raziskave.-------------- 
2. Učimo se o vplivu fizike na družbo.--------- 
3.   Kar smo se naučili pri fiziki,  
      povezujemo z vsakdanjim življenjem.------   
4. Samostojno rešujemo probleme.-------------- 
5. Učitelj nam predstavi dosežke znanosti.-----   

----1----- -----2---- -----3---- -----4----- 
----1----- -----2---- -----3---- -----4----- 

    
----1----- -----2---- -----3---- -----4----- 
----1----- -----2---- -----3---- -----4----- 
----1----- -----2---- -----3---- -----4----- 
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Za potrebe statistične obdelave podatkov, vas na koncu prosimo, da izpolnite še zadnji 
del ankete, ker vas sprašujemo o izbirnih predmetih in demografskih podatkih.  
 
F.       IZBIRNI PREDMETI 
 
1.    Ali boste opravljali maturo? 

1. da                na vprašanje 2  
2. ne                sklop G - Demografski podatki 

 
 
2.   Iz katerih izbirnih predmetov boste opravljali maturo? 
 
1.__________________________________________ 
 
2. __________________________________________ 
 
3. ___________________________________________ 
 
G.   DEMOGRAFSKI PODATKI 
 
1.          Spol 
      
1. moški  
2. ženski 
 
 
2 . Leto rojstva 
Leto:_________________ 
 
 
3.    Katero šolo obiskujete? 

 
______________________________________________________________ 
 
Izobrazba in poklic staršev 
 

 
4.  Kakšna je najvišja izobrazba vaše mame in očeta?    
                          mama                oče 
1. osnovna šola                       1          1     
2. srednja šola                      2            2 
3. višješolska izobrazba (2 do 3 leta študija na fakulteti)      3                    3 
4. visoka izobrazba (diploma fakultete)         4                    4  
5. magisterij ali doktorat           5                    5  
6. ne vem             6                    6  
 
 
 
 
5.  Ali se je kateri od tvojih staršev  šolal za naravoslovni poklic? 

(Obkrožite odgovor za vsakega od staršev) 
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  5. a  Mama    5.b  Oče 
         1. Da     1. Da  
         2. Ne     2. Ne 

 
 
6.  Ali kateri od staršev v službi uporablja naravoslovno znanje? 
 (Obkrožite odgovor za vsakega od staršev) 
 

  6. a  Mama    6.b  Oče 
         1. Da     1. Da  

                     2. Ne     2. Ne 
 
 
7.  Prosimo, napišite poklic svojih staršev: 
 

7.a Mama:_____________________________ 
 
 7.b Oče:_______________________________ 
 

 
8. Kakšno izobrazbo nameravate doseči vi? 
          
1. dokončati srednjo šolo       
2. se po srednji šoli še strokovno izobraževati (poklicni program) 
3. dokončati višji ali visoki strokovni študij (2-4  leti študija na fakulteti)   
4. dokončati univerzitetni študij (4-6 letni študij na fakulteti)   
5. doseči magisterij ali doktorat       
6. ne vem  
         
ČE PO SREDNJI ŠOLI NE NAMERAVATE NADALJEVATI ŠOLANJA, TU 
ZAKLJUČITE ANKETO. IZPOLNJENI VPRAŠALNIK VRNITE KONTAKTNI 
OSEBI NA VAŠI ŠOLI. HVALA ZA VAŠ ČAS IN TRUD! 
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9.  Če nameravate nadaljevati izobraževanje, na katero izmed fakultet se nameravate 
vpisati? 
 
Univerza v Ljubljani 
1. Akademija za glasbo 
2. Akademija za gledališče, radio, film in 

televizijo 
3. Akademija za likovno umetnost 
4. Biotehniška fakulteta 
5. Ekonomska fakulteta 
6. Fakulteta za arhitekturo 
7. Fakulteta za družbene vede 
8. Fakulteta za elektrotehniko 
9. Fakulteta za farmacijo 
10. Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 
11. Fakulteta za kemijo in kemijsko 

tehnologijo 
12. Fakulteta za matematiko in fiziko 
13. Fakulteta za pomorstvo in promet 
14. Fakulteta za računalništvo in 

informatiko 
15. Fakulteta za socialno delo 
16. Fakulteta za strojništvo 
17. Fakulteta za šport 
18. Fakulteta za upravo 
19. Filozofska fakulteta 
20. Medicinska fakulteta 
21. Naravoslovno tehniška fakulteta 
22. Pedagoška fakulteta 
23. Pravna fakulteta 

24. Teološka fakulteta 
25. Veterinarska fakulteta 
26. Visoka šola za zdravstvo 
Univerza v Mariboru 
31. Fakulteta za elektrotehniko, 

računalništvo in informatiko 
32. Ekonomsko poslovna fakulteta 
33. Fakulteta za gradbeništvo 
34. Fakulteta za kemijo in kemijsko 

tehnologijo 
35. Fakulteta za kmetijstvo 
36. Fakulteta za organizacijske vede 
37. Fakulteta za policijsko-varnostne vede 
38. Fakulteta za strojništvo 
39. Medicinska fakulteta 
40. Pedagoška fakulteta 
41. Pravna fakulteta 
42. Visoka zdravstvena šola 
Univerza na Primorskem 
44. Fakulteta za humanistične študije 

Koper 
45. Fakulteta za management Koper 
46. Pedagoška fakulteta Koper 
47. Visoka šola za turizem Portorož 
48. Visoka šola za zdravstvo Izola 
 
48. Drugo_________________________

 
 
10.  Kaj je za vas najbolj pomembno, ko se odločate za študij na tej fakulteti? 
Izberete lahko največ štiri odgovore. Izberite tiste, ki so za vas najpomembnejši. 
 

1. Vem, da bom uspešen na tej fakulteti. 
2. Vem, da bom dobil zaposlitev, ko bom končal to fakulteto. 
4. Nekdo iz mojega sorodstva je obiskoval to fakulteto. 
5. Nekdo od mojih prijateljev/ znancev obiskuje to fakulteto. 
6. Sošolci in prijatelji so se odločili za isto fakulteto. 
8. Je blizu mojega doma. 
9.  Moj šolski uspeh zadošča za to fakulteto, čeprav bi se raje vpisal drugam. 
10. Drugo. Kaj?_________________________________________________ 

 
 
 
HVALA ZA IZPOLNJENI VPRAŠALNIK! PROSIMO, VRNITE GA KONTAKTNI 
OSEBI NA VAŠI ŠOLI. 
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Priloga 2 
 
DATUM ANKETIRANJA:___________________ 
KRAJ:________________________________ ID 
ANKETARJA:____________________ 
 
PEDAGOŠKI INŠTITUT                                         CENTER ZA UPORABNO EPISTEMOLOGIJO 
EDUCATIONAL RESEARCH INSTITUTE                                                  GERBIČEVA 62, 1000 LJUBLJANA 

SLOVENIJA 
  
 

CILJNI RAZISKOVALNI PROGRAM: 
IZZIVI NARAVOSLOVNO-TEHNIČNEGA IZOBRAŽEVANJA 

 

Spoštovani študent, študentka! 

Naključno ste bili izbrani v vzorec študentov za sodelovanje v raziskovalnem projektu 

Ciljnega raziskovalnega programa Republike Slovenije o stališčih in odnosu mladine do 

naravoslovja in družboslovja, ki ga izvaja Pedagoški inštitut iz Ljubljane. Anketa je kratka, 

vzela vam bo približno 5 minut.  

 

 Ker nas zanima vaše osebno mnenje, je pomembno, da anketo izpolnite sami.  Prosimo vas, 

da na vprašanja odgovarjate iskreno, da bodo zbrani podatki res odsevali stališča študentov v 

Sloveniji. Pri vsakem vprašanju izberite le en odgovor, tistega, ki vas najbolje opisuje. Pri 

nekaterih vprašanjih lahko izberete več odgovorov. Vsa taka vprašanjaa so posebej označena. 

 

VSI VAŠI ODGOVORI BODO OSTALI ANONIMNI IN BODO UPORABLJENI 

ZGOLJ V RAZISKOVALNE NAMENE! 

 

ZAHVALJUJEMO SE VAM ZA SODELOVANJE. 

Ko boste anketo izpolnili, jo vrnite anketarju/ki. 

 
 
DEMOGRAFSKI PODATKI: 
 
1.     Spol 
      
a) moški  
b) ženski 
 
 
2. Leto rojstva: ______________
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A.      STALIŠČA DO NARAVOSLOVJA IN DRUŽBOSLOVJA 
Prosimo vas, da ocenite vaše strinjanje s spodnjimi trditvami. Ocenite jih na lestvici od 1 do 
5, pri čemer 1 pomeni “sploh se ne strinjam” in 5 “popolnoma se strinjam”. 
Ko govorimo o naravoslovnih predmetih imamo v mislih biologijo, fiziko in kemijo. 

                         
  

  Sploh se 
 ne strinjam 

      Popolnoma 
   se strinjam 

1. Znanje naravoslovja v današnjem času ni zelo cenjeno. 1 2 3 4 5 
2.  Ljudje, ki so zelo uspešni v naravoslovju, so tudi 

sicer zelo uspešni. 1 2 3 4 5 

3. Družboslovne vede zahtevajo manj učenja  
kot naravoslovne vede. 1 2 3 4 5 

4. Družboslovje se da “učiti na pamet”. 1 2 3 4 5 
5. Z znanjem družboslovja lažje dobiš zaposlitev 

 kot z znanjem naravoslovja. 1 2 3 4 5 

6. Poznam  veliko uspešnih naravoslovcev. 1 2 3 4 5 
7. Naravoslovni predmeti so bolj zahtevni od družboslovnih. 1 2 3 4 5 
8. Naravoslovne vede se mi zdijo bolj  

zanimive od družboslovnih. 1 2 3 4 5 

9. Za življenje nasploh je bolj pomembno znanje družboslovja 
kot naravoslovja. 1 2 3 4 5 

10. Znanje naravoslovja omogoča dobro plačano zaposlitev. 1 2 3 4 5 
11. Družboslovne fakultete so manj zahtevne od naravoslovnih. 1 2 3 4 5 
12. Za študij naravoslovja se odločijo najbolj uspešni dijaki. 1 2 3 4 5 
13. V Sloveniji je na izbiro več družboslovnih                             

poklicev kot naravoslovnih. 1 2 3 4 5 

14. V svetu je znanje naravoslovja zelo cenjeno. 1 2 3 4 5 
15. Za študij naravoslovja se odločijo tisti,  

ki se ne uspejo vpisati na družboslovne fakultete. 1 2 3 4 5 

16. Vem kakšen poklic bom opravljal/a,  
ko bom zaključil/a  študij/šolanje. 1 2 3 4 5 

17. Že od osnovne šole dalje, učitelji naravoslovja  
od učencev zahtevajo več kot ostali učitelji. 1 2 3 4 5 

18. Naravoslovje je težje razumljivo od družboslovja. 1 2 3 4 5 
19. Naravoslovje se je težje naučiti kot družboslovje. 1 2 3 4 5 
20. V srednji šoli smo imeli na urniku premalo ur 

 naravoslovnih predmetov. 1 2 3 4 5 

21. Študij družboslovja je bolj perspektiven kot študij 
naravoslovja. 1 2 3 4 5 

22. Kdor je imel v srednji šoli več naravoslovnih predmetov,  
se je lažje odločil za študij naravoslovja. 1 2 3 4 5 

23. Študenti družboslovnih fakultet se znajo bolj  
zabavati kot študenti naravoslovnih fakultet. 1 2 3 4 5 

24. Naravoslovje se da “učiti na pamet”. 1 2 3 4 5 
25. Štipendije podjetij spodbujajo študij naravoslovja. 1 2 3 4 5 
26. Pri naravoslovnih predmetih 

 bi morali izvajati več poskusov in raziskav. 1 2 3 4 5 

27. Za naravoslovje moraš biti nadarjen. 1 2 3 4 5 
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E.  ŠTUDIJ 
 
1 . V katerem letniku študija ste?  
(Napišite letnik, ki ga študirate, tudi če vanj niste vpisani.) 
 
Letnik:_________________ 
 
2. Na kateri fakulteti študirate? 
 
Fakulteta, smer/program:___________________________________________________ 
 
3. Ali je bila fakulteta, kjer sedaj študirate, vaša prva izbira? 
 

1. ne    2.  da               
 
 Če ne, katera fakulteta je bila vaša prva izbira?______________________________ 
 
4.  Kaj je bilo za vas najbolj pomembno, da ste se odločili za fakulteto, na kateri sedaj 
študirate? 
 
Izberete lahko največ štiri odgovore. Izberite tiste, ki so za vas najpomembnejši. Razvrstite jih po pomembnosti 
tako, da v okvirčke vpišete vstni red. 1 je najpomembnejši razlog.  
 

1. Vedel/a sem, da bom uspešen/na na tej fakulteti.  ...............................................  
2. Vem, da bom dobil/a zaposlitev, ko bom končal to fakulteto...............................  
4. Nekdo iz mojega sorodstva je obiskoval to fakulteto. .........................................  
5. Nekdo od mojih prijateljev/ znancev obiskuje to fakulteto. .................................  
6. Nisem zadostil/a pogojem za vpis na drugo fakulteto. .........................................  
7.   Ta študij me zanima. ..............................................................................................  
8.   Dokončanje študija na tej fakulteti mi zagotavlja socialno varnost. ......................  
9.   Želim si nadaljevati študij do doktorata na tej fakulteti. .......................................  
10. Diplomanti te fakultete dobijo zelo dobro plačane službe. ...................................  
11. Z diplomo te fakultete so mi odprte možnosti za zaposlitev v tujini. ....................  
12 . Ta fakulteta omogoča del študija opraviti v tujini. ...............................................  
13. Na tej fakulteti se učitelji s študenti individualno ukvarjajo..................................  
14. Dobil sem štipendijo za študij na tej fakulteti. ......................................................  

 
4a. Ali je bil za vas pomemben še kakšen drug razlog, kot so našteti zgoraj?   
   
Prosimo, napišite jih:_______________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
5. Ali se nameravate zaposliti na področju vašega študija?  
 

a) da, na vsak način 
b) da, vendar sem se pripravljen/a zaposliti tudi na kakšnem drugem podobnem področju 
c) ne, študij me veseli, vendar pričakujem, da ne bom dobil/a službe na tem področju 
d) ne, študij ne izpolnjuje mojih pričakovanj, zato si bom službo poiskal/a kje drugje 
e) ne vem 

 
HVALA ZA IZPOLNJENI VPRAŠALNIK! PROSIMO, VRNITE GA ANKETARJU/KI. 
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D.       FIZIKA  
 
1. Koliko se strinjate z naslednjimi trditvami o učenju fizike v srednji šoli?  
 
Trditve ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni “sploh se ne strinjam” in 5 “popolnoma se 
strinjam”. 
                                                              sploh se ne            popolnoma 
                                                                                             strinjam                                                        se strinjam 
a) V srednji šoli bi morali imeti več fizike.----- 
b) Fizika je bila zame težja kot za moje    
sošolce in sošolke.---------------------------------- 
c) Rad/a sem se učil/a fiziko.--------------------- 
 

 ----1------------2---------3----------4--------5
   
 ----1------------2---------3----------4--------5
 ----1------------2---------3----------4--------5

2. Koliko se strinjate z naslednjimi trditvami o fiziki? 
 

Trditve ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni “sploh se ne strinjam” in 5 “popolnoma se 
strinjam”. 
                                                               sploh se ne          popolnoma 
                                                                                             strinjam                                                     se strinjam 
a)  Mislim, da mi bo znanje fizike  
     pomagalo pri vsakdanjem življenju.--------- 
b)  Fiziko potrebujem, da se lahko 

izobražujem na drugih področjih.------------ 
c)  Rad/a bi imel/a službo, kjer bi lahko          
     uporabljal/a  fiziko.------------------------- 
d)  Fizika me od nekdaj zanima. ------------- 
     

     
----1--- -----2--- -----3-- ------4-- -----5 

     
----1---- -----2--- -----3-- ------4-- -----5 

     
----1---- -----2--- -----3-- ------4-- -----5 
----1---- -----2--- -----3-- ------4-- -----5 

3. Kako so naslednje dejavnosti v šoli vplivale na vaše zanimanje in veselje do učenja 
fizike?  
                       vzpodbudno     niso  vplivale    negativno 
               ↓                 ↓             ↓   
a) Izvajali smo poskuse ali raziskave.----------- 
b) Učili smo se o vplivu fizike na družbo.-- 
c)  Kar smo se naučili pri fiziki, smo 
     povezovali z vsakdanjim življenjem.--------   
d) Samostojno smo reševali probleme.---------- 
e) Učitelj nam je predstavil dosežke znanosti.- 
 

 
-------1-------------2-------------3------
-------1-------------2-------------3------
-------1-------------2-------------3------
-------1-------------2-------------3------
-------1-------------2-------------3------
-------1-------------2-------------3------

4. Šolarji pravijo, da se sedaj fizike ne učijo radi. Kaj menite, da bi v šoli pomagalo  
spremeniti ta njihova stališča?  
Izberete lahko največ štiri odgovore. Izberite tiste, ki so za vas najpomembnejši. 
 

a) Pri pouku bi moralo biti več poskusov. 
b) Imeti bi morali več ekskurzij. 
c) Pouk bi moral bolj slediti aktualnim dogajanjem na področju fizike v svetu. 
d) Učenci bi morali biti seznanjeni z uporabo fizike v poklicih in vsakdanjem življenju.  
e) Učbeniki bi morali biti bolj informativni. 
f) Učni program bi moral biti bolj 'življenjski'. 

 g) Drugo: napišite, kaj bi vi spremenili:_________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
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1. Mislim, da je za moje življenje pomembno ... 
 

Ocenite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami. Vsako trditev ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer  
1 pomeni “sploh se ne strinjam” in 5 “popolnoma se strinjam”. 

 
                sploh se                  popolnoma 
                ne strinjam                                                      se strinjam 
 

a) znanje biologije ----------------------------- 
b) znanje kemije -------------------------------- 
c) znanje fizike---------------------------------- 
d) znanje matematike--------------------------- 
e) znanje maternega jezika-------------------- 
f) znanje tujih jezikov-------------------------- 
g) znanje zgodovine---------------------------- 
h) znanje računalništva------------------------- 

 
2. V katero skupino bi se uvrstili glede na vaš uspeh pri biologiji v srednji šoli?  
 

1) zelo uspešno 
2) povprečno 
3) manj uspešno 

 
3. V katero skupino bi se uvrstili glede na vaš uspeh pri kemiji v srednji šoli?  
 

1) zelo uspešno 
2) povprečno 
3) manj uspešno 
 

4. V katero skupino bi se uvrstili glede na vaš uspeh pri fiziki v srednji šoli?  
 

1) zelo uspešno 
2) povprečno 
3) manj uspešno 

 
 
5. Kakšen je bil vaš uspeh na maturi?  
 
Uspeh: ____________________  Število točk: _________________ 
 
 

----1----------2---------3---- -----4----------5 
----1----------2---------3---- -----4----------5 
----1----------2---------3---- -----4----------5 
----1----------2---------3---- -----4----------5 
----1----------2---------3---- -----4----------5 
----1----------2---------3---- -----4----------5 
----1----------2---------3---- -----4----------5 
----1----------2---------3---- -----4----------5 
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B.    BIOLOGIJA  
 
1. Koliko se strinjate z naslednjimi trditvami o učenju biologije v srednji šoli?  
 
Trditve ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni “sploh se ne strinjam” in 5 “popolnoma se 
strinjam”. 
                                                              sploh se ne         popolnoma 
                                                                                            strinjam                                                      se strinjam 
a) V srednji šoli bi morali imeti več biologije 
b) Biologija je bila zame težja kot za moje    
sošolce in sošolke.---------------------------------- 
c) Rad/a sem se učil/a biologijo.-----------------

- 

 ----1------------2---------3----------4--------5
   
 ----1------------2---------3----------4--------5
 ----1------------2---------3----------4--------5

 
2. Koliko se strinjate z naslednjimi trditvami o biologiji? 

 
Trditve ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni “sploh se ne strinjam” in 5 “popolnoma se 
strinjam”. 
                                                                sploh se ne       popolnoma 
                                                                                             strinjam                                                   se strinjam 
a)  Mislim, da mi bo znanje biologije  
     pomagalo pri vsakdanjem življenju.--------- 
b)  Biologijo potrebujem, da se lahko 

izobražujem na drugih področjih.------------ 
c)  Rad/a bi imel/a službo, kjer bi lahko          
     uporabljal/a  biologijo.------------------------- 
d)  Biologija me od nekdaj zanima. ----------     

      

----1--- -----2--- -----3-- ------4-- -----5 
     

----1---- -----2--- -----3-- ------4-- -----5 
     

----1---- -----2--- -----3-- ------4-- -----5 
----1---- -----2--- -----3-- ------4-- -----5 

 
3. Kako so naslednje dejavnosti v šoli vplivale na vaše zanimanje in veselje do učenja 
biologije?  
                       vzpodbudno     niso  vplivale   negativno 
               ↓                 ↓            ↓   
a) Izvajali smo poskuse ali raziskave.----------- 
b) Učili smo se o vplivu biologije na družbo.-- 
c)  Kar smo se naučili pri biologiji, smo 
     povezovali z vsakdanjim življenjem.--------   
d) Samostojno smo reševali probleme.---------- 
e) Učitelj nam je predstavil dosežke znanosti.- 
 

-------1-------------2-------------3------
-------1-------------2-------------3------
-------1-------------2-------------3------
-------1-------------2-------------3------
-------1-------------2-------------3------
-------1-------------2-------------3------

4. Večina šolarjev pravi, da se sedaj biologije ne učijo radi. Kaj menite, da bi v šoli 
pomagalo  spremeniti ta njihova stališča?  
 
Izberete lahko največ štiri odgovore. Izberite tiste, ki so za vas najpomembnejši. 
 
 a) Pri pouku bi moralo biti več poskusov. 
 b) Imeti bi morali več ekskurzij. 
 c) Pouk bi moral bolj slediti aktualnim dogajanjem na področju biologije v svetu. 
 d) Učenci bi morali biti seznanjeni z uporabo biologije v poklicih in vsakdanjem življenju.  
 e) Učbeniki bi morali biti bolj informativni. 
 f) Učni program bi moral biti bolj 'življenjski'. 
 g) Drugo: napišite, kaj bi vi spremenili:_________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
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C.      KEMIJA  
     
1. Koliko se strinjate z naslednjimi trditvami o učenju kemije v srednji šoli?  
 
Trditve ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni “sploh se ne strinjam” in 5 “popolnoma se 
strinjam”. 
                                                              sploh se ne               
popolnoma 
                                                                                             strinjam                                                        se strinjam 
a) V srednji šoli bi morali imeti več kemije.---- 
b) Kemija je bila zame težja kot za moje      
     sošolce in sošolke.------------------------------ 
c) Rad/a sem se učil/a kemijo.-------------------- 
 

 ----1------------2---------3----------4--------5
   
 ----1------------2---------3----------4--------5
 ----1------------2---------3----------4--------5

2. Koliko se strinjate z naslednjimi trditvami o kemiji? 
 

Trditve ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni “sploh se ne strinjam” in 5 “popolnoma se 
strinjam”. 
                                                                 sploh se          popolnoma 
                                                                                            ne strinjam                                                se strinjam 
a)  Mislim, da mi bo znanje kemije  
     pomagalo pri vsakdanjem življenju.--------- 
b)  Kemijo potrebujem, da se lahko 

izobražujem na drugih področjih.------------ 
c)  Rad/a bi imel/a službo, kjer bi lahko          
     uporabljal/a  kemijo.---------------------------
- 
d)  Kemija me od nekdaj zanima. ---------------

- 

     
     
----1--- -----2--- -----3-- ------4-- -----5 

     
----1---- -----2--- -----3-- ------4-- -----5 

     
----1---- -----2--- -----3-- ------4-- -----5 
----1---- -----2--- -----3-- ------4-- -----5 

3. Kako so naslednje dejavnosti v šoli vplivale na vaše zanimanje in veselje do učenja 
kemije?  
                       vzpodbudno     niso  vplivale   negativno 
               ↓                 ↓            ↓   
a) Izvajali smo poskuse ali raziskave.----------- 
b) Učili smo se o vplivu kemije na družbo.-- 
c)  Kar smo se naučili pri kemiji, smo 
     povezovali z vsakdanjim življenjem.--------   
d) Samostojno smo reševali probleme.---------- 
e) Učitelj nam je predstavil dosežke znanosti.- 
 

-------1-------------2-------------3------
-------1-------------2-------------3------
-------1-------------2-------------3------
-------1-------------2-------------3------
-------1-------------2-------------3------
-------1-------------2-------------3------

 
4. Šolarji pravijo, da se sedaj kemije ne učijo radi. Kaj menite, da bi v šoli pomagalo  
spremeniti ta njihova stališča?  
 
Izberete lahko največ štiri odgovore. Izberite tiste, ki so za vas najpomembnejši. 
 

a) Pri pouku bi moralo biti več poskusov. 
b) Imeti bi morali več ekskurzij. 
c) Pouk bi moral bolj slediti aktualnim dogajanjem na področju kemije v svetu. 
d) Učenci bi morali biti seznanjeni z uporabo kemije v poklicih in vsakdanjem življenju.  
e) Učbeniki bi morali biti bolj informativni. 
f) Učni program bi moral biti bolj 'življenjski'. 

 g) Drugo: napišite, kaj bi vi spremenili:_________________________________________ 
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Bio-1. Uvod 

Po padcu zanimanja za študij biologije pred nekaj leti sem kot članica komisije za 
dodiplomski študij Oddelka za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani zasnovala 
in vodila več propagandnih akcij, namenjenih promociji tega študija. Poučujem študente 1. 
letnika biologije, kar mi omogoča razgovor s študenti o njihovih težavah pri odločanju za 
študij takoj po tem, ko začnejo hoditi na univerzo in se svojih dilem še dobro spomnijo. 
Večino podatkov, prikazanih v tej študiji primera, sem zbrala v zadnjih nekaj letih z 
namenom, da bi nam bila v pomoč pri organiziranju promocije študija biologije in novačenja 
dijakov na ta študij. Študija obravnava podatke o zanimanju za vpis na študij biologije in 
uspehu študentov, vsebuje pa tudi najzanimivejše rezultate dveh anket, ki sem jih izvedla med 
udeleženci informativnega dneva in študenti 1. letnika biologije. Na osnovi podatkov 
predlagam nekatere ukrepe za promocijo naravoslovnih študijev, ki so izvedljivi takoj – gre 
predvsem za propagandne akcije. Hkrati pa želim na osnovi naših izkušenj prikazati pristop k 
izvedbi teh promocijskih dejavnosti, kar je lahko v pomoč organizatorjem podobnih aktivnosti 
na drugih naravoslovnih študijih, ter opozoriti na nekatere težave, ki jih naravoslovne 
fakultete ne morejo same rešiti in zahtevajo širšo obravnavo. 

Glavni zaključki in priporočila za povečanje zanimanja za vpis na naravoslovne študije so 
povzeti na strani Bio-33. 

 

Bio-2. Splošni podatki o vpisu na študij biologije 

Univerzitetni študijski program Biologija poteka na Oddelku za biologijo Biotehniške 
fakultete Univerze v Ljubljani. To je edini študijski program v Sloveniji, na katerem se 
izobražujejo univerzitetni diplomirani biologi in profesorji biologije, usposobljeni za 
poučevanje na gimnazijah. 

Za ta univerzitetni program je vsako leto razpisanih 70 vpisnih mest. Običajno zanimanje za 
vpis presega število razpisanih vpisnih mest (slika Bio-1). Relativno velik delež študentov 
tudi dokonča študij. Leta 2002 se je prvič zgodilo, da je bilo zanimanje za vpis (število 
prijav s prvo željo) manjše od števila razpisanih mest. Naslednje leto smo na Oddelku za 
biologijo razširili aktivnosti za novačenje študentov, ki so pred tem obsegale zgolj 
informativni dan s predavanjem o študiju biologije in ogledom nekaterih laboratorijev. 
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Slika Bio-1. Število prijav za vpis s prvo željo, število študentov, vpisanih v 1. letnik in 
število diplomantov na študiju biologije za leta 1997 – 2005. Puščica označuje leto 2003, v 
katerem smo začeli z intenzivnejšim novačenjem študentov. 

 

 

Bio-3. Povezava med zanimanjem za študij biologije in kvaliteto vpisanih študentov 

V primeru omejitve vpisa na študij biologije se kot kriterij za izbor študentov upošteva število 
vpisnih točk, ki jih izračuna Visokošolska prijavno-informacijska služba iz dijakovega učnega 
uspeha v srednji šoli, uspeha na maturi in maturitetne ocene za predmet biologija. V letih z 
večjim številom prijav in posledično omejitvijo vpisa (2000, 2001 in 2003) so vpisani študenti 
dosegli večje povprečno število točk (slika Bio-2A) in boljši uspeh na maturi (slika Bio-2B) 
kot v letih z manjšim številom prijav z omejitvijo vpisa (2002 in 2004), kar kaže na bistveno 
večjo kakovost vpisanih študentov v primeru večjega zanimanja za študij. Velike razlike 
v kakovosti vpisanih študentov so predvsem posledica nelogičnih pravil o izboru študentov 
pri vpisu na študij, ki so opisana v naslednjem poglavju. 
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Slika Bio-2. Zanimanje za študij biologije in učni uspeh vpisanih študentov v letih 2000 – 
2004. A: Povezava med zanimanjem za študij (število prijav za vpis s prvo željo) in 
povprečnim številom vpisnih točk študentov, vpisanih v 1. letnik (točke se izračunajo iz 
dijakovega učnega uspeha v srednji šoli, uspeha na maturi in maturitetne ocene za predmet 
biologija). Puščici označujeta leti brez omejitve vpisa. B: Porazdelitev maturitetnega učnega 
uspeha za študente, vpisane v 1. letnik biologije. 
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Bio-4. Pravila za izbor študentov ob vpisu diskriminirajo najboljše dijake 

Pri študentih generacij 2002 in 2004, ko nismo imeli omejitve vpisa, so prišla do izraza 
nenavadna pravila o vpisovanju. Besedilo Razpisa za vpis v dodiplomske študijske programe 
v študijskem letu 2005/2006 v poglavju »VIII. Izbirni postopek« pravi takole (enaka pravila 
so veljala tudi v prejšnjih letih): 

Kandidati, ki bodo v Prvi prijavi na prvem mestu napisali študijski program, za 
katerega ne bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo v ta program sprejeti, če bodo 
izpolnjevali splošne pogoje za vpis. 

Kandidati, ki bodo v Prvi prijavi na prvem mestu napisali študijski program, za 
katerega bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo v ta ali v naslednja v prijavi 
napisana študijska programa z omejenim vpisom sprejeti, če bodo izpolnjevali 
splošne pogoje za vpis in bodo dosegli zadostno število točk, na še prosta mesta pri 
študijskih programih z neomejenim vpisom pa, če bodo izpolnjevali splošne pogoje 
za vpis. 

Če bo za še prosta mesta pri študijskem programu z neomejenim vpisom prijavljenih 
preveč kandidatov, ki so ta program v Prvi prijavi napisali na drugem ali tretjem 
mestu, bodo izbrani v skladu z merili, ki so s študijskim programom določena ob 
omejitvi vpisa. 

Če vsa mesta v programu, za katerega ni bil sprejet sklep o omejitvi vpisa, zasedejo 
kandidati, ki so ta program napisali na prvem mestu, se kandidati, ki so ga napisali 
na drugem ali tretjem mestu, vanj ne morejo uvrstiti. (poudarke dodala B.V.) 

Dijak odda prijavo na vpis, v kateri navede svojo prvo, drugo in tretjo željo (izbiro) za 
študijske smeri. V primeru, da se na študij biologije prijavi veliko preveč dijakov, izvedemo 
omejitev vpisa na osnovi doseženih vpisnih točk. To pomeni, da razvrstimo dijake od 
tistega z najboljšim učnim uspehom do tistega z najslabšim. Pri tem med dijake, prijavljene s 
prvo željo, uvrstimo tudi dijake z biologijo kot drugo željo, ki so bili zavrnjeni na študiju 
prve želje z višjimi kriteriji za vpis (npr. medicine). V primeru, da se na študij biologije 
prijavi premalo dijakov, ni omejitve vpisa, kar pomeni, da sprejmemo vse dijake s prvo 
željo, dijake z drugo željo pa samo na mesta, ki jih morebiti ne zapolnijo dijaki s prvo željo. 
Ob vpisu brez omejitve tako ne upoštevamo dijakov z drugo željo, ki so bili sicer 
zavrnjeni na študiju prve želje, pa imajo vendar boljši srednješolski uspeh kot dijaki, 
vpisani s prvo željo! Z drugimi besedami: upoštevanje študijskih želja najboljšega dijaka je v 
določenih okoliščinah, na katere dijak ne more vplivati, bolj odvisno od želja drugih dijakov 
kot od učnega uspeha najboljšega dijaka! Imamo sistem, pri katerem odličen dijak lahko 
ostane brez vpisa na univerzo, pri čemer vpišemo mnoge zadostne dijake na tiste študije, 
ki jih je odličen študent navedel kot svojo drugo ali tretjo željo. 

Poglejmo primer. Leta 2002 se je na biologijo s prvo željo prijavilo 67 dijakov, vpisnih mest 
pa je bilo 70. Sprejeli smo vse dijake s prvo željo ne glede na njihov šolski uspeh, in samo 3 
dijake z drugo željo. Leta 2004 se je na biologijo s prvo željo vpisalo 93 dijakov. Zahtevali 
smo sicer omejitev vpisa, ki pa je bila kasneje zavrnjena. Tako smo vpisali vse dijake z 
biologijo kot prvo željo, pa niti enega z drugo željo. Učinki takšnih vpisnih pravil so jasno 
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vidni na sliki Bio-2B: v letih 2002 in 2004 ob vpisu brez omejitve je bil delež študentov z 
zadostnim in dobrim uspehom bistveno večji (47% in 55%) kot v letih 2000, 2001 in 2003 z 
omejitvijo vpisa (11-16%). Hkrati smo seveda na študij biologije v letih brez omejitve vpisa 
sprejeli manj prav dobrih in odličnih dijakov. Če bi bila naša prošnja za omejitev vpisa 
sprejeta, bi upoštevali tudi druge želje. Vpis najboljših dijakov na želeni študij je tako 
odvisen od spleta okoliščin in od administrativnih ukrepov, ne pa od dejanske 
nadarjenosti teh dijakov. V letih z omejitvijo vpisa je delež vpisanih študentov z biologijo 
kot drugo željo od 10% do 25% - vsi ti študenti imajo relativno dober srednješolski učni 
uspeh (podatki za posamezna leta niso prikazani). 

Predstavljajte si torej, da ste odličen dijak, ki ga najbolj veseli medicina, poleg tega pa še 
sorodna študija biologije in mikrobiologije. Verjetno boste kljub odličnemu učnemu uspehu 
marca, ko se boste prijavljali za vpis na študij, v skrbeh, da vas na medicino ne bodo sprejeli 
zaradi izjemno visokih vpisnih kriterijev. Konec koncev v času prijave za vpis še niste 
opravili mature, zato ne veste, ali boste na maturi dosegli pričakovano dober učni uspeh. 
Vendar ravnate v skladu z domnevno zdravo pametjo in se odločite, da je pomembno, da vaš 
bodoči poklic veseli. Na prvo mesto pri prijavi vpišete medicino, na drugo biologijo in na 
tretje mikrobiologijo. Na koncu se na maturi odlično odrežete, vendar to vseeno ne zadostuje 
za sprejem na medicino. Za biologijo ravno to leto ni dovolj zanimanja (kar se je konkretno 
zgodilo dvakrat v zadnjih štirih letih), zato vaše druge želje ne upoštevajo. Žal se to leto 
zgodi, da je tudi na mikrobiologijo s prvo željo prijavljenih ravno nekaj več dijakov kot je 
vpisnih mest, tako tudi tu ni omejitve vpisa, in tudi vaša tretja želja roma v koš. Kljub temu, 
da ste odličen dijak, ostanete brez vpisa na študij. Pri tem so na študijih vaše druge in tretje 
želje sprejeli tudi zadostne dijake, vas pa ne. Ostane vam še drugi vpisni rok, v katerem se 
lahko vpišete na tiste študije, kjer so ostala prosta mesta. 

Sedanja pravila vpisa so krivična do odličnih dijakov, zato predlagam revizijo pravil za 
izbor dijakov ob vpisu na študij. Ob sistemu javnega šolstva, ki ga imamo v naši državi, 
moramo upoštevati načelo, da imajo bolj nadarjeni dijaki prednost pri vpisu na tiste študije, ki 
jih res veselijo. Če že imamo sistem javnega šolstva tudi na univerzitetni ravni, potem 
moramo najbolj dragocenim nadarjenim dijakom omogočiti, da svoje intelektualne potenciale 
uresničijo. To je problem vseh študijev, ne samo naravoslovnih, hkrati pa je to tudi 
nacionalnega pomena. Univerzitetna izobrazba ni del obveznega šolstva. S sedanjim 
sistemom silimo dobre dijake bodisi v pretirano hazardiranje bodisi v pretirano taktiziranje 
(vpis na kronično podhranjene študije), kar nikakor ni pošten sistem za pridobivanje 
študentov na študije z malo zanimanja. Demokratična država z javnim šolstvom si ne sme 
privoščiti vzdrževanja dotoka dobrih dijakov na podhranjene študije na račun diskriminiranja 
svojih najbolj nadarjenih ljudi. 

Pri konkretnem primeru naravoslovnega študija biologija, ki v zadnjih letih niha med premalo 
in preveč zanimanja, omenjena pravila vodijo tudi v velika nihanja v kakovosti vpisanih 
študentov (slika Bio-2), kar škodi kakovosti študija v letih brez omejitve vpisa (posebej ob 
upoštevanju novega načina financiranja, kjer si fakultete ne morejo privoščiti izločanja iz 
študija večjega števila študentov kot pred začetkom tega načina financiranja –za ohranjanje 
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ravni financiranja mora diplomirati enak delež študentov kot prejšnja leta). Grožnja, da 
omejitve vpisa ne bo, tudi odvrača dobre dijake od možnosti, da bi kot drugo željo 
navedli študij biologije, čeprav si to želijo. Preprosto si ne upajo tvegati. O tem so mi 
večkrat potožili v osebnih razgovorih.  

Argumenti v prid domnevi, da so dijaki z boljšim srednješolskim uspehom tudi bolj uspešni 
pri študiju ter da je pomembno za študij naravoslovja pridobiti dijake z dobrim srednješolskim 
uspehom, so prikazani v naslednjem poglavju. 

 

Bio-5. Povezava med srednješolskim uspehom in uspehom na študiju biologije 

Povezava med srednješolskim uspehom in uspešnostjo študija se pokaže že ob zaključku 1. 
letnika. V letih 1999-2001 so se na študij biologije vpisovale podobne populacije dijakov ob 
omejitvi vpisa (povprečno število vpisnih točk 81-86%). V teh letih so imeli dijaki, ki so 
opravili pogoje za vpis v 2. letnik že v prvem letu študija, povprečno tudi višje maturitetne 
ocene kot študenti, ki niso izpolnili študijskih obveznosti in so se ponovno vpisali v 1. letnik 
(slika Bio-3). 

Zaradi pravil izbora smo v letu 2002 vpisali samo študente z biologijo kot prvo željo, torej 
študente, ki so domnevno najbolj motivirani za študij. Vendar tudi ta motivacija, če sploh 
obstaja in ni vpis prve želje bolj posledica taktiziranja v obstoječem sistemu, ni dovolj za 
uspešen študij (slika Bio-3). 

Boljša prehodnost v 2. letnik pri študentih z boljšim srednješolskim uspehom je le eden od 
dokazov za domnevo, da so študenti z boljšim srednješolskim uspehom tudi uspešnejši 
študenti. Podatki za študente, ki so diplomirali na študiju biologije v letu 2004, namreč 
kažejo, da študenti z boljšim uspehom v srednji šoli tudi hitreje diplomirajo (slika Bio-4). Za 
eno oceno nižji uspeh srednješolski uspeh vodi v več kot enoletno podaljšanje študija. Torej 
študenti s slabšim srednješolskim uspehom do konca študija ne nadoknadijo svojega 
zaostanka. 
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Slika Bio-3. Povezava med srednješolskim uspehom in prehodom v 2. letnik študija brez 
ponavljanja za študente biologije, prvič vpisane v 1.letnik v letih 1999 – 2002. V stolpcih sta 
prikazani povprečni srednješolski oceni skupine študentov, ki se je v naslednjem študijskem 
letu vpisala v 2. letnik, in skupine, ki je ponavljala 1. letnik. Pod stolpci je porazdelitev 
uspeha na maturi za študente 1. letnika, vpisane v ustreznem študijskem letu. 
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Slika Bio-4. Povezava med srednješolskim uspehom študentov biologije in trajanjem študija 
biologije. Prikazani so podatki o trajanju študija za leto 2004 (levo), v katerem je diplomiralo 
10 študentov z odličnim srednješolskim uspehom, 48 s prav dobrim, 9 z dobrim in 1 z 
zadostnim. Porazdelitev srednješolskega uspeha pri diplomantih leta 2004 je prikazan desno 
(pod srednješolskim uspehom je naveden delež študentov v odstotkih). 

 

Za naravoslovne študije, kakršen je tudi biologija, je potrebna določena stopnja intelektualne 
sposobnosti in delovne discipline, ki se vsaj delno odraža v srednješolskem uspehu. 
Dolgoročno vpisovanje dijakov s slabim srednješolskim uspehom na naravoslovne 
študije ni smiselno, saj slabši dijaki teh študijev niso sposobni dokončati v predpisanih 
terminih. 

Podatki na slikah Bio-3 in Bio-4 pa opozarjajo še na eno dejstvo. Naše univerze so izjemno 
permisivne glede trajanja študija in ponovnega opravljanja izpitov (dovoljeno šestkratno 
opravljanje, ob ponovnem vpisu celo devetkratno). Tudi takšna permisivnost je 
diskriminatorna proti dobrim študentom, saj vsak študent ne glede na trajanje študija 
pridobi isti naslov. V desetih letih študija bi dobri študenti verjetno pridobili izjemno visoko 
stopnjo znanja (nekateri med njimi v tem času pridobijo doktorat znanosti). Tako diploma 
naših univerz ne jamči, da je študent poleg vsaj zadovoljivega strokovnega znanja izkazal tudi 
delovno disciplino in vnemo, kar je izjemno pomembno za nadaljnji uspeh v poklicni karieri. 
Tudi to je splošen problem, ki ni značilen samo za naravoslovne študije. 

Vsi prikazani podatki kažejo, da moramo pri razvoju strategije za izboljšanje položaja 
naravoslovja upoštevati dva cilja: večje zanimanje za študij naravoslovja in večjo kakovost 
vpisanih študentov. 
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Bio-6. Razširitev aktivnosti za novačenje študentov biologije po letu 2002 

Po letu 2002 smo zaradi izrazitega padca števila prijav na študij razširili propagando, 
namenjeno novačenju študentov na študij biologije, z naslednjimi aktivnostmi: 

• izdelava propagandnega plakata o študiju biologije  
(http://www.bf.uni-lj.si/bi/pdf/plakat.pdf) 

• prenova zgibanke o študiju biologije (http://www.bf.uni-lj.si/bi/pdf/zlozenka.pdf) 

• lansiranje predstavitve študija biologije na spletnih straneh  
(http://www.bf.uni-lj.si/bi/Studij_ppt_files/slide0049.htm) 

• nova zasnova informativnega dneva 

Razširjeni informativni dan smo prvič izvedli leta 2003. Za novačenje dijakov v letu 2004 in 
2005 smo že novembra oz. decembra prejšnje leto poslali propagandni plakat o študiju 
biologije in nekaj zgibank o študiju biologije učiteljem na vseh srednjih šolah, kjer je 
biologija maturitetni predmet. Učitelje v spremnem dopisu prosimo, da plakat obesijo na šoli, 
zgibanke pa razdelijo dijakom. Razmišljamo tudi o tem, da bi v bodoče v pošiljko dodali več 
majhnih kartic s spletnim naslovom, na katerem se nahaja predstavitev študija biologije. 
Spletno stran s predstavitvijo študija biologije smo lansirali približno dva tedna pred 
informativnim dnevom leta 2004. 

 

 

Bio-7. Opis informativnega dneva za študij biologije 

Cilj nove zasnove informativnega dneva je bil prikaz tega, kaj biologija sploh je. Glede na to, 
da pouk biologije v šoli ni pretirano priljubljen, smo želeli prikazati, da študij biologije ni 
zgolj nadaljevanje šolskega pouka biologije. Največji poudarek je na prikazu praktičnih 
bioloških poskusov in opazovanj, ki jih udeleženci lahko sami izvedejo. K sodelovanju smo 
pritegnili tudi večje število študentov biologije kot prejšnja leta. 

Informativni dan izvajamo v vseh treh terminih: v petek dopoldan in popoldan ter v soboto 
dopoldan. Informativni dan obsega naslednje aktivnosti: 

• recepcija ob vhodu v stavbo, kjer vsak dijak prejme propagandno gradivo (zgibanko 
Študij biologije, brošuro Biotehniške fakultete, zgibanko Univerza v Ljubljani, letak 
Biološka tržnica – slika Bio-5) 

• predstavitveno predavanje o študiju biologije ter študentskem življenju in pogovor z 
udeleženci (predavata univerzitetni učitelj in študent biologije) 

• Biološka tržnica (možnost izvajanja bioloških poskusov, ogled živali, predstavitev 
pedagoškega in raziskovalnega dela kateder, poklica biologa in možnosti za zaposlitev 
ter Društva študentov biologije, možnost ogleda nekaterih laboratorijev in vajalnic s 
postavljenimi poskusi – pod vodstvom študentov, ogled filmov in diapozitivov o 
poklicu biologa in o študentskih aktivnostih) 
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Vsi organizatorji informativnega dneva nosijo priponke z imeni, tako da udeleženci lažje 
ugotovijo, od koga lahko dobijo kakšne informacije. Na posameznih stojnicah so na voljo 
letaki, ki opisujejo poskus, prikazan na stojnici (primer na sliki Bio-5). Na voljo so tudi razne 
zgibanke o inštitucijah, ki se ukvarjajo z biologijo. 

Dobro organiziran informativni dan zahteva veliko dela in sodelovanje tako mnogih 
strokovnih delavcev Oddelka kot tudi študentov. Leta 2004 je tako sodelovalo okoli 50 ljudi. 
Kot primer obsega in časovnega razporeda aktivnosti je v naslednjem poglavju prikazano 
poročilo o organizaciji informativnega dneva 2004. 

 

 

Slika Bio-5. Prikaz propagandnega gradiva z informativnega dneva 2004 - letak Biološka 
tržnica in primer letaka na posamezni stojnici. 

Biološka tržnica

Informativni dan, 13. in 14. februar 2004

Dobrodošli na Oddelku za biologijo. Da bi vam predstavili študij in poklic 
biologa, smo v glavni avli in v nekaterih sosednjih predavalnicah postavili 
naslednje STOJNICE:

• Mikroskop – živi fosil?

• Rastline iz epruvete

• Gomazilnik

• Od proteina do gena

• S cim te zgrabim, ugriznem, zmeljem, picim...?

• Botaniki se vracajo!

Ce se želite udeležiti BIOLOŠKIH IZLETOV pod strokovnim vodstvom, se 
oglasite na stojnici turisticne agencije Selivka Tours v glavni avli.

• Ste napredni? Imate reducirano število zob? (Izlet v lastno telo)

• Kako dogaja? (Poskusni izlet)

• Svet vedenja živali (Migajoci izlet)

• Radiotelemetrija – odkrivanje skrivnega življenja sesalcev in ptic 
(Detektivski izlet)

Ogledate si lahko tudi FILME:

• BioKino (Drobci iz življenja biologa)

• Boj za obstanek (Študentsko življenje pod drobnogledom)

Veselo pohajkovanje po svetu biologije!

Katedra za botaniko

Mikroskop - živi fosil?

Informativni dan, 13. in 14. februar 2004

V sodobni biologiji je svetlobni mikroskop običajno preko kamere povezan z 
računalnikom, na katerem je programska oprema za analizo slike. Tako 
opremljen mikroskop je prilagodljiv in zmogljiv merilni inštrument. Z novimi 
tehnikami barvanja lahko opazujemo, kje v celici se nahajajo določene vrste 
molekul. Posnete slike lahko tudi rekonstruiramo in prikažemo 
trodimenzionalno.

Poglej skozi mikroskop na naši stojnici. Ogledaš si lahko pripravljene 
mikroskopske preparate ali kakšnega pripraviš sam. Poskusi posneti 
sliko in izmeriti velikost struktur, ki jih vidiš skozi mikroskop.

• Kako debel je tvoj las?

• Koliko so dolge celice v povrhnjici čebule?

• Katere snovi dajejo vijolično barvo laskom na listih ginure?

• Kako izgleda pelodno zrno, če ga osvetliš z UV svetlobo?

• Ali vidiš strukture, ki fluorescirajo, na svežem prerezu stebla?

• Koliko je stara vejica bora, iz katere smo odrezali prečne rezine?

Biološka tržnica

28.2 µm
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Bio-8. Poročilo o informativnem dnevu 2004 

Poročilo je bilo v spodaj predstavljeni obliki oddano vodstvu Oddelka za biologijo. Besedilo 
Študije primera se nadaljuje na strani Bio-17. Podatki, ki podpirajo domnevo o pomenu 
informativnega dneva pri odločanju dijakov za študij biologije, so prikazani v poglavju 
Bio-9 (stran Bio-17). 

 

INFORMATIVNI DAN NA ODDELKU ZA BIOLOGIJO 
13. in 14.2.2004 

Poročilo 
 

Oglaševalske akcije pred prihodom na informativni dan 

Priprava zgibanke, plakata, spletne strani: Barbara Vilhar 
1. Zgibanka (pomoč pri pripravi besedila: Jasna Štrus) 
2. Plakat na šoli 
3. Predstavitev študija na spletni strani (postavitev datotek na spletno stran: Gregor 

Anderluh, Aleš Kladnik) 
4. Predavanja na srednjih šolah: Nejc Jogan - Gimnazija Bežigrad (udeležba: okoli 40 

dijakov). 
 
Priprave na informativni dan v Biološkem središču 

Organizacijo sta vodili Barbara Vilhar in Tinka Bačič. 

O poteku in vsebini informativnega dne smo se dogovorili na dveh sestankih: 16.1.2004 in 
23.1.2004. Z vsake katedre je bil vabljen vsaj en prostovoljec – kontaktna oseba, ki je v 
nadaljnjem organizirala delo na svoji katedri. Pomembno so sodelovali študentje iz Društva 
študentov biologije. O podrobnostih smo se obveščali po elektonski pošti. Skupaj je pri 
pripravi in izvedbi informativnega dneva sodelovalo približno 50 'prostovoljcev'. 

V sredo, 11.2.2004 in v četrtek, 12.2.2004, smo postavljali panoje ter lepili plakate. Vse 
vhode, pa tudi pot od BF do Središča, smo označili s kažipoti. 

Za sodelujoče smo izdelali priponke z imenom, priimkom in navedbo katedre. 

Postavitev panojev: Ivan Ciber 

Informativno gradivo 

Vsak dijak je prejel: 

• zgibanko Študij biologije 
• brošuro Biotehniške fakultete 
• zgibanko Univerza v Ljubljani (samo udeleženci v petek dopoldne) 
• letak Biološka tržnica 
• anketni list 
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• na stojnicah so bili zloženi letaki, ki so jih pripravili na posameznih katedrah 

Potek informativnega dne (petek, 13.2.2004 in sobota, 14.2.2004) 

1. Recepcija ob prihodu dijakov  

Že kakšno uro pred uradnim začetkom informativnega dne (v petek ob 10.00 in 15.00 in v 
soboto ob 10.00) sta pri vhodu dijake pričakala dva prostovoljca in jim ponudila komplet 
informativnega gradiva. Dijaki so na recepciji lahko dobili tudi knjižico Oddelek za biologijo, 
zemljevid Ljubljane z vrisanimi fakultetami, gradivo ŠOU itd. 

2. Predavanje 

Vodstvo predstavitve: Boris Bulog 

Uvodni nagovor: Tom Turk (petek), Boris Bulog (sobota) 

Predstavitveno predavanje: Barbara Vilhar (študij), Uroš Žibrat (študentske aktivnosti) 

3. Biološka tržnica 

Po končanem predavanju so bili študentje povabljeni na t.i. Biološko tržnico- predstavitev 
pedagoškega in raziskovalnega dela kateder, poklica biologa ter Društva študentov biologije. 

V avli in predavalnici 5 je bilo postavljenih 12 panojev s plakati in 11 stojnic – bioloških 
'delavnic': 

• 'S čim te zgrabim, ugriznem, zmeljem, pičim...?' - Katedra za zoologijo (Rok Kostanjšek, 
Špela Gorički, Katarina Dobrovoljc, Maja Zagmajster) 

• 'Mikroskop- živi fosil?' -  Katedra za botaniko (Barbara Vilhar, Aleš Kladnik) 

• 'Gomazilnik' – Katedra za metodiko biološkega izobraževanja (Iztok Tomažič, Rudi 
Ocepek) 

• 'Botaniki se vračajo' – Katedra za botaniko (Simona Strgulc Krajšek, Tjaša Pogačnik, 
Tinka Bačič, Irena Žnidar) 

• 'Rastline iz epruvete' – Katedra za fiziologijo rastlin (Matevž Likar) 

• 'Od proteina do gena' – Katedra za molekularno genetiko in mikrobiologijo in Katedra za 
biokemijo (Lejla Pašić, Sabina Berne, Katarina Kristan, Mojca Beseničar) 

• 'Selivka Tours -turistična agencija' Društva študentov biologije je ponujala 4 'izlete' po 
katedrah (stojnica in vodstvo izletov: Uroš Žibrat, Mojca Plankl, Damjan Vinko, David 
Stankovič, Urška Ferletič, Maja Grundner, Katarina Jazbec, Saša Koželj, Nada Labus, 
Petra Zor, Polona Valič, Barbara Bric in drugi). 

• 'Radiotelemetrija – odkrivanje skrivnega življenja sesalcev in ptic – Detektivski izlet' – 
Katedra za ekologijo in varstvo okolja (Gorazd Urbanič, Franc Kljun, Hubert Potočnik)  

• 'Kako dogaja? - Poskusni izlet' – Katedra za fiziologijo živali (Gregor Zupančič, Aleš 
Škorjanc, Gregor Belušič) 
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• 'Svet vedenja živali – Migajoči izlet' – Katedra za nevroetologijo (Kaja Pliberšek, Pika 
Miklavc, Jure Dolenšek) 

• 'Ste napredni? Imate reducirano število zob? - Izlet v lastno telo' (Katarina Vidmar 
Nair, Tadeja Herzog) 

Na stojnicah so dijaki lahko izvedli nekaj preprostih bioloških poskusov (npr. izolacija 
kromosomske DNA, rdeče zelje kot pH indikator...), se seznanili z metodami biološkega 
raziskovalnega dela (mikroskopija, radiotelemetrija...), izvedeli so marsikatero zanimivost iz 
biologije in odgovarjali so na zastavljena vprašanja v zvezi s temo delavnice, predvsem pa so 
se lahko posvetovali s sodelujočimi glede študija. Na vsaki stojnici so dijaki dobili letak s 
kratko vsebino delavnice. 

Na plakatih je bilo predstavljeno: 

• pedagoško in raziskovalno delo kateder 
• vsebina bioloških delavnic 
• predstavitev poklica biologa in možnosti za zaposlitev (sodelovali so: Botanični vrt, 

Morska biološka postaja, NIB...) 

4. Filmi in diapozitivi 

V predavalnici 1 in predavalnici 3 so si dijaki lahko ogledali filme z biološko vsebino: 

'Biokino – Drobci iz življenja biologa' 

'Boj za obstanek – Študentsko življenje pod drobnogledom' 

Filme so pripravili: Iztok Tomažič (delno je gradivo prispeval NIB) ter Društvo študentov 
biologije. 

V predavalnici 3 so študenti s plakati predstavili vsakoletne Študentske biološke tabore in 
Študentske terenske vikende. 

Stroški 

• Plakat, zgibanka – tisk (naročilnica) 
• Kuverte in poštnina za pošiljanje informativnega gradiva na srednje šole 
• Priponke 
• Kartuše za tiskalnik, papir za tiskanje, lepilo itd. (večinoma na Katedri za botaniko; 

poravnano s predhodno nabavo ustreznega pisarniškega materiala) 
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Analiza ankete (opomba: glej poglavje Bio-9, stran Bio-17) 

Sestavljanje ankete: Barbara Vilhar, Tinka Bačič; analiza podatkov: Barbara Vilhar. Grafi in 
podatki so priloženi. 

Informativnega dneva se je udeležilo približno 160 dijakov, toliko kot lani. Približno polovica 
dijakov je že pred prihodom na informativni dan videla zgibanko, plakat ali spletno stran 
(80% dijakov vsaj eno od oglaševalskih gradiv). Dijakom se zdi pri odločitvi o študiju 
najpomembnejši informativni dan, pa tudi spletna stran. Skoraj polovica dijakov prihaja iz 
Ljubljane. Med študiji, ki dijake zanimajo poleg biologije, sta predvsem medicina in veterina, 
pa tudi mikrobiologija, biotehnologija, farmacija in geografija. 

 

Predlogi za naslednje leto 

Razpis za naslednje študijsko leto: Posebej moramo navesti, da imamo informativni dan tudi v 
soboto! (to je bila pomanjkljivost v letošnjem razpisu). 

Glede na to, da je spletna stran zelo pomemben vir informacij, za naslednje leto potrebujemo 
strokovno pomoč pri postavitvi predstavitve študija na internet (sedanja različica je tehnično 
pomanjkljiva in slabo deluje v nekaterih brskalnikih). Dijaki se pritožujejo, da je našo 
(oddelčno) spletno stran težko najti (trenutno ni neposredne povezave z iskalnikov Google, 
najdi.si itd.). V gradivo, ki ga pošiljamo profesorjem biologije na gimnazijah, bi lahko 
priložili majhne kartice (vizitke) z naslovom spletne strani s predstavitvijo študija biologije. 

Organizirati moramo več predstavitev študija biologije na gimnazijah (pred informativnim 
dnevom). 

Arhiv informativnega dne hranimo na Katedri za botaniko. 

 

Poročilo pripravili: Tinka Bačič, Barbara Vilhar 

 

Ljubljana, 25.2.2004 

 

Oddano: 
• Komisija za dodiplomski študij (prof. dr. Boris Bulog) 
• Prodekan prof. dr. Tom Turk 
• Arhiv informativnega dne (Katedra za botaniko) 
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Bio-9. Rezultati anket, izvedenih med udeleženci informativnega dneva 2004 in študenti, 
vpisanimi v 1. letnik študija biologije v študijskem letu 2004/05 

V tem poglavju so prikazani rezultati dveh internih anket. Prvo anketo sem izvedla med 
udeleženci informativnega dneva za študij biologije februarja 2004. Drugo anketo so februarja 
2005 izpolnili študenti biologije, prvič vpisani v 1. letnik v študijskem letu 2004/05. Tako sta 
načeloma obe anketi zajeli podobno populacijo – prva anketa obravnava dijake, ki so se 
zanimali za študij biologije v letu 2004, druga pa dijake, ki so se v istem letu na ta študij tudi 
vpisali. Poleg rezultatov anket so prikazani tudi nekateri splošni podatki o informativnem 
dnevu. 

 

Bio-9.1. Splošni podatki o anketah 

Anketni listi so prikazani na slikah Bio-7, Bio-8A in Bio-8B. Prvotni namen anket je bila 
pridobitev podatkov za interno uporabo na Oddelku za biologijo. V nadaljevanju so zato 
prikazani samo rezultati za vprašanja, ki so uporabna pri razvoju strategije za izboljšanje 
statusa naravoslovnih študijev na sploh, ne samo biologije. 

Izpolnitev anket je bila prostovoljna. Od 161 udeležencev informativnega dneva jih je 
anketo izpolnilo 108 (67%) – 96 med informativnim dnevom v petek in 12 v soboto. Od 80 
študentov 1. letnika biologije, ki aktivno študirajo, jih je izpolnjeno anketo vrnilo 69 (86%; 
slika Bio-6). Ti študenti so se vpisali brez omejitve vpisa, torej so vsi navedli študij biologije 
kot svojo prvo željo pri vpisu. 

 

Slika Bio-6. Delež potencialne populacije anketirancev, ki je vrnil izpolnjeno anketo. 
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Slika Bio-7. Anketni list za udeležence informativnega dneva za študij biologije leta 2004. 

ANKETA
Prosi mo, da izpolnjeno anketo oddate v škatlo na recepciji. Za sodelovanje se vam zahvaljujemo. 
Zbrane podatke bomo uporabili za izboljšanje infor macij o študiju biol ogije v prihodnjih leti h.

1. V katerem kraju obiskujete gimnazijo /  srednjo šol o?

..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..

2. Ali ste na šoli opazili plakat o študiju biologije?
ja ne

3. Ali ste že na šoli videli zgibanko o š tudiju biologije, ki ste jo prejeli na informati vnem  
dnevu?

ja ne

4. Ali ste obiskali našo spletno str an s preds tavitvijo študija biologije?
ja ne

Kdo vas je opozoril na to spletno stran?
učitelj biol ogije prijatelj našel sem jo sam
drugo: . .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ...

Kakšna se vam je zdela preds tavitev na internetu?
A. Vsebina predstavitve na internetu

zanimi va povprečna slaba

B. Tehnična izvedba predstavitve na inter netu
zanimi va povprečna slaba

5. Kateri način preds tavitve študija se vam zdi pomemben pri vašem izbiranju študija?
zelo pomembno srednje pomembno nepomembno

plakat na šoli
zloženka
spletna stran
predavanje na šoli
informati vni dan
drugo: .. .... .... .... .... .... ....

6. Na kater e druge š tudije pol eg biologije ste že ali še boste odšli na i nfor mati vni dan?

.....................................................

.....................................................

.....................................................

Na hrbtno stran lahko dopišete svoj e pripombe, predloge in pritožbe (napišite, če ste pogrešali  
kakšno i nfor macijo ali če i mate predlog, kako bi lahko izboljšali infor miranost dijakov o študiju 
biologije i pd.)

Infor mati vni dan, 13.  in 14. febr uar 2004
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Slika Bio-8A. Prva stran ankete za študente biologije, prvič vpisane v 1. letnik v študijskem 
letu 2004/05. Glej tudi drugo stran ankete na naslednji strani (slika Bio-8B). 

 



 

 166

 

Slika Bio-8B. Druga stran ankete za študente biologije, prvič vpisane v 1. letnik v študijskem 
letu 2004/05. Glej tudi prvo stran ankete na prejšnji strani (slika Bio-8A). 
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Bio-9.2. Udeležba na informativnem dnevu 

Podatki o številu udeležencev na informativnem dnevu in številu študentov, vpisanih na študij 
biologije s prvo željo, jasno kažejo, da je v letih z večjo udeležbo na informativnem dnevu 
večje tudi število prijav za vpis s prvo željo (slika Bio-9B; Pearsonov korelacijski koeficient 
r= 0,91, P = 0,03). Razmerje med številom prijav na študij biologije s prvo željo in številom 
udeležencev informativnega dneva je bilo za leta 2001 - 2005 od 46% do 63% (slika Bio-9C). 
V letu 2002, ko je bilo število prijav na študij biologije s prvo željo najnižje, sta bila najnižja 
tudi udeležba na informativnem dnevu (147) in razmerje med številom prijav na študij 
biologije s prvo željo in številom udeležencev informativnega dneva (46%). V letih s 
prenovljenimi propagandnimi aktivnostmi (2003-2005) je bilo to razmerje višje kot v 
prejšnjih letih. 

Informativni dan za študij biologije izvajamo v vseh treh terminih (petek dopoldne, petek 
popoldne, sobota dopoldne). Ocenjujem, da je smiselno izvajati informativni dan tudi v 
soboto, ko le-ta ni obvezen, predvsem ker ima biologija kar nekaj konkurenčnih sorodnih 
študijskih programov (npr. mikrobiologija, biotehnologija), nekateri dijaki pa se za biologijo 
zanimajo tudi kot za svojo drugo ali tretjo vpisno željo. 

Iz leta v leto narašča tudi udeležba staršev in drugih, ki jih načeloma študij biologije ne 
zanima in na informativni dan pridejo bolj iz radovednosti. Med udeleženci je vse več dijakov 
nižjih letnikov srednje šole (slika Bio-10). Zaradi teh trendov verjetno podatki o udeležbi, 
prikazani na sliki Bio-9, niso povsem zanesljivi, saj obrazec za zbiranje imen udeležencev do 
sedaj ni vseboval rubrike o tovrstnih podatkih o udeležencih. Zaradi natančnejšega sledenja 
trendom zanimanja za študij biologije in za informativni dan smo za naslednje leto pripravili 
izpopolnjen obrazec, prikazan na sliki Bio-11. 

Glede na to, da se informativnega dneva udeležuje vse več ljudi, ki se ne zanimajo za študij 
biologije, postaja ta prireditev tudi možnost za širšo promocijo naravoslovja v javnosti. 
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Slika Bio-9. Udeležba na informativnem dnevu za študij biologije glede na termin 
predstavitve (A; petek dopoldne, petek popoldne, sobota dopoldne) in primerjava med 
udeležbo na informativnem dnevu in prijavo na študij biologije s prvo željo (B). Za leta 2001, 
2002 in 2003 ni podatkov o udeležbi v posameznih terminih. Delež vpisanih dijakov (C) je 
razmerje med številom dijakov, prijavljenih za vpis s prvo željo, in številom udeležencev 
informativnega dneva. S puščico je označeno leto 2004, ko je bila med udeleženci 
informativnega dneva izvedena anketa. 
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Slika Bio-10. Delež študentov 1. letnika biologije, ki so se udeležili informativnega dneva na 
kateremkoli študiju že pred 4. letnikom srednje šole. 

 

 

Informativni dan 2006: Univerzitetni študij BIOLOGIJE (UL)    
 petek dopoldan  petek popoldan  sobota dopoldan 

 Ime in priimek Kraj bivanja Ime in kraj 
srednje šole 

Letnik 
sr. šole 

Informativnega dneva sem se udeležil-a 

1 

     ker me zanima ta študij 
 kot starš dijaka, ki ga zanima ta študij 
 kot spremljevalec dijaka, ki ga zanima ta študij 
 drugo 

2 

     ker me zanima ta študij 
 kot starš dijaka, ki ga zanima ta študij 
 kot spremljevalec dijaka, ki ga zanima ta študij 
 drugo 

3 

     ker me zanima ta študij 
 kot starš dijaka, ki ga zanima ta študij 
 kot spremljevalec dijaka, ki ga zanima ta študij 
 drugo 

4 

     ker me zanima ta študij 
 kot starš dijaka, ki ga zanima ta študij 
 kot spremljevalec dijaka, ki ga zanima ta študij 
 drugo 

 

Slika Bio-11. Predlog za obrazec, na katerega se vpisujejo udeleženci informativnega dneva. 
Obrazec ločuje dijake 4. letnika srednje šole, ki se bodo vpisali na študij še v istem letu, od 
drugih udeležencev. 

 

 

Udeležba na informativnem dnevu pred 4. letnikom

ja
28%

ne
72%



 

 170

Bio-9.3. Odmevnost različnih oblik oglaševanja študija 

Pred informativnim dnevom 2004 smo izvedli tri nove oblike oglaševanja študija biologije. 
Učiteljem biologije na vseh srednjih šolah, ki izvajajo maturo iz biologije, smo poslali plakat 
in nekaj zgibank o študiju biologije. Vzpostavili smo tudi spletno stran s predstavitvijo študija 
biologije. Zanimivo je, da je bila najbolj odmevna spletna stran (slika Bio-12A), čeprav smo 
jo postavili šele približno dva tedna pred informativnim dnevom. Samo petina udeležencev ni 
opazila nobene oblike oglaševanja (slika Bio-12B). 

 

Slika Bio-12. Deleži udeležencev informativnega dneva za študij biologije leta 2004, ki so 
pred informativnim dnem opazili posamezne od treh oglaševalskih akcij za študij biologije 
(A) in deleži udeležencev, ki so opazili eno, dve ali vse tri od teh akcij (B). 

 

Obe anketi sta vsebovali vprašanje o pomenu različnih oblik promocije študija pri odločanju o 
vpisu. Udeleženci informativnega dneva 2004 so pomen oglaševanja ocenili v času, ko so se 
odločali o vpisu na študij (slika Bio-13A). Študenti 1. letnika biologije so posebej ocenili 
splošen pomen oblik oglaševanja pri odločanju populacije dijakov o študiju (slika Bio-13B) 
ter konkreten pomen različnih dejavnikov pri lastni odločitvi za študij biologije (slika Bio-
13C). Pri lastni odločitvi o študiju biologije se je študentom zdelo najpomembnejše lastno 
navdušenje – to je verjetno delno pogojeno s prirojenim nagnjenjem do živega sveta, gotovo 
pa delno tudi vzpodbujeno s strani učiteljev in staršev. Poleg tega se je študentom zdel 
pomemben informativni dan, ki se je izkazal za najpomembnejši dejavnik tudi pri drugih 
dveh vprašanjih. Visoko sta se uvrstila tudi predstavitev študija na srednji šoli in na spletni 
strani. Predvidevam lahko, da je dober učitelj v resnici pomembnejši, kot je razvidno iz 
odgovorov – več raziskav namreč kaže, da pouk biologije kot tak ni pretirano priljubljen, kar 
seveda zmanjša tudi pomen učitelja pri odločitvi o študiju. 

Precejšen pomen informativnega dneva je razviden tudi iz odgovorov na še dve vprašanji. 
Polovica študentov se je sicer odločila o študiju biologije še pred 4. letnikom srednje šole. 

1
38%

2
26%

0
18%

3
18%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Plakat na
šoli

Zgibanka
na šoli

Spletna
stran

D
el

ež
 d

ija
ko

v ne
ja

A B 

Opaženost oglaševalskih akcij pred prihodom na informativni dan 

Anketa – informativni dan 2004 



 

 171

Vendar se je kar četrtina študentov 1. letnika biologije, ki so si vsi izbrali študij biologije kot 
prvo željo, o vpisu odločila šele po informativnem dnevu (slika Bio-14A), 70% pa se jih je 
udeležilo informativnega dneva na biologiji v letu, v katerem so se tudi vpisali na ta študij 
(slika Bio-14B). 

Študenti 1. letnika biologije so tudi prosto odgovorili na vprašanje, kaj jim je bilo na 
informativnem dnevu najbolj všeč (slika Bio-15). Na to vprašanje so odgovarjali eno leto po 
udeležbi na informativnem dnevu. Najpogostejše odgovore sem razvrstila v kategorije. Večini 
študentov (69%) je bil všeč stik z živimi živalmi, od bioloških aktivnosti pa se spominjajo 
tudi Biološke tržnice na sploh oz. poskusov, nekaj pa se jih je specifično spomnilo tudi 
mikroskopa (v tem letu smo prikazovali sodoben mikroskop z opremo za epifluorescenco, 
digitalno kamero in računalnikom). Pomembno je, da je kar tretjina študentov menila, da jim 
je bil zelo všeč prijazen odnos organizatorjev do udeležencev. Menim, da so k 
sproščenemu vzdušju veliko pripomogli študenti biologije, ki so sodelovali na informativnem 
dnevu. Komentarji anketirancev kažejo, da je prikaz praktičnega dela biologa naletel na 
odličen odziv. Zanimivo je, da anketiranci pri tem vprašanju niso omenjali »uradne« 
prestavitve študija s predavanji.  



 

 172

Slika Bio-13. Pomen posameznih oblik oglaševanja pri odločanju o študiju. Udeleženci 
informativnega dneva 2004 so pomen ocenili z opisnimi ocenami (nepomembno, srednje 
pomembno, zelo pomembno; A), študenti 1. letnika biologije (B, C) pa s številčno lestvico od 
0 (nepomembno) do 5 (zelo pomembno). Študenti so posebej izrazili svoje mnenje o 
splošnem pomenu oblik oglaševanja pri odločanju populacije dijakov o študiju (B) ter 
konkreten pomen različnih dejavnikov pri lastni odločitvi za študij biologije (C). 
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Slika Bio-14. Čas odločitve o študiju biologije med študenti 1. letnika biologije (A) in delež 
teh študentov, ki so se udeležili informativnega dne v letu vpisa na študij biologije (B). 

 

Slika Bio-15. Analiza prostega odgovora študentov 1. letnika biologije na vprašanje, kaj jim 
je bilo najbolj všeč na informativnem dnevu o študiju biologije, ki so se ga udeležili eno leto 
pred izpolnjevanjem ankete. 
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Bio-9.4. Zanimanje za druge študije 

Udeleženci biološkega informativnega dneva 2004 so odgovorili na vprašanje, za katere 
študije še poleg biologije še zanimajo. Njihovi najpogostejši odgovori so prikazani na sliki 
Bio-16. Ugotovimo lahko, da so biologiji konkurenčni predvsem drugi naravoslovno-tehnično 
usmerjeni študiji. Z opisanimi propagandnimi aktivnostmi se torej predvsem borimo za to, da 
bi se na biologijo vpisalo čim več kvalitetnih dijakov, ki pa so se že prej odločili za 
naravoslovni poklic v širšem pomenu besede. Z opisanimi propagandnimi aktivnostmi se tako 
zgolj trudimo omiliti posledice splošnega nezanimanja za naravoslovje, ne odpravljamo pa 
vzrokov zanj. 

Slika Bio-16. Študiji, ki so poleg študija biologije zanimali udeležence biološkega 
informativnega dneva 2004. 
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Bio-9.5. Predlogi študentov biologije glede odločanja o študiju biologije 

Anketa za študente 1. letnika biologije je vsebovala tudi naslednje vprašanje, na katerega so 
anketiranci prosto odgovarjali: »Napišite svoje komentarje v zvezi z odločanjem o študiju in 
predloge za izboljšanje obveščenosti dijakov o študiju biologije«. Njihovi odgovori so 
prikazani v preglednici Bio-1, pri čemer so povzete glavne misli anketirancev, ne pa 
neposredni prepisi njihovih izjav. Najpogostejše teme odgovorov so prikazane na sliki Bio-17. 

 

Preglednica Bio-1. Povzetki prostih odgovorov študentov 1. letnika biologije na vprašanje 
»Napišite svoje komentarje v zvezi z odločanjem o študiju in predloge za izboljšanje 
obveščenosti dijakov o študiju biologije«. V levem stolpcu je navedena identifikacijska 
številka ankete. 

Št. Odgovor 

1 predstavitev je odlična 
pomembna je brošura 

3 pomembno je lastno zanimanje 
sedanji obseg obveščanja je ustrezen 

4 obveščati je treba o zaposlitvi in načinu študija (veliko vaj) 
5 študent biologije bi lahko predaval po gimnazijah 
6 dijaki se bojijo, da je biologija težka, tudi zaradi načina poučevanja v gimnaziji 
7 odločitev o študiju je težka, pomembno je lastno zanimanje 

propagandne akcije ne pokažejo realne slike študija 
študent biologije bi lahko predaval po gimnazijah 

8 pomembno je lastno zanimanje 
študij bi lahko bolj predstavljali študenti, ki stvari ne olepšujejo 

14 odločitev o študiju je težka, dijaki bi morali razmišljati že na začetku srednje šole 
uvedli bi lahko predstavitve po šolah in več plakatov po šolah 

15 več plakatov po šolah 
več informacij o tem, kaj postaneš po zaključku študija 

16 več informacij o tem, kaj postaneš po zaključku študija in o zaposlitvi 
18 več plakatov po šolah 
19 uvedli bi lahko predstavitve po šolah 
23 študent biologije bi lahko predaval po gimnazijah 
24 pomembno je lastno zanimanje, manj propaganda 
25 pomembno je lastno zanimanje in priporočilo staršev 
26 uvedli bi lahko predstavitve po šolah 

na informativnem dnevu mora biti študij čim bolj realno prikazan 
27 pomemben je zanimiv pouk biologije v šoli 

večje sodelovanje z gimnazijami in srednjimi šolami 
28 pomembno je lastno zanimanje 

pomembna je dobra internetna stran z ažurnimi informacijami 
29 pouk biologije v srednji šoli je preobsežen, zato dijaki biologije ne marajo 

morali bi spremeniti pouk biologije v šolah 
30 nekateri dijaki ne hodijo na informativni dan, ampak se informirajo sami 

nadaljevanje na naslednji strani 
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Preglednica Bio-1. nadaljevanje s prejšnje strani 
 

Št. Odgovor 

31 informativni dan je zelo pomemben – bil je dobro pripravljen 
34 na moji šoli (Kočevje) je bila slaba obveščenost o študiju biologije 

pomembna je dobra učiteljica biologije 
35 pomembno je lastno zanimanje, ne pa informativni dan 

na informativnem dnevu bi lahko bilo več govora o biologiji in manj o načinu študija 
36 pomembno je lastno zanimanje in podpora staršev, prijateljev 
37 informativni dan je zelo pomemben – tu je mogoče dijaka navdušiti za študij 
39 pomembno je lastno zanimanje 
40 informativni dan je bil dober 
41 slabo je označeno, kje se dogaja informativni dan 
43 pomembna je razgibana predstavitev na informativnem dnevu – tega ni veliko na drugih 

fakultetah 
predstaviti bi morali čim več področij biologije 

44 pomembno je lastno zanimanje 
izboljšati je treba spletno stran 

45 informiranje je dobro 
46 pomembno je lastno zanimanje in srednješolski učitelji 

dijake bi lahko obveščali o terenskih dnevih 
47 dijaki bi morali biti bolje obveščeni o študiju biologije 

učitelji v osnovni in srednji šoli bi morali prikazati bolj zanimivo plat biologije 
48 pomembno je poučevanje biologije v osnovni in srednji šoli 

nekateri se ne odločijo za biologijo, ker to ni dovolj donosen poklic 
49 pomembno je lastno zanimanje 

več informacij na spletnih straneh in v brošurah 
51 dijaki ne vedo, kaj jih zanima, in se pogosto ravnajo po nasvetih drugih 
52 pomembno je predavanje študentov biologije 
53 odločitev je težka, pomembno je lastno zanimanje 

pomembni so učitelji biologije 
informativni dan je dobro organiziran 

54 bolj aktivno sodelovanje učiteljev na srednjih šolah 
56 informativni dan je bil dober in je pritegnil dijake 
57 izboljšava spletne strani 
58 izboljšava spletne strani 

študent biologije bi lahko predaval po gimnazijah 
59 študent biologije bi lahko predaval po gimnazijah 

zelo pomembne so informacije po internetu, spletno predstavitev je treba narediti čim 
privlačnejšo 

60 zelo pomemben je stik s študenti biologije na informativnem dnevu in prijaznost 
organizatorjev 

61 predstavitev študija po gimnazijah 
62 pomembno je lastno zanimanje, manj informativni dan 
63 zelo pomemben je informativni dan (lahko bi trajal več dni) in spletna stran 
64 pomembno je lastno zanimanje  

predstavitev študija po gimnazijah 
65 več informacij o možnosti zaposlitve 
66 pomembno je lastno zanimanje, pa tudi brošure in spletne strani 
69 učitelji v srednjih šolah bi morali bolj motivirati dijake 

Svoje predloge je napisalo 51 študentov. Študenti menijo, da je pri odločitvi za študij 
najpomembnejše lastno zanimanje (16 študentov, 31%). Komentirali so tudi informativni dan 
(12 študentov, 24%), pri čemer so bile to pretežno pohvale. Precej velik delež študentov je 
izrazil nezadovoljstvo nad šolskim poukom biologije in učitelji (11 študentov, 22%). Precej 
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študentov (11, 22%) je predlagalo, da uvedemo predstavitev študija po srednjih šolah (to 
aktivnost smo do sedaj za študij biologije zelo redko izvajali). Pri tem predvsem svetujejo 
pogovor s študentom biologije, ne pa z univerzitetnim profesorjem, saj pravijo, da študentom 
bolj zaupajo. Nekaj študentov je tudi poudarilo pomen spletnih strani in predlagalo izboljšanje 
le-teh (8 študentov, 16%) ter izjavilo, da so pogrešali boljšo predstavitev možnosti za 
zaposlitev (5 študentov, 10%). 

 

Slika Bio-17. Najpogostejše teme prostega odgovora študentov 1. letnika biologije na 
vprašanje: »Napišite svoje komentarje v zvezi z odločanjem o študiju in predloge za 
izboljšanje obveščenosti dijakov o študiju biologije«. 
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Bio-10. Problem vrednotenja aktivnosti, povezanih s promocijo študija, pri strokovnem 
napredovanju 

Predstavljeni podatki kažejo, da različne propagandne aktivnosti vplivajo na odločanje 
dijakov o študiju biologije. Tovrstne aktivnosti pa zahtevajo od glavnih organizatorjev 
ogromno dela. Pri promociji študija biologije so najbolj aktivni zaposleni z nižjim 
akademskim statusom (docenti, asistenti in mladi raziskovalci); profesorji pri teh dejavnostih 
ne prevzemajo večjih delovnih obremenitev. Problem je, da se promocija študija in podobna 
dejavnost ne upošteva pri napredovanju v višji naziv. Menim, da postavitev predstavitvenih 
spletnih strani, izdelava drugega propagandnega gradiva, namenjenega promociji 
naravoslovnih študijev in naravoslovja na splošno, ter organizacija večjih propagandnih akcij 
(npr. informativnega dneva) sodi med pedagoške aktivnosti in bi morala biti tako tudi 
ovrednotena. Po sedanjem sistemu vrednotenja se s tovrstnimi dejavnostmi ukvarjamo 
pravzaprav v lastno škodo. Zato predlagam revizijo sistema vrednotenja dejavnosti ob 
izvolitvi v višji akademski naziv v smislu vključitve dejavnosti za promocijo naravoslovnih 
študijev in naravoslovja med točkovane pedagoške aktivnosti. 

 

Bio-11. Zaključki in priporočila za povečanje zanimanja za vpis na biologijo in na 
druge naravoslovne študije 

Pri razvoju strategije za izboljšanje položaja naravoslovja moramo doseči dva cilja: večje 
zanimanje za študij naravoslovja in večjo kakovost vpisanih študentov. Na študiju 
biologije so študenti z višjim srednješolskim učnim uspehom uspešnejši pri napredovanju v 
višji letnik in hitreje zaključijo študij kot slabši dijaki (sliki Bio-3 in Bio-4). Ob sedanjem 
sistemu so na študij biologije v letih, ko je zanimanje dovolj veliko, da je odobrena omejitev 
vpisa, vpisani študenti z bistveno boljšim srednješolskim učnim uspehom kot v letih z 
manjšim zanimanjem (brez omejitve vpisa; slika Bio-2). Sedanja vpisna pravila tudi odvračajo 
dobre dijake od možnosti, da bi kot drugo željo navedli študij biologije, čeprav si to želijo. 
Sedanja vpisna pravila so diskriminatorna do najboljših dijakov, zato predlagam revizijo 
pravil za izbor dijakov ob vpisu na študij. Imamo sistem, pri katerem odličen dijak lahko 
ostane brez vpisa na univerzo, hkrati pa na študije, ki si jih želi ta odličen dijak,  
vpišemo mnoge zadostne dijake. 

Kratkoročno izvedljiv ukrep za izboljšanje zanimanja za posamezne naravoslovne študije je 
izvajanje različnih propagandnih akcij v času, ko se dijaki odločajo o vpisu na študij. 
Izkušnje pri promociji študija biologije kažejo, da se na tovrstne propagandne akcije odzivajo 
predvsem dijaki, ki so se že odločili za naravoslovno-tehnično usmerjen študij (slika Bio-16), 
tako pa z oglaševanjem lahko samo omilimo posledice slabega zanimanja za naravoslovje, ne 
odpravljamo pa vzrokov za slab odnos učencev in dijakov do naravoslovja. Anketi, ki smo ju 
izvedli med udeleženci biološkega informativnega dneva in med študenti 1. letnika biologije 
kažeta, da je informativni dan najpomembnejša propagandna aktivnost v času, ko se dijaki 
odločajo za vpis na študij (sliki Bio-13 in Bio-14). Večja udeležba na informativnem dnevu je 
povezana s povečanjem prijav za vpis (slika Bio-9B). Anketiranci visoko cenijo prijaznost 
vzdušja na informativnem dnevu, k čemer dosti pripomore vključitev študentov v izvedbo 



 

 179

informativnega dneva (slika Bio-15). Dober je tudi odziv anketirancev na praktični prikaz 
aktivnosti biologa, pri čemer lahko sami izvajajo nekatere poskuse. Glede na to, da se 
informativnega dneva udeležuje vse več ljudi, ki se ne zanimajo za študij biologije (mlajši 
dijaki, starši, drugi spremljevalci dijakov), postaja ta prireditev tudi možnost za širšo 
promocijo biologije (in naravoslovja) v javnosti. Anketirancem se zdi pomembna tudi 
predstavitev študija na spletnih straneh in predstavitev študija po srednjih šolah (sliki 
Bio-13 in Bio-17, preglednica Bio-1), pri čemer si predvsem želijo srečanja s študenti 
biologije. Pred udeležbo na informativnem dnevu so dijaki opazili tako spletne strani o študiju 
biologije kot tudi propagandni plakat in zgibanke na svojih srednjih šolah (slika Bio-12). 

Pri odločitvi za smer študija se študentom zdi pomemben tudi učitelj oz. način pouka, ki 
vzpodbuja navdušenje, pri čemer konkretno s poukom biologije niso zadovoljni in se 
pritožujejo tako nad učitelji kot nad učnimi načrti in izvedbo pouka (sliki Bio-13 in Bio-17, 
preglednica Bio-1). Slabo stanje pouka biologije v osnovni in srednji šoli potrjujejo tudi drugi 
deli tega projekta in več drugih raziskav. Izboljšanja kakovosti učiteljev biologije na osnovni 
šoli ne moremo pričakovati, saj se za pedagoški študij odločajo dijaki z izredno slabim 
srednješolskim učnim uspehom. Predlagam, da kritično pregledamo učne načrte za 
biologijo in druge naravoslovne predmete. Hkrati moramo razmisliti o ukrepih, s katerimi 
bomo povečali kakovost dijakov, ki se vpisujejo na pedagoške naravoslovne smeri. 
Naravoslovnim fakultetam lahko priporočimo tesnejše sodelovanje z osnovnošolskimi in 
srednješolskimi učitelji. 

Ena od pomembnih oblik podpore naravoslovnim učiteljem je objavljanje ustreznih gradiv na 
spletnih straneh (npr. navodila za izvedbo poskusov z delovnimi listi za učence, razlaga 
pogostih napačnih konceptov pri pouku naravoslovja, spletne povezave do drugih 
kakovostnih gradiv). Tovrstne podpore v Sloveniji praktično ni. V drugih državah te 
aktivnosti običajno vodijo ugledne strokovne inštitucije oz. univerzitetni učitelji, s čimer je 
zagotovljena kvaliteta in strokovna pravilnost objavljenih gradiv, finančno pa to dejavnost 
delno ali v celoti podpira država (v nekaterih primerih tudi dobrodelni skladi, sponzorji, 
društva). Predlagam, da tudi v Sloveniji organiziramo podporo naravoslovnim učiteljem in 
objavljanje gradiv, namenjenih popularizaciji naravoslovja, preko spletnih strani. 

Po sedanjih pravilih aktivnosti, povezane s promocijo naravoslovnih študijev in naravoslovja, 
niso upoštevane pri napredovanju v višji akademski naziv. Predlagam revizijo sistema 
vrednotenja dejavnosti ob izvolitvi v višji akademski naziv v smislu vključitve dejavnosti 
za promocijo naravoslovnih študijev in naravoslovja med točkovane pedagoške aktivnosti. 

 

 

Bio-12. Viri podatkov 

Interna anketa, izvedena med udeleženci informativnega dneva za študijski program Biologija 
v letu 2004 (zasnova ankete: Barbara Vilhar in Tinka Bačič, analiza ankete: Barbara 
Vilhar) 
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Interna anketa, izvedena med študenti biologije, vpisanimi v 1. letnik v študijskem letu 
2004/05 (zasnova in analiza ankete: Barbara Vilhar) 

Razpis za vpis v dodiplomske študijske programe v študijskem letu 2005/2006 

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2001): Poročilo za leto 2000 (ured. Marjeta 
Stevanović). Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta 

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2002): Poročilo za leto 2001 (ured. Marjeta 
Stevanović). Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta 

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2003): Poročilo za leto 2002 (ured. Jože Resnik). 
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta 

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2003): Poročilo za leto 2002 (ured. Jože Resnik). 
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta 

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2004): Poročilo za leto 2003 (ured. Jože Resnik). 
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta 

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2005): Poročilo za leto 2004 (ured. Jože Osterc, 
Marjeta Stevanović). Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta 

Visokošolska prijavno-informacijska služba Univerze v Ljubljani: javno dostopni podatki 
(www.vpis.uni-lj.si) in podatki, posredovani na posebno prošnjo (Jožica Cergolj, Dolores 
Jankovič) 

 



 

 181

Priloga 1 

Zanimanje za vpis in kakovost študentov na pedagoških naravoslovno-tehniških 
študijskih programih 

Učitelji naravoslovnih predmetov v osnovni in srednji šoli so nedvomno pomemben dejavnik 
pri navduševanju učencev in dijakov za naravoslovno-tehniške poklice. Pomembno je torej, 
da zagotovimo in vzdržujemo čim višjo kakovost teh učiteljev. Da bi ugotovili, kakšno je 
zanimanje za vpis na pedagoške naravoslovno-tehniške študijske programe in kakšna je 
kakovost študentov na teh programih, smo analizirali podatke o vpisu na Pedagoško fakulteto 
Univerze v Ljubljani in Pedagoško fakulteto Univerze v Mariboru v letu 2004. Študijske 
programe smo razvrstili v dve kategoriji: naravoslovno-matematično-tehniški (NMT) 
programi (15 programov) in nenaravoslovni programi (16 programov). 

Kot kazalec zanimanja za vpis smo uporabili število študentov, ki so se na program prijavili s 
prvo željo. Na nenaravoslovnih študijih je zanimanje za vpis presegalo število razpisanih 
vpisnih mest na 15 od 16 programov, pri čemer je na 9 programih zanimanje za vpis več kot 
dvakrat presegalo število vpisnih mest (slika 1). Na NMT programih je bilo zanimanje za vpis 
večje od števila razpisanih vpisnih mest samo na enem programu (37 prijav na 30 vpisnih 
mest). Poleg tega je bila na 9 od 15 NMT programov s prvo željo zasedena manj kot polovica 
vpisnih mest. Kot kazalec za kakovost študentov, vpisanih v 1. letnik, smo uporabili 
povprečno število vpisnih točk, ki odražajo študentov uspeh v srednji šoli in na maturi. Na 
Univerzi v Ljubljani je bilo povprečno število vpisnih točk na vseh NMT programih (7 
programov, razpon točk 52 – 66%) nižje od vpisnih točk na vseh nenaravoslovnih programih 
(4 programi, razpon točk 74 – 90%). Podoben trend je bil opazen tudi na Univerzi v 
Mariboru, kjer so bile povprečne vpisne točke 7 NMT programov razvrščene v razponu 54 – 
63%, točke 11 nenaravoslovnih programov pa v razponu 66 – 92%. Izjemi sta bili en NMT 
študij z visokim številom točk (75%) in en nenaravoslovni študij z nizkim številom točk 
(60%). 

Podrobnejšo analizo uspeha na maturi smo izvedli za bodoče učitelje biologije na Univerzi v 
Ljubljani, ki študirajo na dveh programih (biologija in gospodinjstvo, kemija in biologija). V 
petletnem obdobju od 2000 do 2004 se je na ta dva programa vpisalo 295 študentov, od 
katerih jih je 149 (50% vseh vpisanih študentov) doseglo na maturi zadosten uspeh, 133 
(45%) dober, 12 (4%) prav dober in samo 1 študent odličen uspeh (0,3%; slika 2). Podatki o 
zaključku študija na teh programih v letih 2002 in 2003 kažejo, da diplomira približno 
polovica študentov, ki se vpišejo na ti študijski smeri. 
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Slika 1. Srednješolski uspeh študentov pedagoških študijev (zgoraj) in zanimanje za 
različne smeri pedagoških študijev (spodaj). Prikazani so podatki za študente, sprejete leta 
2004 v 1. letnik Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani (levo) in Pedagoške fakultete 
Univerze v Mariboru (desno). Naravoslovno-tehniške študije prikazujejo črni stolpci, 
ostale študije pa sivi. 
Povprečno število točk: Ob prijavi za vpis univerzitetna vpisna služba za vsakega 
kandidata izračuna število točk (v odstotkih), kjer se upošteva srednješolski uspeh v 3. in 4. 
letniku (utež 40%) in uspeh na maturi (utež 60%). Največje možno število točk je 100% 
(odličen srednješolski uspeh, maksimalno število točk na maturi), najmanjše pa 40% 
(zadosten srednješolski uspeh, najmanjše možno število točk na maturi, ki še zagotavlja 
zadosten uspeh). 
Zanimanje: Prikazan je delež razpisanih vpisnih mest, ki jih zapolnijo študenti, ki si dani 
študij izberejo kot svojo prvo željo ob prijavi za vpis. Zanimanje 100% tako pomeni, da se 
s prvo željo na študij prijavi ravno toliko dijakov, kolikor je razpisanih mest. 
Študijske smeri (oznake pod stolpci): angl. – angleški jezik; biol. – biologija; defekt. – 
defektologija;  filoz. – filozofija; fiz. – fizika; geogr. – geografija; gosp. – gospodinjstvo; 
kem. – kemija; mat. – matematika; nem. – nemški jezik; pedag. – pedagogika; predšol. – 
predšolska vzgoja; proizv.-teh. – proizvodno-tehnična vzgoja; rač. – računalništvo; razred. 
p. – razredni pouk; slov. – slovenski jezik; sociol. – sociologija; soc. ped. – socialna 
pedagogika; teh. – tehnika; zgod. – zgodovina. Na Univerzi v Ljubljani so na nekaterih 
študijskih smereh obvezne dvopredmetne vezave, ki so označene z vezajem. Na Univerzi v 
Mariboru si dijaki lahko izberejo nekatere predmete kot dvopredmetni študij (oznaka D) ali 
kot enopredmetni študij (oznaka E). 
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Slika 2. Porazdelitev maturitetnega uspeha študentov, vpisanih v 1. letnik študija biologije in 
gospodinjstva ter kemije in biologije na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Prikazani 
so podatki za vpis v letih 2000 do 2004. Pod oznako maturitetnega uspeha je prikazan delež 
študentov (v odstotkih). 
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Ugotovimo lahko, da je zanimanje dijakov za NMT programe bistveno manjše od zanimanja 
za nenaravoslovne programe, pri čemer se na NMT programe vpisujejo dijaki s slabšim 
srednješolskim učnim uspehom kot na nenaravoslovne programe. Podatki o izjemno slabi 
kakovosti študentov NMT smeri so še posebej zaskrbljujoči ob upoštevanju dejstva, da 
kakovostna izvedba pouka naravoslovja zahteva strokovno dobro podkovanega in splošno 
razgledanega učitelja. 

Predlagamo, da razmislimo o možnostih za takojšnje ukrepanje za izboljšanje kakovosti 
študentov pedagoških NMT smeri (npr. uvedba državnih kadrovskih štipendij). 
Opozarjamo tudi, da nekateri diplomanti teh smeri dosežejo zelo slabo povprečno oceno med 
študijem in izpite pogosto ponavljajo. Vprašljivo je, ali so diplomanti z zelo nizkimi 
povprečnimi ocenami dejansko usposobljeni za učiteljski poklic, čeprav jim sedanja 
zakonodaja dovoljuje opravljanje tega poklica. Zato predlagamo uvedbo dodatnega preskusa 
usposobljenosti za poučevanje ob in po zaključku študija (diplomski izpit, preskusno 
obdobje poučevanja v šoli pod mentorstvom in še kakšna druga oblika vrednotenja). Samo 
diplomant, ki bi opravil tudi takšen dodaten preskus usposobljenosti, bi prejel državno 
licenco za poučevanje. Diplomant, ki tega preskusa ne bi opravil, pa bi sicer imel 
univerzitetno izobrazbo (diplomo), ne bi pa smel opravljati učiteljskega poklica. Takšen 
sistem podeljevanja učiteljskih licenc imajo v številnih državah, uporabljajo pa ga tudi drugi 
državno regulirani poklici (medicina, veterina, pravo). Dobra priložnost za takšno spremembo 
sistema izobraževanja učiteljev je bolonjska prenova študija, ki je v pripravi. Zato 
predlagamo, da se čim prej odločimo, ali bomo uvedli podeljevanje državnih učiteljskih 
licenc. 

 

Vir podatkov za to poglavje: www.vpis.uni-lj.si, Visokošolska prijavno-informacijska 
služba Univerze v Ljubljani (Dolores Jankovič), Letno poročilo Pedagoške fakultete 
Univerze v Ljubljani (2001/2002 in 2002/2003). 
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Problem praktičnega pouka pri naravoslovnih predmetih 

Ena izmed stvari, ki jo učenci pri pouku naravoslovnih predmetov v Sloveniji pogrešajo, je 
več poskusov in praktičnega dela. Tudi mednarodne raziskave kažejo, da imamo pri nas 
izjemno malo poskusov. Tako se je denimo Slovenija v raziskavi TIMSS 2003 glede 
samostojnega izvajanja poskusov pri pouku biologije uvrstila na predzadnje mesto izmed vseh 
sodelujočih držav. To je še posebej zaskrbljujoče ob upoštevanju dobrih izkušenj s 
problemsko orientiranim in praktičnim poukom naravoslovja v drugih državah, kjer poročajo 
o večjem navdušenju učencev nad naravoslovjem in njihovim boljšim znanjem po prenovi in 
razširitvi obsega praktičnega pouka. 

Izvajanje poskusov je zahtevna pedagoška aktivnost, ki jo lahko kakovostno izvajajo samo 
strokovno dobro podkovani učitelji. Sedanji učitelji naravoslovja očitno zanemarjajo možnosti 
za praktično delo z učenci. Ob dokaj slabem srednješolskem uspehu študentov, ki se vpisujejo 
na pedagoške naravoslovne smeri, lahko predvidevamo, da tudi na novo izobraženi učitelji ne 
bodo sami od sebe navdušeni nad izvajanjem poskusov. Torej moramo učiteljem nuditi 
strokovno podporo in jih motivirati za uvedbo dodatnih poskusov in novih pristopov k 
praktičnemu pouku. 

Ena izmed neizkoriščenih možnosti za podporo učiteljem je objavljanje celovitih opisov 
poskusov na spletnih straneh (glej poglavje Podpora učiteljem in popularizacija 
naravoslovja preko spletnih strani). Pomembno je tudi dodatno izobraževanje učiteljev za 
nove pristope k praktičnemu pouku, ki se izvaja na učiteljskih delavnicah. Univerzitetne 
učitelje moramo bolj motivirati za organizacijo tovrstnih delavnic. Predlagamo tudi, da 
poenostavimo in predvsem dolgoročno uredimo sistem za pridobitev finančnih sredstev za 
izvedbo naravoslovnih delavnic. 

Zanimiv pristop k posodobitvi praktičnega pouka naravoslovja imajo v ZDA. Tu poteka 
obsežen dolgoročni projekt, financiran iz javnih sredstev, pri katerem univerze sodelujejo s 
šolami, posredniki med obema partnerjema pa so najbolj nadarjeni podiplomski študenti 
naravoslovja (NSF Graduate Teaching Fellows in K-12 Education; projekt GK-12; 
http://www.nsf.gov/funding/pgm_summ.jsp?pims_id=5472; National Science Foundation). 
Univerzitetni učitelji skupaj s sodelujočimi študenti in osnovnošolskimi in srednješolskimi 
učitelji načrtujejo nove pristope k praktičnemu pouku. Študenti (ali celo univerzitetni učitelji) 
nato obiskujejo različne šole in ob pomoči učiteljev vodijo praktični pouk. Študenti v času 
sodelovanja na projektu prejemajo plačo oz. štipendijo, te aktivnosti pa se upoštevajo kot del 
njihovega podiplomskega izobraževanja. Gradivo o projektu je sproti objavljeno na spletnih 
straneh, tako da imajo do njega dostop tudi učitelji, ki ne sodelujejo na projektu. Izkušnje s 
projektom so zelo pozitivne. Učitelji imajo dobro pomoč pri uvajanju novih poskusov. Učenci 
so bolj navdušeni nad naravoslovjem in naravoslovne vsebine tudi boljše znajo. Sodelujoči 
študenti se dostikrat tako navdušijo nad poučevanjem, da se odločijo, da bodo postali učitelji. 
Tisti, ki se po zaključku študija odločijo za drugačno poklicno pot, pa poročajo, da njihovi 
bodoči delodajalci upoštevajo sodelovanje na projektu pri zaposlovanju, saj so si študenti 
pridobili bogate izkušnje s timskim delom in sodelovanjem z različnimi ljudmi. Seveda pa se 
s tem projektom povečuje tudi nabor dobro zastavljenih in preskušenih eksperimentov, ki so 
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na voljo vsem učiteljem. Predlagamo, da v Sloveniji izvedemo pilotski projekt, s katerim 
bomo uvedli sodelovanje med univerzami in šolami pri uvajanju novih pristopov k 
praktičnemu pouku naravoslovja. 

Učitelji pri izvajanju poskusov naletijo tudi na praktične probleme. Priprava materiala za 
naravoslovne poskuse pogosto zahteva veliko dela (pri biologiji denimo nabiranje živega 
materiala na terenu ali gojenje poskusnih živali in rastlin), zato bi morali za spodbujanje 
uvajanja poskusov v šolo razmisliti o razbremenitvi učitelja glede števila učnih ur, ki jih 
mora opraviti. V nasprotnem primeru so seveda dodatni poskusi za učitelja samo dodatna 
obremenitev, ki se ne upošteva kot njegova pedagoška aktivnost. Učitelji se pritožujejo tudi 
nad pomanjkanjem laboratorijskih tehnikov. Če učitelj dodatnih poskusov ne bo pripravljal 
sam, mu moramo nuditi pomoč laboratorijskega tehnika v ustreznem obsegu. 

Številni naravoslovni poskusi zahtevajo nakup raznih malih potrebščin, kot so vrvice, elastike, 
radirke, zelenjava, cvetje in podobno. Predvsem pri pouku biologije se pogosto uporablja živ 
material, ki ga lahko kupimo na tržnici in ga po poskusu zavržemo. Predlagamo, da na šolah 
uvedemo sklad za majhne stroške za nakup potrebščin za naravoslovne poskuse, iz 
katerega si bodo učitelji lahko priskrbeli ustrezen material med šolskim letom. Opozarjamo, 
da morajo sedaj nekateri učitelji, ki so navdušeni nad izvajanjem poskusov, tovrstne stroške 
kriti iz svojih zasebnih finančnih sredstev! 

 

Podpora učiteljem in popularizacija naravoslovja preko spletnih strani 

Objavljanje kakovostnih učnih gradiv na internetu je odlična možnost za podporo učiteljem 
naravoslovja, ki pa je pri nas slabo izkoriščena. Na koncu poglavja je seznam primerov 
učiteljskih spletnih strani, večinoma v angleškem jeziku (dostop do seznama tudi na spletni 
strani http://botanika.biologija.org/zeleni-skrat/povezave/primeri.htm). Učitelji lahko na 
navedenih straneh najdejo podrobne opise učnih ur, slike in predstavitve v PowerPointu, opise 
poskusov, novice o naravoslovnih odkritjih, zanimive zgodbice za popestritev pouka in še kaj. 
Hkrati mnoge strani vsebujejo tudi gradivo za učence, s katerim se lahko sami na zabaven 
način izobražujejo (npr. igrice, naravoslovni kvizi, poskusi v kuhinji). 

Mnoge tovrstne strani so financirane iz javnih sredstev, včasih z dodatnimi sponzorji, pri 
njihovem sestavljanju pa sodelujejo odlični znanstveniki z univerz in inštitutov (primeri: 
spletne strani 25-29). Tako je zagotovljena kakovost objavljenih gradiv. Posebno zanimivi 
so podrobni opisi naravoslovnih poskusov, ki jih pri nas pri pouku nasploh premalo 
uporabljamo (primeri: spletne strani 3, 26 in 29). V nekaterih primerih pri sestavljanju 
poskusov sodelujejo znanstveniki, nato gredo poskusi v preskušanje v učilnice, pa še v 
recenzijo in končno v potrditev na pristojne državne ustanove. To so torej poskusi z 
nekakšnim državnim certifikatom (primer: spletna stran 26). Tako lahko učitelj z interneta 
pretoči natančna navodila za izvedbo poskusa, opis teoretičnega ozadja, opozorila o nevarnih 
snoveh, seznam učnih vsebin, pri katerih lahko poskus uporabi, opis poteka učne ure s 
poskusom in delovne liste za učence, v nekaterih primerih pa tudi spremljajoči film. Lahko si 
sposodi (spletna stran 19, 26, 34) ali kupi (spletna stran 35) komplete za izvedbo poskusa, ki 
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denimo vsebujejo tudi žive rastline in živali, če so te potrebne pri poskusu. 

Predlagamo, da tudi v Sloveniji organiziramo zbiranje kakovostnih učnih gradiv in 
poskusov na spletnih straneh. Takšna zbirka bo med drugim zanesljiv vir idej in podatkov 
za avtorje učbenikov. Odkar imamo prosti trg za učbenike se namreč dogaja, da avtorji 
preprosto prepisujejo nepreverjene podatke iz drugih učbenikov in predlagajo poskuse, ki jih 
sami niso nikoli izvedli in so v praksi zelo težko izvedljivi ali celo neizvedljivi. Hkrati bodo 
takšne spletne strani vir idej za poskuse, ki jih želi učitelj izvesti, pa jih ni v učbeniku. 
Predlagamo izvedbo pilotskega projekta, v katerem bomo raziskali različne pristope k 
objavljanju spletnih strani za učitelje ter s sodelovanjem znanstvenikov začeli zbirati poskuse, 
ki jih bomo preskusili v učilnici, in druga učna gradiva. Opozarjamo, da je zbiranje 
kakovostnih gradiv v slovenščini zelo pomembno, saj sicer vsakega učitelja, ki najde idejo za 
poskus na angleških straneh, obremenjujemo s prevajanjem delovnih listov in drugih gradiv 
(opažamo, da nekateri učitelji ne obvladajo dovolj angleškega jezika, da bi lahko izkoristili 
učne ideje z angleških spletnih strani). Preučiti moramo tudi možnosti za izposojo učil in 
pripomočkov za praktični pouk. V drugih državah izposojevalnice učil in kompletov za 
poskuse vodijo naravoslovni muzeji in univerze. 

V naši državi je financiranje izobraževalnih spletnih gradiv in njihovo upoštevanje pri 
strokovnem napredovanju neurejeno. Vsekakor moramo spodbuditi univerzitetne učitelje, da 
začnejo objavljati učna gradiva s svojega naravoslovnega področja na internetu. Trenutno 
spletna učna gradiva niso upoštevana pri točkovanju za napredovanje v višji naziv. 
Univerzitetnim učiteljem in drugim strokovnjakom moramo omogočiti uradno prijavo 
projektov za izgradnjo izobraževalnih spletnih strani. Znanstveniki bi lahko pri prijavi 
raziskovalnega programa oz. projekta dobili dodatna sredstva za izvedbo izobraževalnih 
aktivnosti s svojega področja naravoslovja. Odličen primer takšnega pristopa je spletna stran 
25 – na tem projektu sodelujejo znanstveniki, ki svoje izsledke objavljajo v vrhunskih 
znanstvenih revijah, hkrati pa v okviru raziskovalnega projekta (!) pripravljajo izobraževalna 
gradiva za spletne strani in izvajajo delavnice za učitelje. Predlagamo, da izvajanje 
izobraževalnih aktivnosti (delavnice za učitelje, priprava spletnih strani, priprava kakovostnih 
poskusov za pouk v šoli) uvedemo kot enega izmed kriterijev za financiranje vseh 
raziskovalnih projektov, ki jih podpiramo iz sredstev državnega proračuna, ter da seveda za te 
aktivnosti zagotovimo dodatna sredstva s pristojnega ministrstva. 

V svetu je splošna praksa, da založbe nudijo odlično podporo učiteljem, ki uporabljajo 
njihove učbenike. Tudi nekatere naše založbe, ki izdajajo učbenike, so začele objavljati 
spletne strani z učnim gradivom in idejami za poskuse (primer: spletna stan 44). Opozarjamo, 
da te aktivnosti ne morejo biti nadomestilo za zbirko učnih gradiv, ki jih urejajo in zanje 
jamčijo znanstvene in strokovne ustanove. 
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Povezave na spodaj navedene spletne strani so objavljene na  
http://botanika.biologija.org/zeleni-skrat/povezave/primeri 
(Opomba: Seznam povezav, ki smo ga zbrali za ta projekt in bi sicer obležal v arhivih, smo 
torej objavili na eni izmed slovenskih spletnih strani za učitelje naravoslovja .To je primer 
uporabe spletnih strani za posredovanje uporabnih informacij s projekta, ki ni namenjen 
učiteljem, do učiteljev.) 

Primeri spletnih strani za podporo učiteljem naravoslovnih predmetov 
1. NSTA – National Science Teachers Association (ZDA) http://www.nsta.org/ 

2. NBII - National Biological Information Infrastructure - Teacher Resources (ZDA) 
http://www.nbii.gov/education/ 

3. SEP - Science Enhancement Programme (Velika Britanija) http://www.sep.org.uk/ 
SEP - Teachers' Support For Schoolscience Resources (vsebuje tudi delovne liste) 
http://www.schoolscience.co.uk/teachers/sep/index.html 

4. TeacherNet –Teaching Resources for Science (Velika Britanija) 
http://www.teachernet.gov.uk/teachingandlearning/subjects/science/teaching_resources/ 

5. ENC - Eisenhower National Clearinghouse for Mathematics and Science Education 
(ZDA) http://www.enc.org/weblinks/?ls=sn 

6. The National Science Resources Center (NSRC; ZDA) 
http://www.nsrconline.org/curriculum_resources/teacher_resources.html 

7. Academic Info - Biology Education - Directory of Online Resources on Teaching 
Biology http://www.academicinfo.net/biologyed.html 

8. Federal Resources for Education Excellence (ZDA) http://www.ed.gov/free/index.html 

9. The USGS and Science Education (The U.S. Geological Survey, ZDA) 
http://education.usgs.gov/ 

 glavne povezave za učitelje http://biology.usgs.gov/features/learningrm/lr_teachers.html 

10. Science.gov (ZDA) http://www.science.gov/browse/w_133A.htm 

11. The Association for Science Education (Velika Britanija) http://www.ase.org.uk/ 

12. BBC Schools (Velika Britanija) http://www.bbc.co.uk/schools/ 

13. Science Primary Resources – LEA (Velika Britanija) 
http://www.bristol-lea.org.uk/teaching/secondary/science/sciences.html 

14. Teaching Ideas for Primary Teachers – Science Ideas (Velika Britanija) 
http://www.teachingideas.co.uk/science/contents.htm 

15. BA (British Association for the Advancement of Science) http://www.the-ba.net/the-
ba/ 

16. Virtual Teacher Centre (Velika Britanija) 
http://vtc.ngfl.gov.uk/docserver.php?temid=77 

17. The National Association of Biology Teachers (ZDA) 
http://www.nabt.org/sub/links_instr.asp 

18. MadSci Network http://madsci.org/index.html 

19. Exploratorium – Tools for Teachers http://www.exploratorium.edu/educate/index.html 
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20. Hypothesis-based Learning http://www.hbl4u.org/index.php 

21. Science Experiments For Kids http://homeschooling.gomilpitas.com/explore/sci.htm 

22. Canadian Botanical Conservation Network for Kids (Kanada) 
http://www.rbg.ca/cbcn/en/cbcn4kids/kidsindex.htm 

23. The collection of Biology Handouts (Filipini) 
http://www.addu.edu.ph/college/rstc/handouts/handouts.html 

24. Fun Science Gallery http://www.funsci.com/texts/index_en.htm 

 

Primeri podpore učiteljem preko univerz 
25. The Computable Plant (University of California, California Institute of Technology, 

ZDA) http://computableplant.ics.uci.edu/index.html 

26. Cornell Institute for Biology Teachers (Cornell University, ZDA) 
http://cibt.bio.cornell.edu/default.las 

seznam poskusov z delovnimi listi http://cibt.bio.cornell.edu/labs/titles.las 

27. BioEd Online (Baylor College of Medicine in Texas A&M University, ZDA) 
http://www.bioedonline.org/ 

28. VCU Center for Life Sciences Education (Virginia Commonwealth University, ZDA) 
http://www.vcu.edu/lifesci/centers/about_the_center.html 

29. Hands-on Activities for Teaching Biology to High School or Middle School Students 
(Biology Department, University of Pennsylvania, ZDA) 
http://serendip.brynmawr.edu/sci_edu/waldron/ 

 

Primeri zbirk filmov za učitelje in študente 
30. Lifesign (Velika Britanija) - delno javno dostopno, delno le za britanske študente oz. 

učitelje http://www.lifesign.ac.uk/browse.asp 

31. The Vega Science Trust (Velika Britanija) http://www.vega.org.uk/ 

32. BrainPOP (ZDA) - izobraževalni animirani filmi za osnovno in srednjo šolo 
http://www.brainpop.com/science/seeall/ 

33. The Open Video Project (ZDA) http://www.open-video.org/details.php?videoid=6389 

 

Primeri izposoje in nakupa učil in poskusov 

34. The Field Museum, Harris Educational Loan Program (Chicago, ZDA) – primer 
muzeja, ki izposoja učila http://fm1.fieldmuseum.org/helc/ 

35. Carolina Biological (ZDA) - primer podjetja, ki prodaja učila in poskuse 
http://www.carolina.com/ 

 

Primeri internetnih univerzitetnih učbenikov 
36. BOTANY Online - The Internet Hypertextbook (Nemčija) http://www.biologie.uni-

hamburg.de/b-online/e00/default.htm 

37. Wayne’s Word – An Online Textbook of Natural History (ZDA) 
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http://waynesword.palomar.edu/wayne.htm 

38. Botanički praktikum On Line (Univerza v Zagrebu, Hrvaška) 
http://croatica.botanic.hr/praktikum/home.htm 

39. Visual Models of Morphogenesis (Kanada) http://algorithmicbotany.org/vmm-
deluxe/Animations.html 

 

Primeri tovrstnih spletnih strani v Sloveniji 
40. Raziskujte z nami (Hiša eksperimentov, Ljubljana) http://www.h-e.si/ 

41. Eksperimentorij (Slovenski kemijski portal) http://www.fkkt.org/eksperimentorij/ 

42. Kvarkadabra – časopis za tolmačenje znanosti http://www.kvarkadabra.net/ 

43. Zeleni škrat (Univerza v Ljubljani) http://botanika.biologija.org/zeleni-skrat/index.htm 

44. Vedež – Vseved (DZS, Ljubljana) http://vedez.dzs.si/vedez/ 

45. Ecce Schola (Univerza v Ljubljani) http://www2.arnes.si/~surdkoba/es/mat.htm 

 

Preverjanje kakovosti učbenikov 

Pomemben dejavnik pri pouku naravoslovja so učbeniki in drugo gradivo za učence (delovni 
zvezki in zbirke vaj). Kakovost in ustreznost vsakega učbenika se načeloma zagotovi s 
postopkom potrditve, ki ga ureja Pravilnik o potrjevanju učbenikov. Najpomembnejši 
strokovni del tega postopka je recenzija, vendar veljaven postopek recenzije ni dobro 
zasnovan. Nujno je potrebno ločiti recenzenta od založbe, ki učbenik izdaja – sedaj založba 
sama namreč izbere recenzenta  in nato recenzijo tudi plača. Drugače povedano založba 
najame recenzenta. Takšen sistem dovoljuje zlorabo, saj lahko založba recenzenta, ki iz 
upravičenih razlogov ni zadovoljen z učbenikom, preprosto zamenja z »manj strogim«. 
Založbe tudi izkoriščajo recenzente kot strokovne svetovalce, ki morajo nekako premostiti 
težave, ki nastanejo, če založba izbere strokovno in pedagoško slabo usposobljenega avtorja. 
Poleg tega sedanji pravilnik dovoljuje, da niti recenzent, niti predmetna skupina zavoda za 
šolstvo, niti Komisija za učbenike Strokovnega sveta vlade RS za splošno izobraževanje, ki 
sicer vodi postopek, pogosto sploh ne vidijo končne postavitve učbenika s celotnim slikovnim 
gradivom. Komisija je sicer že sprožila postopek za spremembo pravilnika, ki bi te anomalije 
odpravil in omogočil boljši strokovni (recenzentski) nadzor nad učbeniki. Cilj je, da bi ta 
komisija imenovala neodvisne recenzente za učbenike, pri čemer stroške recenzije sicer, tako 
kot sedaj, nosi založba. Založba lahko najame strokovne svetovalce, če jih pri snovanju 
učbenika potrebuje. Predlagamo, da Komisijo podpremo v zahtevanih spremembah 
pravilnikov in čim prej začnemo izvajati nov postopek recenzije. 


