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I 

POVZETEK 

Diplomsko delo je razdeljeno na teoretična izhodišča in empirični del. V teoretičnih 

izhodiščih je opredeljeno kakovostno znanje (fizike), pomen tega znanja za posameznika in 

družbo ter načini, kako ga je mogoče doseči. V okviru formalnega izobraževanja je možno 

kakovostno in trajno znanje doseči s strokovno premišljenim dopolnjevanjem tradicionalnega 

in problemskega, spoznavno-konstruktivističnega modela pouka, vsi ti modeli pouka pa so 

povezani z uporabo učnih medijev. Izobraževalne in dokumentarne oddaje predstavljajo 

obliko priložnostnega izobraževanja, ki na poljuden in zanimiv način posredujejo fizikalne 

vsebine, s čimer jih lahko posamezniku približajo in spodbudijo zanimanje zanje. V 

nadaljevanju so izpostavljene tudi funkcije, didaktične značilnosti in vplivi medijev na učenje 

ter poučevanje. Izpostavljenih je tudi nekaj uspešnih primerov uporabe video posnetkov za 

izobraževalne namene in rezultatiraziskav, ki dokazujejo pozitivne vplive uporabe video 

posnetkov. Na podlagi pridobljenih podatkov o nekaterih izobraževalnih in dokumentarnih 

oddajah je predstavljen učinkovit način zasnove izobraževalne oddaje. Predstavljenih je tudi 

nekaj slovenskih in tujih izobraževalnih in dokumentarnih televizijskih oddaj, omenjeni pa so 

tudi nekateri spletni video posnetki, ki so zelo priljubljeni in vsebujejo zanimive ter 

relevantne fizikalne vsebine. 

V empiričnem delu je podrobno predstavljena empirična raziskava, ki je bila izvedena med 

osnovnošolci. Raziskava je pokazala, da učenci redko spremljajo izobraževalne in 

poljudnoznanstvene oddaje. Za fiziko oziroma naravoslovje se učenci zanimajo enako kot za 

ostale predmete. Tisti, ki spremljajo tovrstne oddaje, so v veliki meri mnenja, da so pridobili 

novo znanje in nov pogled na določeno fizikalno temo. V povprečju se učenci srednje 

zanimajo za ogled oddaj in tudi zanimanje za oddaje je srednje. Poleg tega učenci menijo, da 

so jim oddaje srednje razumljive in da vplivajo na njihovo izboljšanje znanja fizike, kljub 

temu, da jih spremljajo redko. 

 

 

KLJUČNE BESEDE 

Izobraževalna oddaja, znanje, problemski pouk, kakovosten pouk, spoznavno-

konstruktivistični model pouka, popularizacija, zabavno izobraževanje, učenčevo zanimanje.
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II 

Knowledge and interest in Physics among pupils in relation to watching 

educational and documentary programmes 

ABSTRACT 

This diploma paper defines theoretical basis for acquiring qualitative knowledge (of Physics), 

its meaning for an individual and society and means which make its achievement possible. In 

the frame of formal learning qualitative and permanent knowlegde can be achieved by 

problem-based and cognitive-constructivist teaching styles, while all these styles are 

connected with the use of teaching mediums and learning methods. Educational shows and 

documentary programmes are means of informal education which present physical themes in 

non-technical and interesting way and thus bring it closer to individuals, stimulating their 

interest in them. Next in this diploma paper I presented the impact of functions, didactic 

features and media on learning and teaching. I brought to attention some successful examples 

of using videos for educational purposes and results of relevant researches, which prove 

positive impact of using videos. Based on acquired data on several educational shows and 

documentary programmes an effective plan of educational show is presented. I also presented 

some Slovene and foreign educational and documentary programmes, and mentioned some 

web-based videos, which are very popular and contain interesting and relevant physical 

content. 

The empirical part of this diploma paper describes in detail a research, carried out among 

primary school pupils. Research showed, that pupils rarely watch educational and 

documentary programmes with physical contents. Interest in science and Physics among 

pupils is the same as in other school subjects. Pupils, who watch these programmes in 

majority estimate that they gained new knowledge and new aspect in particular Physics 

theme. On average pupils show medium interest in watching educational and documentary 

programmes. Besides, pupils mean that they on average understand programmes at medium 

rate and that they influence on their improvement of Physics knowledge, despite the fact, that 

pupils watch them rarely. 

KEY WORDS 

Educational show, knowledge, problem-based learning, quality instruction, cognitive-

constructivist teaching style, popularization, physics, edutainment, learner´s interest.
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1. UVOD 
Obseg uporabe različnih multimedijskih pripomočkov je v zadnjih desetletjih pustil na otrocih 

in mladostnikih velik pečat. Tradicionalni način poučevanja predstavlja mnogim učencem
1
, 

zlasti učencem z učnimi težavami, zahteven proces, ki jim pogosto ni dovolj prilagojen, kar 

lahko posledično vodi v manjšo motivacijo za učenje in zanimanje za učno snov. Uporaba 

multimedijskih pripomočkov za motivacijo in drugačen način podajanja znanja mora biti 

strokovno skrbno premišljena. Sprememba načina poučevanja učence pritegne in jih motivira, 

če pa se multimedijske pripomočke za izobraževalne namene uporablja prepogosto in 

didaktično neustrezno, lahko postanejo nezanimivi, njihova izobraževalna vrednost pa se 

močno zmanjša. 

Kakovostno izobraževanje ni le proces pomnjenja in prenašanja znanja. Ključnega pomena je, 

da učenci pridobijo trajno znanje, ki je uporabno za reševanje problemov. Poleg tega je naloga 

izobraževanja spodbuditi željo po znanju, zagotoviti smernice za samostojno izobraževanje v 

prihodnosti ter spodbujati kritično vrednotenje in oblikovanje stališč. K vsemu temu lahko 

prispevajo svoj delež tudi izobraževalne oddaje (Mares, Cantor in Burr Steinbach, 1999). 

Pri zagotavljanju kakovostnega izobraževanja mora biti učitelj kot najpomembnejši dejavnik 

učenčevega napredka pozoren na veliko dejavnikov. Z vključevanjem raznovrstnih učnih 

pripomočkov ima učitelj možnost, da obogati poučevanje ter kompleksnejše vsebine v okviru 

formalnega izobraževanja predstavi na drugačen, nazornejši način. Uporaba video posnetkov 

v okviru formalnega izobraževanja mora biti podprta z različnimi učnimi metodami, da lahko 

pride do kakovostnega in trajnega znanja. Občasna uporaba multimedijskih sredstev v 

različnih etapah učnega procesa od uvajanja, obravnavanja nove učne snovi, vadenja, 

ponavljanja do preverjanja lahko motivira in je privlačna. Konkretni primeri, prikazani v 

posnetkih ali simulacijah, so zelo priročni, saj v učilnicah pogosto niso izvedljivi in so 

koristen način za navezavo oziroma uvod v novo temo. Na ta način spodbudimo zanimanje pri 

učencih in lažje pojasnimo fizikalne zakonitosti na konkretnem primeru in ne le s poskusom, 

ki je omejen na razmere v učilnici. Poleg formalnega izobraževanja imata pri pridobivanju 

znanja zelo pomembno vlogo tudi neformalno učenje ter informalno ali priložnostno učenje. 

Vsakodnevno se srečujemo z mediji, preko katerih nam je posredovana velika količina 

informacij. Z izobraževalnimi in dokumentarnimi oddajami, ki so večinoma kvalitetne in 

                                                 
1 V diplomskem delu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so 

uporabljeni nevtralno za moške in ženske. 
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privlačne, lahko posameznik pridobi novo znanje, ki mu lahko koristi pri formalnem 

izobraževanju. V diplomskem delu so predstavljeni modeli in primeri učinkovite uporabe 

tovrstnih oddaj za izobraževalne namene pri pouku naravoslovja in fizike. 

Mayer (po Cruse, 2006) navaja, da kljub temu da se lahko ogled video posnetkov zdi pasiven, 

le-ta lahko vključuje višje miselne procese, ki so nujni za aktivno učenje. Dobro pripravljena 

multimedijska izobraževalna sporočila lahko spodbudijo aktivne miselne procese pri učencih, 

tudi ko se zdijo ti po vedenju neaktivni. Vsebina in kontekst ogleda sta ključna elementa pri 

tem. 

Televizija ponuja veliko informativnih, izobraževalnih in dokumentarnih oddaj, ki so lahko 

povod za posameznikovo izbiro izobraževanja oz. poklica ob koncu osnovnošolskega in 

srednješolskega izobraževanja. Mladostniki si ponavadi izbirajo vzore, ki jih navdušujejo, z 

njimi se istovetijo in se po njih zgledujejo. Vsakdo ima v spominu kakšnega učitelja, ki je s 

svojim žarom, predanostjo in voljo uspel narediti pouk zanimivejši. Možnosti, da mladim 

postanejo vzorniki ali »vsaj referenca«, imajo tudi voditelji poljudnoznanstvenih in 

izobraževalnih oddaj, ki znajo sprva zapletene enačbe in znanstvena dejstva razložiti na 

poljuden način ter jih približati širšemu občinstvu. 

V diplomskem delu so predstavljene raziskovalne ugotovitve različnih avtorjev (King (2000), 

Mares idr. (1999), Razel (2001), Schlote in Fläckel (2010), Zavrel idr. (2010)) o učinkih 

nekaterih kvalitetnih izobraževalnih oddaj, ki so pri gledalcih uspele spodbuditi zanimanje in 

izboljšati splošno znanje različnih znanstvenih vsebin. Dostikrat so tovrstne oddaje korelacija 

različnih znanosti, njihov namen pa je večinoma enak – popularizacija znanosti. Ob tem je 

vredno upoštevati opozorila Gerliča idr. (2010), da zaradi poljudnega načina pojasnjevanja ne 

sme prihajati do poenostavljenega prikaza, ki bi bil strokovno neustrezen. Takšni prispevki v 

medijih namreč po njegovem mnenju nagovarjajo preširoko javnost in pogosto ne uporabljajo 

uveljavljenega strokovnega izrazoslovja. 

Pri celotni diplomski nalogi sem izhajal iz prepričanja, da lahko v ključnih letih 

posameznikovega odločanja o njegovi življenjski poklicni poti pomembno vplivajo dejavniki, 

ki spodbujajo zanimanje in željo po spoznavanju novega. Z ogledom dokumentarne oddaje 

Uničevalca mitov (Mythbusters) sem dobil idejo za to diplomsko delo, ki dokazuje pomen 

neformalnih in priložnostnih oblik izobraževanja poleg formalnega ter potencial različnih 

medijev za popularizacijo in spodbujanje zanimanja za fiziko oziroma znanost na splošno. Z 

empirično raziskavo, ki sem jo izvedel na vzorcu osmošolcev in devetošolcev priložnostno 
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izbranih šol, sem želel ugotoviti, kakšni so vplivi izobraževalnih in dokumentarnih oddaj na 

učenčevo znanje in zanimanje za fiziko.  
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2. TEORETIČNI DEL 

2.1. Kakovostno znanje  

Razvoj znanosti in tehnologij, posebej informacijskih in komunikacijskih, je omogočil široko 

dostopnost in uporabnost medmrežja ter drugih naprednih medijev, kar vpliva na življenje in 

delovanje vsakega posameznika. Mnenja o vplivu tehnologij na kakovost življenja ljudi v 21. 

stoletju so različna, »nekateri tako poudarjajo, da nas tovrstne tehnologije osvobajajo, saj se 

zaradi njih zmanjšujejo razdalje in padajo časovne prepreke, drugi pa so, prav nasprotno, 

pozorni na preobilje informacij in tako imenovane digitalne razlike med državami, ki jih 

ustvarja« (Dumont, Istance in Benavides, 2013, str. 27). 

Dumont idr. (2013, str. 28) trdijo, da sta »izobraževanje in učenje obtičala ravno sredi teh zelo 

različnih razvojnih smeri in se morata prilagajati tako hitrim spremembam kot preobilju 

podatkov, obenem pa morata zagotavljati tudi trdno podlago za temelje, na podlagi katerih se 

je mogoče spopadati s temi izzivi«. 

Blažič, Ivanuš-Grmek, Kramar in Strmčnik (2003, str. 51) so opredelili izobraževanje kot 

zavestno interakcijo »med subjektom in objektom, katere rezultat je izobrazba, kot sistem 

kritično usvojenih vednosti, znanja in vrednot, pa tudi sposobnosti in spretnosti z različnih 

področij človekovega materialnega in duhovnega delovanja.« 

Tomićeva (2003, str. 15) je definirala izobraževanje »kot eno izmed temeljnih pedagoških 

kategorij in funkcij, ki zajema znanje in sposobnosti, ne pa samo eno od tega dvojega. Po 

obsegu in globini znanja in stopnji razvitosti raznih sposobnosti razlikujemo stopnje v 

izobraženosti ljudi«. Znanje Tomićeva (2003) ter Peklaj idr. (2009) opredeljujejo kot sistem 

dejstev in posplošitev, ki jih posameznik pridobi in ohrani v dolgotrajen spomin. Dejstva so 

konkretnosti, posameznosti o objektivni stvarnosti, ki jo človek spoznava po zaznavni 

(perceptivni) poti s čutili (sliši, vidi, otipa, čuti, vonja ali okusi). Posplošitve ali abstrakcije so 

druga kompetentna znanja, ki jih človek usvoji z mišljenjem. 

Pridobivanje znanja je vseživljenjski proces, ki ga v strukturirani in formalni obliki 

pridobivamo v okviru šolskega izobraževanja. »Formalno izobraževanje je namerna, 

časovno opredeljena, institucionalizirana dejavnost, katere rezultat je običajno javno veljavna 

kvalifikacija« (»Formalno izobraževanje«, b.d.). Odvija se v institucijah, je strukturirano in 
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načrtovano (ima opredeljene cilje, trajanje, učna pomoč) ter vodi do priznanih diplom in 

kvalifikacij (»Formalno izobraževanje«, b.d.; Mohorčič-Špolar, 2000, str. 8). 

»Neformalno izobraževanje je namerna, časovno opredeljena, institucionalizirana dejavnost, 

ki se ne konča s pridobitvijo javno veljavne kvalifikacije in je strukturirana ter načrtovana 

(cilji, trajanje, učitelj).« Velik del znanja posameznik pridobi tudi s priložnostnim 

(informalnim) učenjem, ki ni nujno namerno in je »dejavnost, ki ne poteka v za to določeni 

instituciji ter se ne konča s pridobitvijo javno veljavne kvalifikacije«. To učenje poteka v 

vsakdanjem življenju, pri opravljanju profesionalnega dela, v družini, v prostem času in ni 

strukturirano, načrtovano ter ne vodi do priznanih certifikatov (»Formalno izobraževanje«, 

b.d.; Mohorčič-Špolar, 2000, str. 8; Walden in Soronen, 2004). 

Unescova terminologija opredeljuje priložnostno učenje kot »proces, ki poteka vse življenje, 

pri katerem si vsak oblikuje stališča, pridobiva vrednote, spretnosti in znanje iz vsakdanjih 

izkušenj, izobraževalnih vplivov in virov v svojem okolju, družini, soseski, pri delu in igri, pri 

nakupovanju, v knjižnici in iz javnih občil« (Drofenik idr., 1991, str. 54). 

Posameznik si s priložnostnim učenjem širi obzorja ter s tem omogoča nadgradnjo znanja, ki 

ga je pridobil v okviru formalnega izobraževanja. Različni elektronski mediji nas 

vsakodnevno spremljajo kot vir razvedrila in informacij, njihova ponudba je zelo raznovrstna. 

Posameznikova odločitev za ogled in izbira oddaje je odvisna od njegovih interesov. Če 

posameznik bodisi namerno ali slučajno (priložnostno) spremlja izobraževalne ali 

dokumentarne vsebine, mu je le-to lahko v pomoč pri formalnem izobraževanju. 

Dumont idr. (2013) opredeljujejo širši koncept vseživljenjskega učenja, za katerega je 

značilno spoznanje, da učenje ni vezano samo na zgodnja leta življenja, temveč se nadaljuje 

skozi celotno življenje. Gorard (2009, po Dumont idr., 2013) in Hargreaves (2003, po 

Dumont idr., 2013) izpostavljata, da sta ne glede na širok razmah vseživljenjskega učenja 

»obseg in kakovost osnovnega šolanja v formativnih letih otrok ključnega pomena za učenje 

pozneje v življenju«. Pridobljeno znanje, veščine in vrednote, ki jih učenci pridobijo v okviru 

formalnega izobraževanja, predstavljajo temelje za vseživljenjsko učenje. 

Bransford, Brown in Cocking (2000, po Dumont idr., 2013, str. 29) opredeljujejo kompetence 

ali veščine 21. stoletja, ki naj bi jih posameznik obvladal za uspešno delovanje v družbi 

znanja danes in v prihodnosti. Izpostavljajo pomen višjih spoznavnih procesov, ustvarjalnosti, 

obdelovanja in razvrščanja kompleksnih informacij, sistematičnega in kritičnega mišljenja, 
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odločanja na podlagi presojanja različnih dejstev, zastavljanja produktivnih vprašanj o 

različnih temah, prilagodljivost novim informacijam … Dumont idr. (2013) izpostavljajo, da 

v prihodnosti ne bo pomembno samo intelektualno in tehnično delo, kompleksna družba 

znanja razvija »višje veščine«, zato naj po njunem mnenju mladi ljudje pričakujejo delovanje 

v zelo različnih strokovnih okoljih, ki bodo vključevala tudi ročno delo in umetniško 

ustvarjanje. Avtorji zaključujejo poglavje o kompetencah 21. stoletja s kritiko temeljnega 

pedagoškega modela večine šol, ki je še vedno tak, da večinoma pripravlja učence za 

industrijska gospodarstva, kar imenujeta »dajanje navodil«. Zastavila sta si vprašanje, ali učni 

modeli in učna okolja »sploh opremljajo učence z veščinami, ki so ključne za življenje v 

družbah znanja, kakršne nastajajo v 21. stoletju« (Dumont idr., 2013, str. 30). V poročilu sta 

skušala pojasniti, kako bi lahko organizirali tako učenje, da bi bilo doseganje teh ciljev 

čimbolj učinkovito. 

Glede na kakovost povezave dejstev in posplošitev Tomićeva (2003, str. 22) razlikuje različne 

stopnje znanja: 

- spominsko znanje (najnižja kvaliteta znanja, za katero je značilno, da se posameznik 

podatkov spominja, vendar ne zna o njih nič povedati); 

- prepoznavno znanje (posameznik prepozna, zna identificirati pripadnost, ne more pa 

znanja pojasniti in razložiti); 

- reproduktivno znanje (posameznik ga reproducira v istem obsegu in globini kot ga je 

sprejel in ga je sposoben uporabljati); 

- operativno znanje (posameznik s tem znanjem operira; vsebino zna pojasniti, razložiti 

in jo uporabiti v znanih ter novih situacijah); 

- kreativno ali ustvarjalno (najvišja stopnja kakovosti znanja; posameznik na podlagi 

pridobljenega znanja napreduje pri ustvarjanju novih, materialnih in duhovnih dobrin). 

Poleg znanja zajema izobraževanje tudi sposobnosti, ki so kvalitete osebnosti in se kažejo v 

človekovi uspešni dejavnosti. Ker so sposobnosti neposredno povezane s človekovo 

aktivnostjo, razlikujemo glede na različna področja človekove aktivnosti tudi različne 

sposobnosti (senzorične ali perceptivne, motorične, intelektualne itd.) (Tomić, 2003). 

Znanje je običajno razdeljeno na (Marentič Požarnik, 2003, str. 162): 

- deklarativno znanje (vedeti, da …) – dejstva, pravila, dogovori, predstave, ki jih 

pridobimo iz realnosti ali od drugih ljudi; 
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- proceduralno znanje (vedeti, kako) – znanje, ki ga potrebujemo, da izvedemo neko 

opravilo od začetka do konca; 

- strateško znanje (vedeti, kdaj) – znanje, na podlagi katerega se odločamo, katere 

postopke ali metode moramo uporabiti za izvedbo določenega procesa; 

- metakognitivno znanje (znanje o znanju) – vedeti, kako znanje pridobivamo in 

preverjamo njegovo resničnost. 

V šoli je poudarjeno deklarativno znanje in manj proceduralno znanje (reševanje nalog 

različnih tipov pri matematiki oziroma eksperimentalno dokazovanje zakonitosti v 

naravoslovju). Za uspešno ukrepanje v nepredvidljivih situacijah morajo učenci usvojiti 

veščine strateškega in metakognitivnega znanja, kar pa zahteva več lastnega truda 

posameznika. V poglavju Bloomova taksonomija je predstavljena povezava teh stopenj znanja 

in stopenj učnih ciljev.  

Pri spoznavnem procesu sprejemamo informacije s čutili – z vidom (V), sluhom (A) in 

kinestetično (Kinestetično-tip+Olfaktorično-voh+Gustativno-okus). Ljudje se razlikujemo po 

tem, kako najlažje usvojimo podatke. Psihologi so s pomočjo raziskav ugotovili, da pri 35 % 

ljudi prevladuje vidno sprejemanje informacij (vizualni tip), 25 % ljudi jih sprejema preko 

sluha (avditivni tip) in 40 % ljudi čustveno-gibalno (kinestetični tip). Vsak posameznik ima 

svojo kombinacijo učnih tipov, učenje pa je najbolj učinkovito, kadar so vključeni vsi čuti 

(Tomić, 2003, str. 73). 

Vizualni učenci se učijo preko vida, razmišljajo v slikah, morajo si ustvariti miselne slike za 

pomnjenje podatkov in uživajo ob ogledu zemljevidov, grafov, slik, video posnetkov in 

filmov. Imajo razvite vizualne veščine, ki se izražajo preko gradnje sestavljank, branja, 

pisanja, razumevanja grafov in tabel, dobrega smisla za orientacijo, skiciranja, slikanja, 

ustvarjanja vizualnih prispodob in analogij (pogosto preko vizualnih umetnosti), 

manipuliranja s slikami, gradnje, popravljanja, načrtovanja praktičnih predmetov in 

interpretiranju slik. 

Avditivni učenci se učijo preko poslušanja, imajo visoko razvite avditivne veščine. V 

splošnem so dobri v govorništvu in predstavljanju. Najbolje se učijo preko govorjenih 

predavanj, diskusij, pogovarjanja o stvareh in poslušanja ostalih. Njihove avditivne veščine so 

izražene v poslušanju, govorjenju, pisanju, pripovedovanju zgodb, razlaganju, poučevanju, 

uporabi humorja, razumevanju pomena stavkov in besed, pomnjenja informacij in 

zagovarjanju lastnega vidika. 
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Kinestetični učenci se učijo preko gibanja, izdelovanja in dotikanja, se izražajo s kretnjami, 

imajo dober občutek za ravnotežje in povezavo vida z motoriko rok (hand-eye coordination). 

Podatke si zapomnijo in jih procesirajo s pomočjo interakcije s prostorom, ki jih obdaja. Težje 

so dalj časa pri miru in lahko postanejo vznemirjeni zaradi potrebe po aktivnosti in 

raziskovanju. Njihove veščine se izražajo v fizični koordinaciji, atletskih sposobnostih, 

praktičnem raziskovanju, uporabi telesne govorice, ročnih spretnostih, igranju, mimiki, plesu 

in izražanju čustev s kretnjami (»Visual, Auditory and Kinesthetic (VAK) learning style 

model«, b.d.). 

2.1.1. Taksonomije učnih ciljev 

Taksonomije učnih ciljev so pripomoček/način za zagotavljanje učenčevega spoznavnega 

razvoja in omogočajo vpogled v doseganje spoznavnih stopenj znanja. V nadaljevanju sta 

predstavljeni dve taksonomiji znanj, Bloomova in Marzanova, ki se razlikujeta glede na 

preverjanje kognitivnih učnih ciljev pri Bloomovi (področje znanj) ter formativnih ciljev pri 

Marzanovi taksonomiji (področje spretnosti in veščin). 

2.1.1.1. Bloomova taksonomija 

Bloom s sodelavci je razvil metodo klasifikacije oblik mišljenja, za katere so smatrali, da so 

pomembne v procesu učenja. Rezultat tega je bila taksonomija, ki zajema tri področja: 

 KOGNITIVNO PODROČJE 

To področje je ključno v Bloomovi taksonomiji in temelji na kognitivnih procesih, ki so za 

posamezno stopnjo znanja potrebni. Bloomova kognitivna taksonomija predstavlja model 

klasifikacije znanj, ki je razdeljen na šest spoznavnih stopenj. Te stopnje služijo kot 

»stopnice«, ki vodijo učitelje k spodbujanju učencev, da se »povzpnejo na višjo stopnjo 

mišljenja«. Taksonomija je hierarhična, kar pomeni, da vsaka višja taksonomska stopnja 

vključuje nižje stopnje. Z drugimi besedami – učenec, ki je na stopnji uporabe, je že usvojil 

učno vsebino na stopnji znanja in razumevanja (Forehand 2005). 
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Tabela 2.1: Stopnje kognitivnega področja in njihove značilnosti po Bloomu idr. (1956, po »Bloom's taxonomy: 

three learning domains«, 2013; Hergan idr. 2012; Rutar Ilc, 2003). 

Stopnja Opis dejavnosti Primeri dejavnosti za 

usvojitev stopnje 

Ključne besede (glagoli, ki 

opisujejo dejavnosti) 

zapomnitev priklic ali prepoznava 

dejstev, podatkov, definicij, 

metod, razlag, teorij 

naloge objektivnega tipa npr. 

dopolnjevanja in izbire ali 

kratki spominski odgovori 

razvrstiti, definiraj/določiti, 

opisati, označiti, našteti, 

zapomniti si, prepoznati, 

povezati, izbrati 

razumevanje prevajanje: izražanje z 

drugimi besedami ali 

prevajanje v drugo obliko 

razložiti pomen pri čemer gre 

za prevajanje iz enega nivoja 

abstrakcije v drugega, odziv ali 

rešitev na dan problem, 

oblikovati primere ali metafore 

razlagati, ponoviti, izraziti z 

drugimi besedami, oceniti, 

razvrstiti, povzeti, opisati, 

prevesti, pregledati, poročati, 

diskutirati razlaganje: dojemanje 

bistva in razumevanje 

medsebojnih odnosov 

ekstrapolacija: presojanje in 

napovedovanje vplivov, 

posledic ali dogodkov, 

sklepanja o posledicah na 

osnovi danega sporočila 

uporaba uporaba znanja v konkretnih 

situacijah in odzivanje na 

okoliščine 

uporaba teorije v praksi, 

prikazovanje, reševanje 

problemov, vodenje dejavnosti 

uporabiti, odkriti, upravljati, 

izvajati, rešiti, izdelati, 

vključiti, zgraditi, spremeniti, 

pripraviti, odzvati se, voditi 

analiza analiza elementov sporočila, 

predpostavk, pogledov 

opredelitev sestavnih delov in 

nalog procesa ali koncepta, 

razčlenitev metodologije 

oziroma procesa, ocenjevanje: 

elementov in odnosov med 

njimi, vplivov 

razčleniti, primerjati, izmeriti, 

testirati, preiskovati, poskusiti, 

poročati, grafično prikazati … 
analiza odnosov med deli 

sporočila (npr. odnosov 

med hipotezami in dokazi) 

analiza organizacijskih 

načel (npr. organizacija 

določenega dela, kakšen je 

avtorjev namen, 

predpostavke ipd.) 

sinteza razvijanje novih struktur, 

sistemov, modelov, 

pristopov, idej in 

ustvarjalno mišljenje 

razvoj načrtov ali postopkov, 

oblikovanje rešitev, 

vključevanje metod, virov, idej, 

delov, ustvarjanje skupin ali 

novih pristopov … 

razviti, načrtovati, zgraditi, 

ustvariti, oblikovati, 

organizirati, pregledati, 

predlagati, ustanoviti, zbrati, 

vključiti, ponovno urediti, 

spremeniti 

vrednotenje vrednotenje učinkovitosti 

določenih konceptov v 

povezavi z rezultati, 

kritičnim mišljenjem, 

primerjanjem in 

preiskovanjem 

pregled možnosti ali načrtov v 

povezavi z učinkovitostjo 

določenih postopkov, 

praktičnostjo, trajnostjo; 

izvedba vrednotenja v povezavi 

z alternativnimi možnostmi 

pregledati, prilagoditi, oceniti, 

predstaviti stališča, poročati, 

preiskovati, usmerjati, 

dokazati, projektno načrtovati 
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V 90. letih prejšnjega stoletja je Bloomova nekdanja študentka Lorin Anderson organizirala 

posvet, na katerem so se zbrali kognitivni psihologi, kurikularni teoretiki, pedagoški 

raziskovalci in drugi z namenom posodobitve taksonomije za potrebe učencev in učiteljev 21. 

stoletja (Anderson in Krathwohl, 2001, po Forehand, 2005). Prenovljena taksonomija je bila 

po več letih dela predstavljena leta 2001 in se od originalne razlikuje v treh točkah: 

terminologiji, zgradbi in poudarkih (Forehand, 2005). 

- Spremembe terminologije 

Poimenovanje glavnih kategorij so iz samostalnikov Andersonova in sodelavci spremenili v 

glagolski način, kar je opisano v tabeli 2.2 in grafično predstavljeno na sliki 2.1. 

Tabela 2.2: Prenovljena Bloomova taksonomija (Sun, b.d.). 

Opis stopnje Glagoli 
Zapomniti si: ali lahko učenci prikličejo naučene 

informacije in si jih zapomnijo? 

Opredeli, podvoji, naštej, zapomni si, prikliči, ponovi, 

navedi. 

Razumeti: ali lahko učenec razloži ideje in 

koncepte? 

Razvrsti, opiši, razpravljaj, razloži, prepoznaj, poišči, 

poročaj, izberi, prevedi, opiši z drugimi besedami. 

Uporabiti: ali lahko učenec uporabi informacije 

na drug način? 

Izberi, prikaži, ponazori, interpretiraj, upravljaj, razporedi, 

načrtuj, reši, piši. 

Analizirati: ali lahko učenec razločuje med 

različnimi deli? 

Oceni, primerjaj, kritiziraj, razlikuj, preglej, poskusi, sprašuj, 

testiraj. 

Vrednotiti: ali lahko učenec zagovarja stališče 

ali odločitev?  

Oceni, dokaži, zagovarjaj, presodi, izberi, podpiraj, 

ovrednoti. 

Ustvariti: ali lahko učenec ustvari nov izdelek ali 

vidik? 

Sestavi, ustvari, oblikuj, razvij, napiši, izrazi. 

 

 

Slika 2.1: Grafični prikaz prenovljene terminologije z uporabo glagolov v primerjavi z izvirno Bloomovo 

taksonomijo (Anderson in Krathwohl, 2001, po »Bloom's taxonomy: three learning domains«, 2013; Atkinson, 

2012; »Bloom's and Marzano's taxonomy of learning domains«, 2009; Schultz, 2005, po Sun, b.d.). 
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- Strukturne spremembe 

Originalna Bloomova taksonomija je bila enodimenzionalna. Z dodatkom posameznih stopenj 

je izboljšana Bloomova taksonomija predstavljena v tabeli 2.3. Ena izmed dimenzij 

predstavlja znanje (ali vrsto znanja, ki naj bi ga posameznik usvojil), druga dimenzija pa 

predstavlja spoznavne procese, ki naj bi jih posameznik uporabil).  

Dimenzija znanja je sestavljena iz štirih stopenj, ki so definirane kot deklarativno, 

konceptualno, proceduralno in metakognitivno znanje. Spoznavne procese prenovljene 

Bloomove taksonomije pa sestavlja šest stopenj (pomniti, razumeti, uporabiti, analizirati, 

vrednotiti in ustvariti). 

Tabela 2.3: Prenovljena Bloomova taksonomija (Schultz, 2005, po Forehand; Fisher, 2005). 

ZNANJE 
SPOZNAVNI PROCES 

zapomniti si razumeti uporabiti analizirati vrednotiti ustvariti 

deklarativno našteti povzeti razporediti urediti razvrstiti združiti 

konceptualno opisati razložiti poskušati pojasniti oceniti načrtovati 

proceduralno kategorizirati napovedati pretehtati razločevati sklepati sestaviti 

metakognitivno ustrezna uporaba izvršiti oblikovati doseči udejanjiti prikazati 

 

Na povezavah http://www.celt.iastate.edu/teaching/RevisedBlooms1.html (»A Model of 

Learning Objectives«, b.d.) in http://eductechalogy.org/swfapp/blooms/wheel/engage.swf 

(»Bloom's Digital Wheel and Knowledge Dimension«, 2012) je na grafičen in interaktiven 

način prikazana povezava med stopnjami znanja in spoznavnim procesom. Slika 2.2 prikazuje 

Bloomovo digitalno taksonomsko kolo v povezavi s stopnjami znanja. Nižje tri taksonomske 

stopnje po Bloomu predstavljajo deklarativno in strateško znanje, višje tri pa proceduralno in 

metakognitivno znanje. Za vsako taksonomsko stopnjo so na zgornjih povezavah predlagane 

dejavnosti, ki določajo, na kakšen način naj bi učenci usvojili znanje. 

http://www.celt.iastate.edu/teaching/RevisedBlooms1.html
http://eductechalogy.org/swfapp/blooms/wheel/engage.swf
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Slika 2.2: Grafični prikaz povezave med stopnjami znanja in stopnjami prenovljene Bloomove taksonomije 

učnih ciljev po Andersonovi in Krathwohlu (»Bloom´s Digital Wheel and Knowledge Dimension«, 2012). 

- Spremembe v poudarkih 

Prvotna Bloomova taksonomija je bila izjemno široko uporabljena na številnih različnih 

predmetnih področjih, za katera v osnovi sicer ni bila namenjena. Prenovljena verzija 

taksonomije pa je namenjena veliko širši uporabi, pri čemer je poudarjeno, da uporaba 

taksonomije služi le kot »bolj zanesljiv način za učno načrtovanje, posredovanje znanja in 

ocenjevanje« (»TeacherNet«, 2001, po Forehand, 2005). Čas je pokazal, da je ta splošno 

znana, široko uporabljena shema zapolnila praznino in zagotovila učiteljem prvo sistematično 

klasifikacijo učenčevega mišljenja v procesu učenja. 

 KONATIVNO PODROČJE 

To področje temelji na ponotranjanju določenih interesov, stališč, vrednot in čustev. Tako kot 

ostali dve področji zagotavlja osnovo za poučevanje ter ocenjevanje in vrednotenje 

učinkovitosti poučevanja. 
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Tabela 2.4: Stopnje konativnega področja in njihove značilnosti (Bloom, Krathwohl in Masia, 1964, po 

»Bloom's taxonomy: three learning domains«, 2013; »Taxonomy Circles – Visualisations of Educational 

Domains«, 2012). 

Stopnja Opis dejavnosti Primeri dejavnosti za usvojitev 

stopnje 

Ključne besede (glagoli, ki 

opisujejo dejavnosti) 

sprejemanje dovzetnost za 

izkušnje, 

pripravljenost 

poslušati 

poslušanje učitelja ali trenerja, 

zainteresiranost za učne izkušnje, 

delanje zapiskov, vzeti si čas za 

učenje, pasivna soudeležba 

spraševati, poslušati, 

osredotočit se, diskutirati, biti 

odprt za nove informacije, 

brati, delati, čutiti … 

reagiranje odzivanje in 

aktivna 

soudeležba 

aktivno sodelovanje v skupinski 

diskusiji, pri dejavnostih, 

zainteresiranost za doseganje 

ciljev, navdušenje za delo, 

spraševanje in preizkušanje idej, 

predlaganje razlag 

reagirati, odzivati se, razlagati, 

zagotavljati druge vire in 

primere, prispevati, spraševati, 

predstavljati, citirati, pomagati 

skupini, pisati, izvajati, biti 

navdušen 

usvajanje 

vrednot 

pridobivanje 

vrednot in 

izražanje lastnih 

mnenj 

izbira pomembnih idej, izkušenj; 

sprejemanje ali zagovarjanje 

določenih stališč oziroma dejanj 

dokazovati, izzivati, 

razpravljati, spodbijati, soočiti, 

zagovarjati, pregovoriti, 

presojati 

organiziranje 

vrednot 

urediti notranje 

konflikte, razvoj 

sistema vrednot 

opredeliti in ovrednotiti 

posameznikove poglede, opredeliti 

posameznikova stališča in razloge 

zanje, razjasnitev prepričanj 

zgraditi, razviti, oblikovati, 

braniti, spremeniti, povezati, 

izpostaviti, urediti, soočiti, 

primerjati 

razvoj 

celovitega 

značaja 

oblikovati sistem 

prepričanj in 

vrednot 

prevzemanje odgovornosti 

(zanašati se nase …), obnašati se v 

skladu z lastnimi vrednotami 

delovati, prikazati, vplivati, 

reševati 

 

 
Slika 2.3: Stopnje konativnega področja po Bloomu (Atherton, 2013b, Atkinson, 2012). 

 PSIHOMOTORIČNO PODROČJE 

Bloom je oblikoval psihomotorično področje in sicer je opredelil veščine razvoja v povezavi z 

fizičnimi vidiki opravljanja nalog. Ker so spretnosti širše od le tradicionalno pojmovanih 

ročnih in fizičnih veščin, je vedno potrebno upoštevati to področje, tudi ko se zdi, da 

zadostujeta kognitivno in konativno področje. Ne glede na situacijo je psihomotorično 

področje pomembno (Forehand, 2005; Dave, 1970, po »Bloom's taxonomy: three learning 

domains«, 2013). 
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Tabela 2.5: Stopnje psihomotoričnega področja in njihove značilnosti (Dave, 1970, po »Bloom's taxonomy: three 

learning domains«, 2013). 

Stopnja Opis dejavnosti Primeri dejavnosti za 

usvojitev stopnje 

Ključne besede 

(glagoli, ki opisujejo 

dejavnosti) 

posnemanje posnemanje delovanja drugih, 

opazovanje in ponovitev 

opazovanje učitelja ali 

trenerja in ponovitev 

procesa ali dejavnosti 

kopirati, slediti, ponoviti, 

poskusiti, ponovno 

izdelati, organizirati, 

skicirati, podvojiti 

manipuliranje ponovitev dejavnosti na 

podlagi poučevanja ali 

zapomnjenih podatkov 

izvesti nalogo iz pisnih ali 

verbalnih navodil 

ponovno ustvariti, 

zgraditi, izvršiti, doseči, 

upravljati, delati 

natančnost zanesljiva, samostojna izvedba 

dejavnosti na hitro, tekoče in 

natančno 

izvedba naloge ali 

dejavnosti s strokovnim 

znanjem in visoko 

kvalitetno, brez pomoči, 

sposobnost prikazati 

spretnost 

prikazati, zaključiti, 

prikazati, izpopolniti, 

preveriti, nadzirati, 

doseči, obvladati, 

izboljšati 

artikulacija 

(sklepanje) 

prilagoditev in vključevanje 

strokovnega znanja za potrebe 

nove naloge ali konteksta 

povezava in združevanje 

dejavnosti za razvoj metod 

za različne, nove potrebe 

reševati, prilagoditi, 

združiti, uskladiti, 

popraviti, vključiti, 

razviti, oblikovati, 

spremeniti, obvladati 

naturalizacija 

(adaptacija) 

samodejno,nezavedno 

obvladanje dejavnosti in veščin 

določitev ciljev, pristopov 

in strategij za uporabo 

ključnih dejavnosti 

sestaviti, ustvariti, 

oblikovati, voditi, 

izumiti 

 

 

Slika 2.4: Stopnje psihomotoričnega področja po Daveu (Atherton, 2013b; Atkinson, 2012). 

2.1.1.2. Marzanova taksonomija 

Marzano, Pickering in McTighe (1997, po Hergan, Klarič, Mali, Ravbar in Žagar, 2012) so 

razdelili znanja na vsebinska in procesna, poudarili pa so tudi pomen metakognitivnega 

znanja. Učenci lahko dosežejo poglobljeno razumevanje pojmov, pojavov in zakonitosti le, če 

imajo priložnost do takšnega razumevanja priti z lastnim miselnim trudom, da izkusijo 

postopke spoznavanja in jih reflektirajo. Če učitelj pove pravilne odgovore, razloži vse 

probleme in sam izvaja postopke, učenci pa ga pri tem le opazujejo, ne more doseči trajnega 
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in kakovostnega znanja pri učencih. Na ta način učitelj le prenaša svoje znanje in razumevanje 

nanje, sami pa ga nimajo priložnosti izgraditi. Znanje, ki je pridobljeno na aktiven način je 

trajnejše in uporabnejše ter usvojeno na višjih taksonomskih stopnjah. 

Marzano in Kendall (2007, po Greaves, 2012) sta oblikovala novo taksonomijo učnih ciljev 

kot odgovor na pomanjkljivosti splošno uporabljene Bloomove taksonomije in na stanje v 

izobraževanju. Model miselnih veščin vključuje širši razpon dejavnikov, ki vplivajo na 

učenčevo mišljenje in zagotavlja teoretično podlago, ki bolj temelji na rezultatih raziskav kot 

Bloomova in ki lahko pomaga učiteljem spodbujati kompleksnejše miselne procese pri 

učencih. 

Taksonomija temelji na področju znanja (podatki, miselni in psihomotorični procesi) in treh 

sistemih (kognitivnem, metakognitivnem in sistemu lastnega nadzora) ter je podobna 

Bloomovi in prenovljeni taksonomiji njegove nekdanje učenke Loris Anderson. Slika 2.5 

prikazuje povezavo med področji znanja in sistemi, ki sta jih oblikovala Marzano in Kendall 

(2007, po Greaves, 2012). 

 

Slika 2.5: Marzanova in Kendalova taksonomija (Marzano in Kendall, 2007, po Dubas in Toledo, 2012, str. 13). 

V sledeči tabeli 2.6 so podrobno opisane taksonomske stopnje, ki sta jih oblikovala Marzano 

in Kendall (»The New Taxonomy«, 2012). 
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Tabela 2.6: Marzanov in Kendallov podroben opis taksonomskih stopenj. 

Stopnja 

zahtevnosti 
Proces Uporabni glagoli, fraze in definicije 

k
o

g
n

it
iv

n
i 

si
st

em
 

1 

priklic 

izvedba 

uporabiti, prikazati, izdelati, zaključiti, skicirati; 

Učenec lahko izvede postopke brez večjih napak. 

pomnjenje 

ponazoriti, imenovati, našteti, označiti, opisati, kdo, kaj, kje, kdaj; 

Učenec lahko predstavi podatke na zahtevo. 

prepoznava 

prepoznati, izbrati, opredeliti (na seznamu); 

Učenec lahko določi, če so predstavljene informacije točne, napačne ali 

neznane. 

2 

razumev

anje 

simboliziranje 

simbolizirati, izbrati, predstaviti, ponazoriti, prikazati, uporabiti modele, risati 

grafe; 

Učenec lahko izbere natančne vidike znanja v grafični ali simbolni obliki. 

povezovanje 

opisati kako ali zakaj, opisati ključne dele, opisati vplive, zveze med deli, 

pojasniti načine, razložiti z drugimi besedami, povzeti; 

Učenec lahko opredeli ključne elemente znanja. 

3 

analiza 

specificiranje 

izdelati in zagovarjati, napovedati, presoditi, sklepati, kaj bi se zgodilo, če …; 

oblikovati argument; pod kakšnimi pogoji; 

Učenec lahko izdela in zagovarja napovedi tega, kar bi se lahko zgodilo. 

posploševanje 

oblikovati zaključek; oblikovati povzetek; ustvariti načelo; ustvariti pravilo; 

beležiti razvoj; posplošiti; 

Učenec lahko oblikuje nove posplošitve na podlagi usvojenega znanja. 

analiza napak 

ponovno pregledati; urediti; vrednotiti; diagnosticirati; oceniti; opredelitev 

napak; opredelitev problemov; 

Učenec lahko opredeli in pojasni logične ali konkretne/dejanske napake v 

znanju. 

razvrščanje 

razporediti; opredeliti kategorije; opredeliti različne oblike/vrste; opredeliti 

širšo kategorijo; organizirati; razvrstiti; 

Učenec lahko opredeli nadrejene in podrejene kategorije, v katere spadajo 

podatki. 

združevanje 

kategorizirati; primerjati; razlikovati; razvrstiti; ustvariti analogijo ali 

prispodobo; 

Učenec lahko prepozna podobnosti in razlike v znanju. 

4 

uporaba 

znanja 

preiskovanje 

raziskovati; odkrivati; razločevati dejavnike; zavzeti stališče; kako in zakaj se 

je zgodilo; kaj bi se zgodilo; 

Učenec lahko oblikuje hipotezo in uporabi trditve in mnenja drugih za 

preizkušanje hipoteze. 

poskušanje 

poskusiti; ustvariti in preizkusiti; kaj bi se zgodilo; predvidevati na podlagi 

poskusa; kako preizkusiti; kako določiti; kako pojasniti; 

Učenec oblikuje in preizkusi hipotezo z izvedbo poskusa in zbiranjem 

podatkov. 

reševanje 

problemov 

rešiti; razviti strategijo; odlikovati način za …; kako doseči cilj; prilagoditi; 

kako premagati; 

Učenec lahko doseže cilj z ovirami ali omejitvami. 

sprejemanje 

odločitev 

odločiti se; izbrati najboljše alternative; izbira najbolj primernega načina; 

Učenec lahko izbira med alternativami in zagovarja svojo izbiro. 

5 

metakognitiv

ni 

sistem 

določitev ciljev 

Učenec lahko določi cilje v povezavi z znanjem in razvije načrt za dosego 

tega cilja. 

nadzor nad delom Učenec lahko sam nadzoruje proces doseganja cilja. 

nadzor nad 

razumljivostjo 
Učenec lahko opredeli, kako dobro razume znanje. 

nadzor nad 

točnostjo 

Učenec lahko opredeli, kako točno je njegovo razumevanje znanja in 

zagovarja svojo presojo. 

6 

sistem 

lastnega 

nadzora 

vrednotenje 

pomena znanja 
Učenec lahko analizira pomembnost določenega znanja zanj. 

vrednotenje 

učinkovitosti 

Učenec lahko ovrednoti, v kolikšni meri verjame, da lahko razume določeno 

znanje. 
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vrednotenje 

čustvenega 

odziva 

Učenec lahko opredeli čustvene odzive, ki so povezani z znanjem in določijo, 

zakaj je prišlo do teh asociacij. 

vrednotenje 

motivacije 

Učenec lahko ovrednoti lastno motivacijo za izboljšanje razumevanja ali 

sposobnosti določenega znanja. 

 

2.1.2. Spoznavno-konstruktivistični model pouka 

Konstruktivizem je filozofija učenja, ki temelji na predpostavki, da s samorefleksijo lastnih 

dojemanj gradimo razumevanje sveta, v katerem živimo. Vsak posameznik si ustvarja miselne 

vzorce, s katerimi osmisli svoja dojemanja. Učenje je tako proces prilagajanja naših miselnih 

vzorcev novim izkušnjam (Grennan-Brooks in Brooks, 1999). 

Spoznavno-konstruktivistični model pouka se imenuje tudi transformacijski ali interakcijski 

model pouka, pri katerem je poudarek na posameznikovi miselni predelavi informacij. 

Posameznik podatke sprejema oziroma čutno zaznava, jih spoznavno – kognitivno procesira 

in samostojno pride do rezultata – novo naučenih zmožnosti. Pozornost je namenjena 

učenčevi aktivni vlogi pri pouku skozi vse etape učnega procesa (Peklaj idr., 2009). 

Pri konstruktivistično usmerjenem pouku je učiteljeva vloga spodbujanje in zagotavljanje 

možnosti, da učenci v čim večji meri usvojijo znanje preko lastne aktivnosti, skozi proces 

diskusije, refleksije in deljenja mnenj z ostalimi učenci, z minimalnimi neposrednimi 

popravki učitelja (Hattie, 2009). 

»Iz konstruktivizma so izpeljane številne teorije učenja in poučevanja; njihova temeljna 

predpostavka je, da je učenje proces, v katerem učenec gradi svoje znanje« (Plut Pregelj, 

2000, str. 145). Plut-Pregljeva trdi, da znanje ni vsebina, ki je posredovana z namenom, da jo 

učenci usvojijo ampak vsebina, ki jo morajo učenci osmisliti, oblikovati sami in posvojiti. 

Izpostavlja naslednje poudarke konstruktivističnega modela pouka: 

- razumevanje vsebine, ki si ga učenci pridobijo s svojo dejavnostjo in izkušnjami; 

- ustvarjanje pomena v specifičnem in kompleksnem okolju, in 

- celostnost intelektualnega, čustvenega, socialnega in moralnega razvoja učencev. 

Valenčič-Zuljan (2002, str. 10) izpostavlja, da »namen pouka zagotovo ni oblikovanje situacij 

kognitivnega konflikta ali šoka, kjer bi bili učenci prepuščeni sami sebi, temveč sledi 

pomembna faza nudenja ustrezne podpore pri njegovem razreševanju«. Prilagodljivo in 

začasno podporo oziroma zidarski oder (»scaffolding«) nudi učitelj učencu tako, da 

»…modelira in pojasnjuje kognitivne procese, ki so navadno prikriti« (Wang in Palinscar, 
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1989, po Valenčič-Zuljan, 2002, str. 10) ter z dodatnimi podvprašanji in nalogami 

posamezniku pomaga v razreševanju miselnih konfliktov in oblikovanju ustreznih odgovorov. 

Poučevanje, ki temelji na izhodiščih konstruktivizma, posveča pozornost spreminjanju 

obstoječih, zlasti napačnih pojmovanj oziroma idej in poteka po sledečem postopku: 

- Učitelj najprej ugotovi, kakšne predstave imajo učenci o nekem pojavu. To lahko 

naredi na različne načine; z intervjujem ali odprtimi vprašanji, skiciranjem pojma ali 

izdelavo miselnega vzorca o njem ipd. 

- Učitelj uporabi predznanje za izhodišče načrtovanja učnega posega, na podlagi tega pa 

rekonstruira učenčeve obstoječe ideje. Pouk pogosto temelji na kognitivnem konfliktu 

(učitelj organizira situacijo tako, da učenec ugotovi, da je njegova obstoječa razlaga ali 

pojmovanje napačno). 

- Učitelj mora učencem pomagati pri oblikovanju novih opredelitev oziroma sprememb 

pojmov in jih tudi dokumentirati (mnenja primerjajo na začetku in na koncu procesa 

učenja) (Plut Pregelj, 2000, str. 145). 

Kognitivno konstruktivističen model pouka ni omejen le na osnovno šolo, obravnavo novih 

pojmov je možno in priporočljivo začeti z zbiranjem in analizo obstoječih idej o določenem 

pojmu ali pojavu tudi na visokošolski stopnji in pri izobraževanju odraslih (Marentič 

Požarnik, 2003). 

Učitelji se v okviru teorije konstruktivističnega modela pouka osredotočajo na ustvarjanje 

povezav med dejstvi in spodbujanjem novega razumevanja učencev. Način poučevanja, 

uporabo učnih metod in oblik prilagajajo učenčevim odzivom in jih spodbujajo k analizi, 

razlagi in napovedovanju rezultatov. Učitelj se močno zanaša na odprta vprašanja in podpira 

diskusijo med učenci (Grennan-Brooks in Brooks, 1999). 

2.1.3. Problemski pristop 

Strmčnik (1992, str. 73) je mnenja, da »problemsko učenje predstavlja učinkovit model 

usvajanja novega znanja in veščin, za kar pa je potrebna zadostna teoretična podlaga, 

motivacija učencev in predvsem učiteljev pristop k poučevanju«. Za problemskost pouka 

imajo po mnenju Strmčnika (1992) velik pomen učne metode, ki so najtesneje povezane z 

učno vsebino. Vsako učno metodo je možno bolj ali manj problematizirati, kar je še posebno 

pomembno ob spoznanju, da imajo lahko že same metode, ne glede na učno vsebino, velik 

vpliv na učenčev spoznavni razvoj. 
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Učni pripomočki, besedila, delovni zvezki, računalniška tehnologija in programska oprema 

imajo vlogo pojasnjevanja, demonstriranja in so izvor informacij. Strmčnik (1992, str. 24) 

meni, da so problemske učne možnosti naštetih medijev oziroma njihove problemske situacije 

veliko premalo izrabljene in so pogosto odvisne od učiteljeve iznajdljivosti, njegovih dopolnil 

ter interpretacij. Trdi še, da bi »morali avtorji učnih sredstev, zlasti softvera veliko bolj 

upoštevati problemsko zasnovanost poučevanja in učenja« (Strmčnik, 1992, str. 24). 

Marentič Požarnikova (2003, str. 83) izpostavlja, da se mnenja o tem, kakšno mesto naj bi 

reševanje problemov zavzemalo pri pouku in ali je možno s poučevanjem veščine reševanja 

problemov izboljšati, že od nekdaj krešejo. Znana so npr. nasprotujoča stališča Brunerja in 

Ausubla glede problemskega pouka. Bruner se je zavzemal, da bi čim večji delež pouka 

potekal v obliki samostojnega učenčevega odkrivanja. Učenčevo odkrivanje je podkrepil s 

sledečimi argumenti: znanje je trajnejše in bolj uporabno v novih situacijah; učenci so 

(notranje) bolj motivirani; razvijejo samostojnost in kritičnost; poleg vsebine se učenci 

naučijo tudi metod reševanja problemov. Ausubel pa je dal prednost sistematičnemu 

poučevanju, ker na ta način pridejo učenci hitreje do znanja; si učenci lahko izoblikujejo bolj 

sistematično znanje; je ta način primeren tudi za manj uspešne učence in je za učitelja manj 

zahtevno; je potrebnih manj učnih pripomočkov (npr. laboratorijske opreme). 

Marentič-Požarnikova trdi, da je za uspešno reševanje problemov potrebno oboje – 

predznanje in obvladanje metod ter strategij reševanja, zato predlaga, da je najbolje menjavati 

sistematično podajanje in vodeno odkrivanje znanja. Avtorica meni, da če je »eden izmed 

ciljev pouka naučiti učence misliti, razviti njihove sposobnosti uporabe znanja v novih 

situacijah, potem jih je potrebno občasno soočiti z zanje novimi problemi in ustvariti 

okoliščine, da jih bodo reševali s samostojno miselno aktivnostjo« (Marentič Požarnik, 2003, 

str. 83). 

Tomićeva (2003, str. 146) je predstavila enega izmed najbolj splošnih modelov reševanja 

problemov v šolski situaciji, ki je sestavljen iz sledečih didaktičnih faz ali etap: 

- Postavljanje problema (ustvarjanje problemske situacije). 

- Učitelj na začetku ure predstavi problemsko nalogo z namenom, da ustvari 

problemsko situacijo. Pri učencih s tem izzove vedoželjnost in motivacijo za reševanje 

problema. Učitelj mora pri tem upoštevati predznanje učencev in problemsko nalogo 

temu primerno prilagoditi. 

- Najdba principov rešitve (predlog hipotez). 
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- Učitelj spodbudi učence k razmišljanju in oblikovanju hipotez (domnev) z namenom 

iskanja možnih rešitev problema. 

- Razčlenitev problema (členitev splošnega na ožje probleme ali manjše logične celote) 

- Gre za nekakšno algoritmizacijo učne vsebine, za vsak delni problem obstajajo možne 

rešitve. 

- Proces reševanja problema (potrditev hipotez). 

- Zbiranje podatkov, izvajanje opazovanja, branje literature ter oblikovanje zaključkov. 

- Ugotovitve, najdbe, zaključki (ugotovitev bistva problema, pomnjenje naučenega). 

- Preverjanje ugotovitev v novih situacijah (ustvarjanje novih povezav z uporabo in 

prepoznavanjem naučenega, uporaba sklepov v novih problemskih razmerah). 

Pri reševanju problemov gre za učenje z bolj ali manj samostojnim odkrivanjem, za 

raziskovalno učenje, ki je prepogosto vezano na predmete, kot sta matematika in fizika (pri 

teh predmetih gre velikokrat za reševanje nalog po ustaljenem obrazcu in ne za pravo 

reševanje problemov). 

Marentič Požarnikova (2003, str. 86) se sprašuje, zakaj je pri pouku premalo reševanja 

problemov in izpostavlja, da so lahko vzroki v objektivnih okoliščinah (premalo časa, 

preobsežni učni načrti, preštevilni razredi, pomanjkanje pripomočkov). Vključevanje 

problemskega pouka argumentira z želenimi rezultati formalnega izobraževanja, kot so trajno 

znanje, večji interes, razvijanje mišljenja ipd. in zato bi morali učitelji pogosteje uporabljati 

metode, ki omogočajo poglobitev znanja. Poleg objektivnih dejavnikov so za obstoječe stanje 

po njenem mnenju odgovorni tudi subjektivni dejavniki (nepripravljenost na ta način dela, 

prepričanja učiteljev, sestavljavcev učnih načrtov in piscev učbenikov glede ustreznega ter 

pomembnega znanja). Zagovarjanje stališča, da morajo učenci najprej imeti neko teoretično 

podlago, šele nato lahko rešujejo probleme po mnenju Marentič Požarnikove pogosto konča v 

pasivizaciji učencev in učitelja, ker le-ta ponavlja ustaljen vzorec in nima posluha za 

vključevanje raznovrstnih učnih metod v učni proces. Problemski pouk ima velik potencial, 

saj lahko spodbudi zanimanje, ustvarjalnost, timsko delo itd. 

Marsikatera izobraževalna oziroma dokumentarna oddaja temelji na reševanju problemov, 

tipičen primer je v nadaljevanju diplomskega dela večkrat omenjena in podrobneje 

predstavljena oddaja Uničevalca mitov. V njej obravnavajo »urbane mite« (oblika moderne 

folklore, za katero se ne ve natančno, ali je resnična ali ne), ki jih s pomočjo znanstvene 
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metode preverjajo in na koncu oblikujejo zaključke, pri tem pa upoštevajo vsa načela 

problemskega pouka. 

2.2. Kakovosten pouk 

Hattie (2003) meni, da bi se bilo potrebno namesto spraševanja o glavnih virih sprememb v 

učenčevih dosežkih osredotočiti na spodbujanje teh sprememb in jih resnično ustvariti. 

Obstaja veliko raziskav tekom zadnjih let, ki so obravnavale vprašanje o tem, kaj vpliva na 

učenčev dosežek. Hattie je predstavil vplive različnih dejavnikov na dosežke učencev. Učitelji 

bi si morali prizadevati za čimbolj kakovostno poučevanje in imeti večja pričakovanja do 

učencev, da so se ti zmožni spoprijeti z ustreznimi izzivi. 

Hattie (2009, po Collins, 2009) izpostavlja, da je pri vrednotenju vseh dejavnikov, ki vplivajo 

na učenčeve dosežke, najpomembnejši dejavnik učitelj. Z metaanalizo več kot 500,000 

raziskav v zvezi z vplivi dejavnikov, ki povzročajo spremembe pri učenčevih dosežkih, je 

Hattie opredelil tiste, ki imajo pomemben vpliv na učenčevo znanje – in tudi tiste, ki nanj ne 

vplivajo oziroma je njihov vpliv manjši. 

Metaanaliza je postopek, ki je uporabljen za združevanje ugotovitev več med seboj 

neodvisnih raziskav, ki so obravnavale podoben problem. Metoda zagotavlja številski način 

doseganja in primerjave povprečnih vrednosti, ki se imenuje vrednost vpliva (ES) – izražena 

je s standardnim odklonom (SD) (Atherton, 2013a). 

Hattie je oblikoval stopnjo za merjenje vpliva posameznih dejavnikov na učenčeve učne 

dosežke. Vplive je razdelil na štiri stopnje: 

- nasprotni vplivi (<0.0) – sami po sebi razumljivi in negativni; 

- razvojni vplivi (0.0–0.15) – napredek otroka se dogaja z odraščanjem, brez šolanja (te 

vrednosti veljajo za države s slabo razvitim šolskim sistemom); 

- vplivi učitelja (0.20–0.40) – učitelji lahko dosežejo pomembne spremembe, vendar 

rezultati vplivov različnih dejavnikov zelo variirajo; 

- želeni vplivi (0.40<) – veljajo za določene raziskane dejavnike in metode (Atherton, 

2013a). 

Hattie je na podlagi obsežne metaanalize raziskav predlagal dejavnike, v katere se je potrebno 

pri pouku usmeriti. Večina predstavljenih dejavnikov ima določen vpliv; velikost vpliva pa je 

prikazana v spodnji tabeli. Velikost vpliva d=1.0 predstavlja povečanje posameznikovega 
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standardnega odklona, ki se običajno povezuje z učenčevim napredkom v času dveh oziroma 

treh let (v tem času naj bi se njegovo učenje izboljšalo za 50 %) ali pa glede na določeno 

spremenljivko (npr. količina domače naloge) (Atherton, 2013a). 

Tabela 2.7: Prikaz vplivov različnih dejavnikov na učenčev (Atherton, 2013a). 

vpliv velikost vpliva vir vpliva 
povratna informacija  1.13 učitelj 

učenčeve spoznavne sposobnosti  1.04 učenec 

kakovostno poučevanje  1.00 učitelj 

neposredno poučevanje  0.82 učitelj 

korektivna povratna informacija  0.65 učitelj 

učenčeve predispozicije za učenje 0.61 učenec 

razredno okolje  0.56 učitelj 

izzivalni učni cilji  0.52 učitelj 

sodelovalno pouk  0.50 učitelj 

učenje, usmerjeno v obvladovanje  0.50 učitelj 

domače naloge  0.43 učitelj 

učiteljev pristop/slog  0.42 učitelj 

spraševanje, videnje razgovora 0.41 učitelj 

vplivi sovrstnikov  0.38 sovrstniki 

vnaprejšnji organizatorji 0.37 učitelj 

simulacije in igre  0.34 učitelj 

računalniško podprto učenje  0.31 učitelj 

ocenjevanje  0.30 učitelj 

izobraževalni mediji 0.30 učitelj 

konativne značilnosti učencev  0.24 učenec 

fizične lastnosti učencev 0.21 učenec 

programiran pouk  0.18 učitelj 

avdio-vizualni pripomočki  0.16 učitelj 

individualizacija 0.14 učitelj 

financiranje šole, opremljenost 0.12 šola 

vedenjske lastnosti 0.12 učitelj 

timsko poučevanje 0.06 učitelj 

fizični dejavniki (npr. velikost razreda) -0.05 šola 

televizija  -0.12  dom  

retencija (obstoječe predstave, misli, podatki)  -0.15  šola 

 

Hattie (2009, str. 34) izpostavlja, da se »učitelji razlikujejo v učinkovitosti svojega dela, zato 

je pomemben premislek glede obsega učiteljevega vpliva na učenčeve dosežke in kaj pri tem 

povzroča največje spremembe.« 

Učitelj mora imeti za doseganje kakovostnega pouka poleg temeljitega znanja predmeta 

poučevanja, tudi poglobljeno pedagoško-psihološko znanje. Temeljito mora poznati učence, 

procese učenja in poučevanja ter učni načrt, vedeti mora kdaj je primerneje poučevati s 

poskusi in kako to izpeljati, kdaj je potrebno izpostaviti in analizirati učenčeve izkušnje; kdaj 

uporabiti frontalno učno obliko, ki učitelju omogoča nadzor nad dogajanjem pri pouku, kdaj 

pa skupinsko učno obliko, ki spodbuja sodelovanje med učenci. Pomemben vidik 

kakovostnega pouka je posredovanje povratnih informacij. Poleg tega je pomembno, da 
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učitelj pouk fleksibilno prilagaja ter da zna uporabiti in spreminjati različne učne metode, 

kadar učenci niso aktivni. Hattie trdi, da je pri poučevanju najpomembnejše, da je učencem 

razumljivo in da je njihovo učenje »vidno« učitelju. Bolj kot učenec postaja učitelj oz. 

samostojen v procesu učenja in bolj kot učitelj postaja učenec, kar pomeni da se tudi sam 

skozi proces poučevanja uči in profesionalno spreminja, toliko bolj uspešni so lahko rezultati 

pouka (Hattie, 2009, str. 25). 

Za doseganje kakovostnega pouka je po mnenju Hattia pomembno, da učitelj pozna učenčeva 

pojmovanja kakovostnega poučevanja in da se učenci zavedajo pomena učiteljevih 

pričakovanj. Učiteljeva pojmovanja in predstave o poučevanju, učenju, ocenjevanju in 

učencih so pomembne v povezavi z učiteljevimi pogledi na napredek in uspeh učencev. Hattie 

v nadaljevanju našteva, da je pomembna tudi učiteljeva odprtost za vnašanje novosti v pouk, 

sproščeno vzdušje v razredu, kjer napake niso le sprejemljive, temveč »dobrodošle«, 

spodbujanje truda pri učencih in sodelovanje vseh učencev. Različne učne metode so uspešne, 

kadar so dobro načrtovane, cilji poučevanja dobro premišljeni, kadar je določen kriterij 

uspešnosti in se učitelj nenehno trudi za zagotavljanje povratnih informacij kot pogoj za 

učenčev vpogled v uspešnost učenja. Učitelji morajo učencem zagotavljati raznovrstne 

priložnosti in alternative za razvoj učnih strategij, ki temeljijo na nižjih in višjih taksonomskih 

stopnjah znanja in ki vodijo učence k izgradnji strukture lastnega učenja (Hattie, 2009). 

Pri kakovostnem poučevanju, ki vodi do učinkovitega znanja učencev je ključnega pomena 

kaj počnejo učenci. Pogosto postanejo učenci pasivni sprejemniki učiteljevih podatkov. 

Bistveno za kakovost pouka in učenčevega znanja pa je, da učitelj spodbudi učence, da 

postanejo čimbolj aktivni udeleženci učnega procesa in da postopoma vse bolj postanejo 

usmerjevalci lastnega učenja, dokler ne dosežejo stopnje, ko lahko sami poiščejo optimalne 

načine za učenje novih vsebin in idej, iščejo vire, ki jim pomagajo pri učenju ter kadar želijo 

reševati primerne in izzivalne naloge. Učenci si morajo zastavljati visoka pričakovanja in biti 

odprti za izkušnje v povezavi s spremenljivimi načini razumevanja ter reševanja problemov. 

To lahko vodi k razvoju njihovih prepričanj, samoocenjevanju, samovrednotenju, 

samonadzoru, samoizobraževanju ter k globljemu konceptualnemu znanju. Kember in Wong 

(2000, po Hattie, 2009, str. 38) sta predstavila razlike med aktivnim (active) in pasivnim 

(passive) učencem ter njihovim dojemanjem kakovostnega poučevanja. Ugotovila sta, da 

imajo pasivni učenci rajši organizirane učitelje, ki imajo jasno izdelano strukturo poučevanja 

in jasne učne strategije. Aktivni učenci pa dajejo prednost učiteljem, ki spodbujajo razredno 

interakcijo, uporabljajo različne učne metode in izžarevajo visok nivo pedagoškega erosa. 
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Namen poučevanja naj bi bil povečati število aktivnih učencev, za kar pa so potrebni učitelji, 

ki znajo gledati na poučevanje »skozi oči učencev« in jih znati vključevati v učenje, ki vodi k 

temu (Hattie, 2009). 

S formalnega vidika učni načrti za naravoslovje in fiziko v osnovni šoli določajo cilje in 

usmeritve glede doseganja različnih stopenj znanja, učitelj pa je avtonomen pri izbiri učnih 

oblik in metod, učnih sredstev ter načinov poučevanja, kar mu omogoča številne možnosti za 

vključevanje fizikalnih dognanj v pouk naravoslovja in fizike. Poleg možnosti, ki so učencem 

ponujene v okviru formalnega izobraževanja, lahko učitelj spodbuja uporabo neformalnih 

načinov pridobivanja znanja, ki lahko ob premišljeni rabi pozitivno vplivajo na učenčevo 

znanje in spodbujajo interes učencev za naravoslovje oziroma fiziko. Gerlič in sodelavci 

(2010) na podlagi lastnih raziskav o zanimanju in priljubljenosti fizike med osnovnošolci in 

srednješolci trdijo, da kljub velikemu interesu učencev za spoznavanje in usvajanje novega 

znanja pri pouku fizike v osnovni šoli možnosti niso izkoriščene v zadostni meri. Če učitelj v 

pouk vključuje različne prispevke o znanstvenih in tehnoloških novostih, lahko le-ti pouk 

fizike kakovostno popestrijo in aktualizirajo, v primeru izobraževalnih ter dokumentarnih 

oddaj pa lahko zelo nazorno prikažejo tudi določeno delovanje ali postopek. Gerlič in 

sodelavci trdijo, da lahko z uporabo učnih pripomočkov postane poučevanje fizikalnih vsebin 

za učence kot tudi za učitelje zanimivejše, vodi k večji aktivnosti udeležencev pouka, 

globljemu znanju ter posledično k večji priljubljenosti pouka fizike. 

Učni načrt za naravoslovje (Skvarč idr., 2011) v 6. in 7. razredu osnovne šole določa razvoj 

različnih naravoslovnih zmožnosti. Med njimi so določeni cilji, ki jih lahko učenec v določeni 

meri pridobiva tudi preko različnih medijev. Splošni cilji na splošno določajo poznavanje in 

razumevanje temeljnih naravoslovnih konceptov ter njihovo uporabo pri razlagi naravnih 

pojavov in dogajanj v okolju. Vključujejo pridobivanje, obdelavo in vrednotenje podatkov iz 

različnih virov, v okviru tega pa določajo načrtno spoznavanje načinov iskanja, vrednotenje in 

interpretacijo ter povezovanje podatkov. Poleg naštetega določajo cilji tudi razvijanje 

eksperimentalnih veščin in metod raziskovanja, kar vključuje navajanje na izbiro in uporabo 

primerne ter varne opreme, obvladovanje veščin terenskega in laboratorijskega dela, 

usposabljanje za varno ravnanje s snovmi, varno eksperimentiranje ter upoštevanje varnostnih 

predpisov, interpretacijo eksperimentalnih rezultatov, njihovo povezovanje s teorijo in 

argumentirano oblikovanje zaključkov. 
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S prikazom fizikalnih vsebin v izobraževalnih in dokumentarnih oddajah so povezani 

standardi znanja, ki opredeljujejo izvajanje poskusov, prepoznavanje in reševanje problemov, 

oblikovanje rezultatov raziskav, vrednotenje lastnega dela, zbiranje podatkov ipd. (Skvarč 

idr., 2011). 

Ta programska izhodišča dajejo učitelju veliko možnosti, s katerimi lahko na različne načine 

nadgradi formalno izobraževanje ali spodbuja učence k neformalnemu izobraževanju. Pri 

naravoslovju v osnovni šoli imajo učenci sicer še zelo nepopolno sliko o naravoslovnih 

znanostih, poleg tega pa je znanstvena vsebina, ki jim je predstavljena zelo splošna in 

»poenostavljena« glede na razvojno stopnjo učencev. 

Učni načrt za fiziko v osnovni šoli (Verovnik idr., 2011) in naravoslovje sta si v splošnih 

določbah podobna. Pouk fizike v osnovni šoli pri učencih razvija sposobnost za proučevanje 

naravnih pojavov tako, da spoznajo ter usvojijo terminologijo in metode, ki se uporabljajo pri 

proučevanju fizikalnih pojavov. Preko dejavnosti in z eksperimentalnim delom učenci 

usvajajo nova spoznanja ter pridobivajo ustrezne predstave o povezanosti naravnih pojavov. 

Zaradi aktivnega in odgovornega vključevanja vsakega posameznika v razvoj družbe 

postavlja fizika v ospredje višje miselne procese s poudarkom na razumevanju in vrednotenju 

sedanjosti, spodbuja učence k raziskovanju in razlaganju fizikalnih pojavov v okolju, jim 

ponuja priložnost, da pridobijo znanje, razumevanje, vrednote, stališča, zavzetost in 

spretnosti, potrebne za varstvo okolja in njegovo premišljeno ter odgovorno spreminjanje. 

Fizika je kot temeljna naravoslovna znanost tesno povezana z drugimi naravoslovnimi 

predmeti in vedami o okolju (Verovnik idr., 2011). 

Za precejšen del učencev pomeni osnovna šola konec splošnega izobraževanja, zato je 

smiselno spodbujanje izvenšolskega neformalnega izobraževanja, ki je dostopno preko 

različnih medijev, ustanov itd., s čimer je možno dosegati večje zanimanje in popularizacijo 

fizike. Splošna slika znanosti ljudi se ustvarja preko medijev, v času obveznega šolanja pa 

učenci pridobijo formalno sliko naravoslovja (Verovnik idr., 2011). 

Z uporabo elektronskih učnih medijev je povezana vsebinska tema fizika in okolje v učnem 

načrtu za fiziko v osnovni šoli. Vsebinski sklop z naslovom »Fizikalna dognanja nam lajšajo 

življenje« vključuje izbirne vsebine, ki jih učitelj lahko vključi v pouk fizike po lastni presoji 

glede zanimanja učencev ali v sodelovanju z učenci. S tem sklopom naj bi učitelj predstavil 

učencem sodobna odkritja ali opis sodobnih naprav ter s tem zaokrožil pouk fizike v osnovni 

šoli (Verovnik idr., 2011, str. 16). 
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Avtorji učnega načrta za fiziko v osnovni šoli omenjajo uporabo informacijske tehnologije 

(računalnik s perifernimi enotami - interaktivno tablo, merilniki, projektorjem …), ki jo lahko 

učitelj uporabi za zbiranje in obdelavo podatkov, predstavitev meritev, simulacije, animacije, 

itd. Avtorji zaključujejo z opozorilom, da je lahko uporaba informacijske tehnologije »le 

dopolnilo eksperimentiranju učencev ali učiteljevi razlagi, ne pa njun nadomestek« (Verovnik 

idr., 2011, str. 33). 

Cilje in določbe za formalno izobraževanje fizike je sicer težje posplošiti na vse izobraževalne 

ter dokumentarne oddaje, ker ne izhajajo vse iz didaktičnih izhodišč. Nekatere imajo točno 

določeno strukturo in namen transmisije novega znanja na gledalce, veliko pa jih ima le 

razvedrilni namen. Seveda ob spremljanju oddaj posameznik sprejema nove informacije, ki 

mu ostanejo v kratkotrajnem spominu, zaradi zanimivosti in nazornosti predstavitev pa jih 

lahko ohrani tudi v dolgotrajnem spominu. Zlasti interaktivne izobraževalne in dokumentarne 

oddaje lahko pomembno vplivajo na boljše pomnjenje informacij, ker so dejstva, posplošitve, 

postopki … predstavljeni na zanimiv način. Kot stranski produkt se dostikrat pojavi večje 

zanimanje za znanost, kar trdi tudi eden izmed avtorjev dokumentarne oddaje Uničevalca 

mitov Adam Savage (Kuhl, 2010). 

2.2.1. Učne metode 

Učne metode so teoretično utemeljeni in praktično preizkušeni načini dela učencev in 

učiteljev v posameznih etapah učnega procesa (od pripravljanja do preverjanja in 

ocenjevanja), ki so usmerjeni k uresničevanju učnih ciljev – materialnih, funkcionalnih in 

vzgojnih nalog pouka (Tomić, 2003, str. 87). 

Na izbiro učnih metod vplivajo različni dejavniki: 

- učna vsebina (njena logična sestava, zahtevnost …); 

- učni cilji; 

- razvojne stopnje učencev; 

- sposobnosti, predznanje, spretnosti učencev; 

- število učencev v razredu; 

- razpoložljiv čas; 

- učiteljeva osebnost; njegova pojmovanja pouka, učenja in znanja; 

- ekonomsko – finančna plat, opremljenost šole 

- in tip učne ure. 
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Voditelji oddaj za prikaz postopkov, pojavov ali obrazložitev pojmov uporabljajo različne 

učne metode, pri čemer pa učenci niso fizično prisotni. Kljub temu si zaradi nazornega 

prikaza postopkov lahko zapomnijo tudi kompleksnejše pojme, ki mu v primeru povezave s 

formalnim znanjem le-tega obogatijo in nadgradijo. Učne metode so glede na vir (Tomić, 

2003) razdeljene na štiri podskupine, ki zajemajo načine podajanja oz. razvijanja znanja pri 

učencih. 

2.2.1.1. Verbalne metode 

Verbalne učne metode so najstarejši načini transmisije znanja. Te metode so: 

 Monološka ali akroamatska (gr. akromatikos – prirejeno za poslušanje) – metoda 

razlage spada med najstarejše učne metode. Je način dela pri pouku, ko učitelj (ali učenci) 

verbalno razlagajo dele učne snovi, pri čemer gre za enosmerno komunikacijo. 

Razlaga je bila prevladujoča metoda v srednjeveških šolah, pri čemer je bil učitelj glavni vir 

in kriterij znanja. Prevladoval je verbalizem – poznavanje besednih okvirov brez 

razumevanja, čemur pogosto sledi formalizem. Amos Komensky je v svojem delu Velika 

didaktika poudaril zlato pravilo pouka, ki pravi »najprej stvari, nato besede« – to je načelo 

nazornosti, ki je dosegljivo z metodo razlage in demonstracije. 

Metoda razlage je primerna za uporabo, kadar učenci nimajo ustreznega predznanja ter je 

učna vsebina abstraktna in kompleksna, kadar želi učitelj vplivati na čustva učencev in kadar 

ni na voljo ustreznih pripomočkov. Z načinom razlage učitelj ponuja učencem zgled, model 

oz. zgradbo razlage, način razmišljanja in reševanja problemov. Pri tej metodi je 

komunikacija enosmerna, kar lahko vodi v hitro pasivizacijo učencev. Učitelj tudi težje 

preverja, ali je bila vsebina razlage učencem razumljiva in se težko prilagaja individualnim 

razlikam (Valenčič-Zuljan, 2005; Tomić, 2003). 

Za monološko metodo je značilna enosmerna komunikacija, ki se pojavlja tudi v 

izobraževalnih in dokumentarnih oddajah. Lastnosti ter učne metode zato v veliki meri veljajo 

tudi za voditelje oddaj, ki z razlago posredujejo informacije gledalcem. 

Kakovostna razlaga je sistematična, logična in postopna; podkrepljena oziroma argumentirana 

s primeri, pomembna je redundantnost, ko predavatelj večkrat izpostavlja in povzema bistvo v 

različnih oblikah; pomembna je hitrost, jasnost in pravilnost izražanja; pomembna je ustrezna 

prepletenost različnih oblik razlage (pripovedovanja, opisovanja, glasnega razmišljanja) ter 

zavedanje o nujnosti povezovanja učne metode razlage z drugimi metodami. Le tako lahko 

učitelj ustrezno izkoristi prednosti posamezne metode. (Valenčič-Zuljan, 2005; Tomić, 2003). 
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 Dialoška ali erotematska metoda razgovora 

Predstavlja način dela med poukom, ki poteka v obliki dialoga med učiteljem in učenci ali 

med učenci samimi. Razgovor je sestavljen iz dveh delov: vprašanja in odgovora ter gre v 

primeru, da en del manjka, za monolog. Vprašanje predstavlja del verbalne informacije, s 

katerim se obračamo na sogovornika, da bi dobili določene informacije. Odgovor je druga 

strukturna komponenta razgovora, v kateri sporočamo vsebino, ki jo določa vprašanje. 

Kakovost učenčevega odgovora je odvisna od poznavanja vsebine, sposobnosti verbalnega 

izražanja in strategije vodenja razgovora. Vrste razgovora so: katehetski, sokratski, 

hevristični, prosti razgovor in diskusija (Valenčič-Zuljan, 2005; Tomič, 2003). 

Te vrste razgovora so zasledljive tudi v izobraževalnih in dokumentarnih oddajah, saj je 

voditeljev oddaj ponavadi več. Med iskanjem rešitev, načrtovanjem nekega izdelka ali le 

razgovoru o vsebini je ta metoda prisotna in je pogosto uporabljena za pojasnjevanje vsebine, 

odnosov, procesov itd., ki so prikazani v oddajah. 

2.2.1.2. Dokumentacijska metoda 

Dokumentacijska metoda je največkrat uporabljena za pridobivanje novega znanja, 

poglabljanje in sistematiziranje znanja. Je metoda dela z besedilom, ki učence navaja na 

vseživljenjsko samostojno učenje. Uporablja se v vseh etapah in učnih oblikah, besedila pa 

služijo kot osnovni ali dodatni vir znanja pri vseh učnih predmetih (Valenčič-Zuljan; 2005; 

Tomić, 2003). 

2.2.1.3. Operacijske (praktične) metode 

V okviru operacijskih metod lahko poteka neeksperimentalno raziskovanje predmetov, 

pojavov in procesov v naravnih pogojih (izdelovanje vremenskega koledarja, izvajanje 

meritev …) ali izvajanje poskusa, ki predstavlja umetno izzivanje (naravnih) pojavov (npr. pri 

fiziki različne simulacije vetra, valov, zvoka, gibanja …) z namenom, da jih učenci načrtno 

opazujejo (razmislijo o vzrokih, analizirajo posledice, potek …). Prednost te metode je, da 

lahko pogoje spreminjamo v skladu s cilji preučevanja in jih zaradi kontrole lahko ponovimo. 

Z vidika spoznavno-konstruktivističnega modela pouka je pomembna postavitev izhodiščnih 

hipotez ali predvidevanj, po izvedbi poskusov pa analiza in interpretacija dobljenih rezultatov 

z vidika postavljenih hipotez. 

Metoda praktičnih del temelji na transformaciji dela predmeta v izdelek in uporabi znanja pri 

reševanju praktičnih problemov (npr. postavitev in izvedba poskusa, načrtovanje in izdelava 
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predmetov …) in zahteva praktično aktivnost učencev pri preoblikovanju predmetov. Poleg 

teh dveh metod med operacijske spadata še metodi pisnih in grafičnih del ter metoda igralnih 

improvizacij (Valenčič-Zuljan, 2005; Tomić, 2003). 

2.2.1.4. Demonstracijska metoda 

Demonstracija (lat. demonstrate) pomeni v didaktičnem smislu prikaz dinamičnih pojavov in 

statičnih predmetov ter objektov (slike, modeli, shematične risbe …) ali aktivnosti, ki so 

lahko: 

- praktične (motorične aktivnosti in praktična opravila); 

- izrazne (govor, branje, pisanje, slikanje, petje, dramsko izražanje itd.); 

- senzorne (opozarjanje na doživljanje različnih čutnih kvalitet) in 

- intelektualne (način izvajanja posameznih intelektualnih operacij, npr. izvajanje 

posplošitve na posameznih primerih ali kompleksnejše intelektualne aktivnosti, 

načrtovanje raziskovalne aktivnosti) (Valenčič-Zuljan, 2005; Tomić, 2003). 

Namen demonstriranja je v tem, da se učenci intelektualno in spoznavno aktivirajo, da jim 

učitelji zagotovijo nazorno čutno izkušnjo ter da z miselno obdelavo pridejo do bistva 

spoznavne stvarnosti. Naloga demonstriranja je miselna aktivizacija učencev, zato učitelji 

demonstracijo dopolnjujejo z metodo razlage in razgovora. 

Z demonstracijo učitelj opisuje zunanje značilnosti demonstriranega (npr. pri fiziki 

raznovrstni poskusi, simulacije, slike, grafi …); razlaga funkcionalno povezanost posameznih 

strukturnih delov (npr. pri fiziki modeli, poskusi, pri katerih se spreminjajo lastnosti 

predmetov …). Z vprašanji in navodili, ki so ustna ali pisna učitelj usmerja opazovanje 

učencev, pri čemer je dobro, da so navodila za opazovanje problemske narave. 

V skladu s kognitivno-konstruktivističnim modelom pouka učitelj najprej spodbudi učence k 

postavljanju predpostavk, hipotez in napovedi, nato jih usmeri v sistematično opazovanje ter 

na osnovi tega v izvajanje ustreznih sklepov o strukturi in funkciji opazovanega pojava 

(poročila, izdelava shem …). Vsako izmed prvotno navedenih hipotez analizirajo in 

argumentirajo njeno pravilnost oz. neustreznost (napačnost). 

Metoda demonstracije omogoča večjo nazornost pouka, brez nje bi verbalne in tekstualne 

metode vodile v verbalizem. Pouk, ki vključuje metodo demonstracije je bolj pester in 

zanimiv, učencem pa je omogočeno temeljitejše razumevanje snovi in učinkovitejše 

pomnjenje informacij (predvsem vizualni učenci) (Valenčič-Zuljan, 2005; Tomić, 2003). 
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2.3. Vloga medijev v izobraževanju 

Nenehno spreminjanje sodobnega sveta, kateremu je osnovno gibalo razvoj znanosti in 

tehnologije, ima posledice tudi na vzgojno izobraževalnem področju. Zadnja desetletja so se v 

šolah uvajale mnoge novosti, ki so imele na poučevanje in učenje različne vplive. Pomemben 

vpliv so imeli (in imajo) tudi mediji, ki so s postopnim vključevanjem vzgojno-izobraževalni 

sistem preoblikovali (Blažič idr., 2003, str. 256). 

Blažič in sodelavci (2003) izpostavljajo, da naj bi notranja organizacija pouka v šoli postajala 

neposredna produktivna sila celotnega družbenega razvoja. Učiteljeva vloga pri tem je, da je 

ob sodobni tehniki, spremenjeni organizaciji učenja in pouka, bolj razviti didaktični teoriji in 

izobraževalni tehnologiji najpomembnejši dejavnik napredka v šoli. Takšno okolje omogoča 

učencem, da uveljavljajo lastne sposobnosti in interese za učenje. 

2.3.1. Definicija besede medij 

Beseda medij izvira iz latinščine, obstajata dva korena: 

- »medius« (med drugim srednji, biti v sredini, vmes); 

- »medium« (sredstvo, sredina, pa tudi javnost, skupni blagor, skupno dobro). 

Medije lahko razumemo kot stvari, inštrumente in simbolične izrazne oblike, ki posredujejo 

nekaj med človekom in svetom (Blažič idr., 2003, str. 274). 

Obstajajo različne opredelitve (učnih) medijev, ki so odvisne od strokovnih in raziskovalnih 

interesov avtorjev. 

 

Blažič in sodelavci (2003, str. 265) trdijo, da imajo učna sredstva in pripomočki pri pouku vse 

večji pomen, saj se v vzgojno izobraževalnem procesu povečuje vloga vizualizacije. Po 

sodobnem pojmovanju spoznavnega procesa predstavljajo učna sredstva materialno podlago 

za miselno aktivnost učencev in so zato prisotna v vseh fazah učnega procesa. 

Uvajanje in uporaba medijev v izobraževanju je po mnenju Blažiča in sodelavcev izpolnila 

vsaj dvoje pričakovanj, izobraževanje postaja vse dostopnejše, premoščene so fizične ovire 

oddaljenosti prostora in časa ter omogočeno je izboljšanje kakovosti izobraževanja z 

didaktičnega vidika. Avtorji omenjajo, da obstaja malo evalvacijskih projektov, ki vsebujejo 

dokazno gradivo o boljših rezultatih učenja pri učencih, ki so pri pouku pridobivali znanje z 

uporabo medijev. Uvajanje učnih medijev je bilo po mnenju avtorjev zaradi dodatnih 

stroškov, ki jih predstavlja nakup raznovrstnih pripomočkov počasnejše, kot so sprva 

predvidevali. Mediji so z izjemo radijskih, televizijskih in nekaterih računalniških 
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izobraževalnih programov po mnenju avtorjev »zelo daleč od tega, da bi vplivali in v temeljih 

spreminjali osnove didaktične doktrine« (Blažič idr., 2003, str. 266). 

2.3.2. Klasifikacije učnih medijev 

Blažič in sodelavci (2003, str. 294) so podrobno opisali klasifikacije učnih medijev, ki so 

razdeljeni glede na različne kriterije. Zaradi raznolikosti medijev in namenov, s katerimi se le-

ti uporabljajo je po mnenju avtorjev težko izdelati univerzalno klasifikacijo medijev. 

V povezavi s temo diplomske naloge sem izbral klasifikacije, ki so povezane z didaktičnim 

vidikom medijev. 

- Klasifikacija učnih medijev glede na vrsto didaktično-metodične uporabe: 

o motivacijski mediji (namenjeni zbujanju pozornosti in interesa, uporabljeni so v 

začetni etapi (uvajanje) učnega procesa), 

o predstavitveni mediji (mediji, ki posredujejo in razlagajo učne vsebine; strokovni 

filmi, magnetofonska reprodukcija, prikazovanje diapozitivov), 

o mediji za urjenje (prispevajo k utrjevanju naučenega z vajo), 

o mediji za preverjanje (omogočajo kontrolo doseženega učnega cilja, z njimi učitelj 

preverja, če in v kolikšnem obsegu so doseženi zastavljeni učni cilji; delovni listi, niz 

nalog objektivnega tipa). 

- Vloga in pomen učnih medijev pri pouku z vidika učnih ciljev: 

o obogatitveni model (mediji ponazarjajo, pojasnjujejo ali dopolnjujejo obravnavano 

učno snov; značilna je visoka stopnja samoaktivnosti učencev), 

o model konteksta (mediji ne služijo le kot dopolnitev ampak so pomemben sestavni del 

učnega konteksta; aktivnost učencev), 

o model neposrednega poučevanja z mediji (mediji prevzemajo poučevalne funkcije v 

smislu objektiviranja pouka; posredovanje informacij, postavljanje nalog in 

posredovanje povratnih informacij). 

Učitelj se mora po mnenju avtorjev sam odločiti, katero klasifikacijo bo izbral, ustrezno 

svojim nalogam in predstavam o cilju. 

Kron (po Blažič idr., 2003) je oblikoval formalno klasifikacijo, ki jasno kaže učno-tehnološko 

namensko določitev in razumevanje medijev kot inštrumentov v procesih učenja in 

poučevanja. S tega vidika deli Kron učne medije na skupino demonstracijske (mediji za 

podporo poučevanju) in inštrukcijske tehnologije (mediji za podporo učenju). 
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Pragmatično usmerjena razvrstitev medijev (Blažič idr., 2003, str. 296): 

- samoizvedbeni ali samoinscinirani mediji (jezik, gledališče, igra), 

- mehanski mediji (diapozitivi, kaseta, CD …), 

- elektronski mediji (video, računalnik, radio, televizija), 

- tiskani mediji (knjiga, strip, fotografije, revije …). 

 

Blažič in sodelavci izpostavljajo, da je »neuresničljivo pričakovati, da bi didaktiki izdelali 

klasifikacijo medijev, ki bi določala, kateri medij je najprimernejši za določen učni cilj. Le 

povezava medija z učnim ciljem je po mnenju avtorjev neustrezna, saj bi s tem učitelj 

»zanemaril kompleksnost učnega procesa z množico spremenljivk, ki nanj vplivajo« (Blažič 

idr., 2003, str. 296). 

2.3.3. Didaktične značilnosti avdiovizualnih medijev 

2.3.3.1. Funkcija ponazarjanja 

Mediji omogočajo učitelju, da razširi svoje omejene možnosti pri ponazarjanju in 

demonstriranju predmetov, pojavov in različnih procesov (Blažič idr., 2003, str. 307). Ta 

proces se imenuje tudi vizualizacija. S pomočjo AV medijev (prosojnice, diapozitivi, zvočni 

posnetki, video posnetki, računalniški programi, multimediji …) doseže učitelj pri 

prikazovanju predmetov, pojavov in procesov večjo nazornost, natančnost in dinamiko, kot z 

uporabo klasičnih učnih pripomočkov. 

AV mediji omogočajo neposredno ponazoritev težko dosegljive in predstavljive stvarnosti: 

- časovno ali krajevno oddaljena stvarnost, ki ni neposredno dosegljiva; 

- povečevanje ali pomanjševanje neposredno neopaznih predmetov; 

- redke dogodke; 

- pospešeno ali upočasnjeno reprodukcija gibanj; 

- v realnosti nepregledne in neopazne povezave. 

Ljudje, še posebej otroci in mladostniki povezujejo intelektualne aktivnosti s predhodnim 

zaznavanjem. To velja še posebej za učno učinkovitost in sposobnost zapomnitve.  

Za opazovanje s pomočjo AV medijev je potrebno upoštevati sledeče smernice: 

- Opazovanje predmetov in pojavov kot osnovnih virov informacij. 

Po mnenju avtorjev naj bi učenci, če je le mogoče, opazovali predmete in pojave v 

naravnem okolju ali šoli. 

- Usmerjanje in nadzor opazovanja. 
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Spodbujanje ogleda določenih predmetov oziroma pojavov preko AV medijev je 

potrebno podkrepiti s sprotnim usmerjanjem in osredotočanjem pozornosti na 

konkretno dogajanje. 

- AV predstavitve pogosto vsebujejo preveč didaktičnega materiala. 

Učitelji pripravijo številne prosojnice, video posnetki so predolgi, multimedijski 

programi prezapleteni itd. »Prenasičenost informacij pri prezentaciji zaviralno vpliva 

na zapomnitvene procese in sistemizacijo znanja, zmanjšuje pa tudi motivacijo za 

učenje.« (Blažič idr., 2003, str. 308). Manjša količina predstavitvenega materiala 

lahko ob ustrezni didaktični obdelavi stimulativno vpliva na miselne procese učencev. 

- Povezava opazovanja z miselnimi aktivnostmi. 

Opazovanje je vedno povezano z mišljenjem, analizo, primerjanjem, razlikovanjem, 

ugotavljanjem bistvenega, medsebojnimi odnosi itd. Kakovost opazovanja je odvisna 

od učenčevih izkušenj, predznanja, interesov in od že razvitih sposobnosti opazovanja. 

Avtorji izpostavljajo, da naj pri opazovanju sodeluje čim več čutil. Poseben pomen 

imajo po njihovem mnenju tudi kinestetični občutki, zato morajo biti didaktične 

aktivnosti organizirane tako, da imajo učenci s predmeti tudi praktične izkušnje ter da 

nanje vplivajo (Blažič idr., 2003). 

2.3.3.2. Motivacijska funkcija 

Medij ima motivacijski vpliv predvsem takrat, ko učenec skozi primerno težavnostno stopnjo 

pride do uspešnih doživetij in dobi potrebne povratne informacije, ki delujejo stimulativno; 

neuspehi pa motivacijo praviloma oslabijo. Ponazarjanje in motivacija močno povečujeta 

učno učinkovitost AV medijev. Z nazornim prikazom določenih predmetov in pojavov učitelj 

spodbuja in ohranja učenčevo pozornost, kar mu olajša razumevanje. Na ta način ostaja 

učenec motiviran za nadaljnje spoznavanje učne snovi. Abstraktne formulacije in verbalna 

predstavitev redkeje spodbudijo povečano zanimanje in pozornost za obravnavo učne snovi. 

Avtorji opozarjajo, da je potrebno za spodbujanje motivacije s pomočjo AV medijev 

upoštevati sledeča osnovna pravila: 

- Motivacija, ki sledi iz vsebine določenega predmetnega področja, je gotovo 

učinkovitejša kot motivacija, spodbujena s pomočjo učnega medija. Interes po 

spoznavanju novega, neznanega je posebej na predšolski in razredni stopnji osnovne 

šole zelo prisoten, na višjih stopnjah šolanja pa ga je manj. 

- Intenzivnost motivacije je podrejena individualnim kriterijem – odvisna je od 

individualnih osebnostnih lastnosti učencev, ki se med seboj razlikujejo po 
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intelektualnih, socialnih, emocionalnih in drugih razvojnih značilnostih. K razlikam 

prispevajo tudi različni interesi učencev, ki se s starostjo močno spreminjajo. 

- Motivacija je zelo spremenljiva v učnem procesu. Prevladujoče učne metode v učnem 

procesu pogosto vodijo v didaktični materializem, pri čemer se motivacija in 

posledično koncentracija pogosto zmanjšata. Posredovanje učne snovi mora biti 

dinamično, vsebina pa čim bolje aktualizirana. 

- Mediji ne posredujejo le znanja temveč tudi povratne informacije, ki učencem 

sporočajo o njihovem ravnanju, s čimer se ohranja motivacija (Blažič idr., 2003). 

2.3.3.3. Informativna funkcija 

Uporaba AV medijev bistveno prispeva k informiranju učencev. S pomočjo medijev lahko 

učencem posredujemo na avditivni in/ali vizualni način neznano učno snov. Mediji 

omogočajo informiranje o stanju stvari in dogodkih, ki jih je v verbalni obliki pri pouku težko 

predstaviti. S tem učni mediji spreminjajo vlogo in funkcijo učitelja, ker prevzemajo del 

učiteljevega dela pri posredovanju informacij, tako pa lahko učitelj več pozornosti posveti 

organizacijskim nalogam. Informacijska funkcija je povezana tudi z možnostjo usmerjanja 

pozornosti preko AV medijev. Učitelj, ki mu uspe s pomočjo medijev pridobiti, ohraniti in 

usmeriti pozornost učencev, lahko izboljša informacijski in posledično tudi njihov učni uspeh. 

Pri uporabi medijev kot nosilcev in virov informacij mora učitelj kritično ovrednotiti in 

upoštevati naslednje nasvete: 

- Kapaciteta učencev je določena z razvojno stopnjo in nekaterimi drugimi določnicami, 

zato mora biti učitelj posebno pozoren pri izboru učnih medijev, da ne bi zaradi 

prevelike jedrnatosti in frekventnosti prihajalo do motenj v komunikacijskem procesu. 

- Informacije vplivajo na učence zelo individualno. Poleg upoštevanja sprejemne 

kapacitete je treba upoštevati tudi predznanje posameznega učenca. 

- Učitelj mora pred uporabo medijev preveriti, ali le-ti omogočajo posredovanje 

strokovnih, preglednih, jasnih in razločnih informacij. 

- Mediji lahko služijo tudi kot sredstvo za prepoznavanje problematike na kritičen 

način. AV predstavitev naj bi spodbujala divergentne miselne procese in hevristične 

pristope k reševanju problemov (Blažič idr., 2003). 

2.3.3.4. Funkcija individualizacije 

Individualizacija je poudarjena oblika diferenciacije. Individualne razlike med učenci lahko 

upoštevamo z uporabo AV medijev na več načinov: 



Škrabanja, S.: Znanje in zanimanje za fiziko med osnovnošolci v povezavi s spremljanjem izobraževalnih in 

dokumentarnih oddaj. Diplomsko delo, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2013 

35 

- učne cilje in učno snov je potrebno uskladiti s stopnjo intelektualne razvitosti in 

interesi učencev; 

- obseg posredovane učne snovi je treba prilagoditi zmožnosti sprejemanja 

posameznega učenca; 

- podajanje snovi je treba prilagoditi učenčevi sposobnosti razumevanja; 

- učni tempo moramo prilagoditi individualni hitrosti zmožnosti učenja; 

- težavnostno stopnjo nalog, ki jih morajo učenci rešiti, je treba prilagoditi 

individualnemu učnemu napredku. 

Z diferenciacijo in individualizacijo je mogoče omejiti preobremenjenost učencev, obenem pa 

regulirati prenizke zahteve do učencev ter bolj upoštevati njihove interese, s čimer se okrepi 

učinkovitost učencev in težavnostni nivo. Pri izvajanju individualizacije se postavljajo učitelju 

dodatne zahteve kot organizatorju učnega procesa. Individualizacija zahteva najboljšo možno 

opremljenost šol in razredov z učnimi mediji, ki vključujejo strojno in ustrezno programsko 

opremo. Da lahko učitelj optimalno upošteva individualne značilnosti učencev, mora 

organizirati učni proces tako, da s svojimi ukrepi (dodelitev posameznih nalog, programov, 

programiranih gradiv, uporaba učnih medijev za individualno delo …) ne diskriminira 

učencev. Težavnostno stopnjo zahtev mora pri individualizaciji učencu prilagoditi tako, da le-

ta napreduje v smeri višjega spoznavnega nivoja (Blažič idr., 2003). 

2.3.3.5. Reprodukcijska funkcija 

To je možnost poljubnega ponavljanja učnega procesa. Ponovitev učne vsebine z AV mediji 

učitelju omogoča, da posreduje snov učencem, ki zaradi različnih razlogov niso bili prisotni 

pri obravnavi. Učni proces lahko ponovi za tiste, ki informacij niso dovolj dobro razumeli (t.i. 

ponovitev za izravnavo učnih primanjkljajev). Učencem mora biti pri reprodukciji cilj 

ponovitve jasen (Blažič idr., 2003). 

2.4. Vplivi televizije 

Televizija je elektronski medij, ki ima kljub poplavi drugih elektronskih sredstev še vedno 

zelo pomembno mesto glede na čas uporabe med mladostniki (Cohen in Guciardo, 2002; 

Erjavec in Volčič, 1999; King, 2000; Linebarger, 2011; Razel, 2001; Rideout, 2012; 

Stocklmayer, Rennie in Gilbert, 2010). Poleg tega je televizija medij, ki ima v neformalnem 

okolju možnost spodbuditi radovednost, informirati in širiti obzorja. Televizijske 

izobraževalne oddaje združujejo izobraževanje in razvedrilo, kar jih naredi zanimive in 

koristne obenem (Lehmkuhl idr. 2012; Sorathia in Servidio, 2012; Stocklmayer idr., 2010). 
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Avtorici Erjavec in Volčič (1999) sta izpostavili vpliv televizije na otrokovo domišljijo, pri 

čemer sta se osredotočili predvsem na omejevanje razvoja nadaljnih sposobnosti učenja in 

spoznavnega razvoja učencev s strani televizije. Televizijo sta videli kot medij, ki ponuja 

otrokom zunanje impulze v času, ko bi se morali učiti iz lastnih vizualnih predstav. 

Izpostavljata tudi, da mora biti gledanje televizije omejeno, da se lahko razvije otrokova 

lastna domišljija. 

Vogrinčič (2006) opozarja, da lahko predstavlja televizija nadomestek za realni vsakdan in 

medsebojne človeške odnose, ustvarja iluzije, spodbuja beg od odgovornosti, povzroča 

mladinsko nasilje itd. otroci so po mnenju Vogrinčičeve še posebej dovzetni za vpliv medijev, 

pri čemer hitreje prevzemajo televizijske predstave o njim neznanih stvareh. Gledanje 

televizije za otroka ne predstavlja miselne aktivnosti, zato lahko po mnenju avtorice otrok 

otopi, zaradi česar manj bere in se manj uči. 

V nadaljevanju pa avtorica navaja možne pozitivne vplive televizije. Ugotavlja, da lahko tudi 

informira, zabava in izobražuje ter za razliko od staršev in učiteljev otrokom ponuja sliko 

sveta, ki je onstran njihovega družbeno-kulturnega okvira, s čimer spoznavajo svet. S 

spremljanjem izobraževalnih televizijskih oddaj lahko otroci prikazane pojme povezujejo z 

dogajanjem okoli sebe in utrjujejo formalno naučeno snov. Avtorica zaključuje, da je zaradi 

teh argumentov potrebno pretirano pesimistične in poenostavljene predpostavke o negativnem 

vplivu medijev na otroke in mladostnike kritično ovrednotiti ter argumentirati (Vogrinčič, 

2006). 

Vsi navedeni vplivi lahko držijo, odvisni pa so od številnih okoliščin. Vplivi televizije in 

drugih elektronskih medijev so kompleksni, enoznačni odgovori pri tem niso možni. 

Televizija predstavlja v dobi množičnih medijev del vsakdana in je imela v preteklih 

desetletjih ter ima še danes močan vpliv na otroke in mladostnike. Z ozirom na različne 

možne vplive je potreben tehten razmislek pri izbiri vsebin za ogled in potrebno je znati 

upravljati z njo, da služi kot pripomoček, ki ob ustrezni rabi gledalcu koristi. 

Različne raziskave so podprle uporabo video posnetkov pri pouku na različnih predmetnih 

področjih in pri razvoju učenčevih socialnih veščin. Nekatere izmed teh dokazujejo: 

- Rockman in sodelavci (po Cruse, 2006; po Stocklmayer idr., 2010) so raziskovali 

vpliv gledanja oddaje Bill Nye Science Guy na učenčevo učenje doma in v šoli, in 

ugotovili, da so bili učenci, ki so gledali oddajo, zmožni oblikovati bolj celovite in 

kompleksne razlage naravoslovno-tehničnih konceptov. Stocklmayer in sodelavca 
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(2010) izpostavljajo tri izmed mnogih ugotovitev; prvič: oddaje so spodbudile 

razumevanje pri učencih, predvsem višje miselne procese in kritično mišljenje, drugič: 

raziskovalci so odkrili, da se je kakovost učenčevih razlag izboljšala in tretjič: razlike 

v znanju učencev, ki so bile odvisne od spola in narodnosti, so se zmanjšale. 

- Raziskava vpliva oddaje Cyberchase na otrokove veščine reševanja problemov je 

pokazala, da so učenci, ki so spremljali oddaje v reševanju problemov prekosili tiste, 

ki niso spremljali oddaj, Ugotovili so tudi, da so učenci, ki so spremljali oddaje 

proizvedli bolj ustvarjalne rešitve (Fisch, po Cruse, 2006). 

- Raziskava v zvezi z uporabo izobraževalne televizije pri učencih je pokazala, da 

učenci pri pouku, v katerega so vključene televizijske oddaje, prekašajo kontrolne 

skupine v znanju, raznovrstnosti in ustvarjalnosti pri reševanju problemov ter pri 

sodelovanju v razredni diskusiji (Barnes, po Cruse, 2006). 

 

Na podlagi rezultatov omenjenih raziskav lahko sklepamo, da so med učenci, ki spremljajo 

izobraževalne televizijske oddaje opazni pozitivni vplivi pri njihovih učnih dosežkih. 

Izpostavljeni razlogi so vredni premisleka glede spodbujanja spremljanja tovrstnih oddaj. 

2.5. Značilnosti televizije 

Televizija ponuja veliko informativnih, izobraževalnih, dokumentarnih in drugih oddaj, ki 

spodbujajo zanimanje za določene vsebine in so lahko celo povod za posameznikovo izbiro 

izobraževanja po končanem osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju. Otroci in 

mladostniki si pogosto izbirajo vzore, ki jih navdušujejo, z njimi se istovetijo in po njih 

zgledujejo. Vsak učitelj ima verjetno v spominu kakšnega svojega nekdanjega učitelja, ki je s 

svojim žarom, predanostjo in voljo uspel narediti pouk zanimivejši in ga je navdušil za 

učiteljski poklic. Možnosti za postati vzor ali vsaj referenca imajo tudi voditelji 

dokumentarnih in izobraževalnih oddaj, ki znajo sprva zapletene enačbe in znanstvena dejstva 

razložiti ter približati širšemu občinstvu. V nadaljevanju so predstavljene vloge televizije v 

izobraževanju, način prenosa informacij preko televizije itd. 

Erjavec in Volčič (1999, str. 126) opredeljujeta naslednje značilnosti televizije,  

- Sintetičnost: elementi (gibljiva slika, besedilo, zvočni učinki, glasba) pripomorejo k 

prepričljivosti in dokumentarnosti posredovanega sporočila, s čimer daje televizija 

gledalcu vtis, da je prisoten na mestu dogajanja. 
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- Hkratnost: neposredni slikovni in zvočni prenos dogajanja občinstvu v neponovljivem 

trenutku je značilnost, ki loči televizijo od drugih medijev. 

- Prezentnost: televizija s svojo univerzalnostjo simbolov najlaže prodira v 

posameznika. Enostavnejše sprejemanje informacij in intenzivnejše vživljanje 

gledalca v televizijska sporočila omogoča tudi izboljšano izvajanje razvedrilne vloge. 

Televizija ima zmožnost prikazati bolj realno stvarnost, zato se gledalci zlahka 

poistovetijo z junaki in zadovoljujejo svoje potrebe (Erjavec in Volčič, 1999, str. 126). 

2.5.1. Televizija kot medij za spodbujanje zanimanja za naravoslovne in tehnične 

znanosti 

Hilgartner (po Mellor, 2003) je označil različne vrste razpona popularizacije znanosti kot 

spekter, ki sega od kompleksnejših objav, ki so namenjene znanstvenikom do poljudnih, 

namenjenih širši publiki. Preko popularnih medijev kot sta televizija in časopisi se oblikuje 

javna podoba znanosti. 

V Resoluciji o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020 (2011) so avtorji iz 

različnih znanstvenih ustanov določili tudi izhodišča za promocijo znanosti, ustvarjalnosti in 

inovativnosti v družbi in izobraževanju. V njej navajajo: »Vodilo zasnove na znanju temelječe 

družbe so posamezniki, ki se lotevajo problemov znanstveno-raziskovalno, obenem pa 

družbeno okolje vpliva tudi kot valilnica novih idej in znanstvenikov. Znanje in ustvarjalnost 

sta v takšni družbi vrednoti, v gospodarstvu pa kapital in naložba.« 

V resoluciji je zapisano, da je za promocijo znanosti, ustvarjalnosti in inovativnosti v družbi 

ter izobraževanju potrebna popularizacija znanosti, za kar je potrebno povezati znanstveno 

kulturo in raziskovalno miselnost z vzgojo mladih. Šolski učni programi po mnenju avtorjev 

resolucije niso dovolj učinkoviti, premalo njihovih vsebin prikazuje široko uporabo znanosti 

in znanja v praksi. V nadaljevanju resolucije izstopa trditev avtorjev, s katero predlagajo, da 

mora postati znanost predmet radovednosti mladih. Predlagajo tudi izvedbo promocijskih 

dejavnosti in podporo raznim centrom, ki mladim ponujajo preživljanje prostega časa v 

povezavi z znanostjo. 

Osrednji namen prizadevanj znanstvenikov predvsem v zadnjih desetletjih je navdušiti otroke 

za znanost že v mladih letih. Z uporabo otroških knjig, televizijskih oddaj, spletnih strani, 

interaktivnih razrednih aktivnosti in tekmovanj, se znanstveniki, inženirji ter učitelji in 

vzgojitelji trudijo zanetiti iskro zanimanja med učenci za naravoslovno znanost. Posredovanje 
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sporočila o zanimivosti znanosti, ki lahko vodi k zanimivi karieri, je osrednja ideja 

raznovrstnih objav, televizijskih oddaj in izobraževalnih programov. Ustvarjalci oddaj si 

prizadevajo za posredovanje razvedrilne in relevantne vsebine ter praktičnih poskusov, da bi 

čimbolj spodbudili posameznikovo osebno interakcijo z znanostjo (Roncone, 2002). 

Avtorica knjig Čarobni šolski avtobus Joanna Cole (Roncone, 2002) je na vprašanje glede 

mnenja o pomenu vzbujanja zanimanja za znanost pri otrocih že v mladih letih odgovorila: 

»Menim, da je vzbujanje zanimanja za znanost pri otrocih nujno in na podlagi povratnih 

informacij od učiteljev ter staršev verjamem, da so knjige in televizijske oddaje Čarobni 

šolski avtobus imele pozitiven vpliv na otroke.« Avtorica Cole še izpostavlja, da če želje po 

raziskovanju ne spremlja ustrezno izobraževanje, potem se lahko otrok znajde v neustreznem 

položaju. Meni tudi, da je večina znanstvenih vsebin, predstavljena v knjigah in na televiziji 

kakovostna, vendar ne more v enaki meri zadostiti vsakomur. 

V letu 2010 si je več kot 2 milijona gledalcev ogledalo gostovanje ameriškega predsednika 

Obame v oddaji Uničevalca mitov v okviru širše pobude medijske družbe Discovery 

Communications, ki je potekala pod geslom »Be the future« (Bodi prihodnost). S to pobudo si 

je medijska družba prizadevala za popularizacijo znanosti, predsednik pa je s prisotnostjo v 

oddaji pokazal svojo naklonjenost k izboljševanju izobraževanja naravoslovja in tehnike v 

ZDA (Nisbet, 2010). 

Oddaja Uničevalca mitov in njej podobne dokumentarne in izobraževalne oddaje spodbujajo 

razvoj domišljije ljudi, ker pooseblja način učenja z izkušnjami, po čemer mladostniki in tudi 

odrasli hrepenijo, vendar to premalokrat doživijo v šolah. V nasprotju z oddajo, v kateri imajo 

avtorji malo omejitev glede izvedbe poskusov, obstajajo redke učilnice v ZDA (kot tudi pri 

nas), ki bi omogočale učiteljem in učencem izvedbo različnih poskusov. 

V predgovoru Resolucije o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020 (2011) 

je zapisano predvidevanje avtorja Soeteja, ki izpostavlja, da naj bi ob nadaljevanju zdajšnjih 

trendov Evropa in ZDA do leta 2025 izgubili vodilno vlogo tudi v znanosti in tehnologiji, 

Azija pa bo postala središče raziskav in razvoja poslovnega sektorja. 

Opisani primeri popularizacije znanosti preko televizije predstavljajo učinkovite načine za 

ustreznejšo predstavo naravoslovnih in tehničnih znanosti v javnosti. Kljub temu, da so vplivi 

tovrstnih prizadevanj dostikrat manjši od želenih, je veliko raziskav pokazalo, da je preko 

medijev na dolgi rok možno izboljšati sliko znanosti v javnosti. 
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2.5.2. Vplivi televizije na proces pridobivanja znanja  

V digitalni dobi, kljub vsem elektronskim igram in igračam, milijoni otrok v ZDA in po svetu 

spremljajo enega ali več izobraževalnih televizijskih oddaj vsak dan. Televizija je postala 

pomemben vir učenja, ni pa bila širše vključena v sam učni proces. Linebarger (2011) se v 

članku »Učenje s televizijo: novi dokazi podpirajo star medij« sprašuje, zakaj bi kljub 

prekomernemu gledanju televizije otrokom ponujali še več tovrstnih vsebin v okviru 

formalnega izobraževanja. Avtorica omenja raziskovalne projekte, ki dokazujejo, da imajo 

izobraževalne oddaje močan vpliv na neformalno učenje in da je lahko občasna uporaba video 

posnetkov pomemben učni pripomoček v šolah. Učinkovitost kateregakoli učnega medija je 

odvisna od kakovosti vsebine in načinov, s katerimi se vpeljuje v učni proces. S premišljeno 

uporabo oddaj lahko učitelji ustvarijo učno okolje, ki spodbudi posameznikovo učenje. 

Ker imajo učitelji različna pojmovanja kakovostnega pouka, so po mnenju Linebarger (2011) 

lahko učitelji, ki uporabljajo video posnetke pri pouku, deležni negativne označbe oz. 

nestrinjanja s strani kolegov. Nasprotniki uporabe televizije v izobraževalne namene bi lahko 

trdili, da taki učitelji ne opravljajo odgovorno svojega poslanstva, ker želijo le pritisniti gumb, 

se usesti in prepustiti televiziji, da opravi njihovo delo, namesto da bi vložili trud v pripravo 

učne ure, ter ustrezno razlago učne snovi. 

Walsh (2011) v članku Uničevanje mitov o poučevanju znanosti trdi, da je za televizijsko 

oddajo naravno, da pri vsakem poskusu vsebuje elemente napetosti in teatralnosti. Pri tem se 

lahko znanstvena vsebina dostikrat zakrije, saj gledalca bolj pritegne eksplozija kot razlaga 

teoretičnih osnov. Da lahko gledalec zazna in ponotranji znanstvene vsebine, ki jih predstavlja 

oddaja, mora imeti po mnenju Walsha ustrezno strokovno podlago oz. predznanje. Primer 

odlične kombinacije strokovnosti in zanimivosti je oddaja Uničevalca mitov, ki jasno sledi 

smernicam znanstvenih raziskovanj, oblikuje hipoteze oziroma predpostavke, jih preizkuša, 

usmerja opazovanje, sproti preverja rezultate ter na koncu naredi zaključek z rezultati (model 

oddaje Uničevalca mitov je podrobneje predstavljen v 3. poglavju). 

Armstrong (po Žnidarčič, 2011) trdi, da ima televizija pozitiven vpliv na učenje, saj omogoča 

celostno učenje, sporočila, ki jih posreduje televizija so slušna, vidna in čustveno obarvana. 

Premišljen ogled televizijskih oddaj omogoča obogatitev splošnega znanja posameznika, v 

primeru prekomernega ogleda in nekritičnega izbora oddaj pa pogosto prihaja do neželenih 

posledic, kot so fizična neaktivnost, pasivnost, anksioznost, slabša učna uspešnost itd. 

(Erjavec in Volčič, 1999). 
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Mayer (po Cruse, 2006) ugotavlja, da kljub temu, da ogled video posnetkov, lahko pomembno 

spodbuja višje spoznavne procese, ki so nujni za poglobljeno učenje. Dobro pripravljena 

multimedijska izobraževalna sporočila lahko spodbudijo višje spoznavne procese pri učencih, 

tudi ko so le-ti le v vlogi gledalcev. 

Erjavec in Volčič (1999) se sprašujeta, ali gledanje televizije negativno vpliva na učenje. 

Izhajajoč iz raziskovalnih rezultatov navajata, da se otroci, ki prekomerno gledajo televizijo 

(nad 21 ur tedensko) slabše učijo. Televizija v tem primeru nadomesti raznolike ustvarjalne 

dejavnosti (ustvarjalna igra, branje …), odvrača otroka, da se nekaj nauči sam; deformira 

njegovo razumevanje vloge v izobraževalnem procesu (lahko vodi v odpor do aktivnega 

reševanja nalog) in povzroča slabšo koncentracijo otrok, ki je nujno potrebna za kakovostno 

učenje. 

Boh in Mesec (1970) izpostavljata, da lahko otroci zaradi prekomernega gledanja televizije 

zanemarjajo šolsko delo, televizija lahko zavira intelektualno radovednost in oži njihove 

interese. Po njunem mnenju jim jemlje čas za kakovostno opravljanje domačih nalog, moti 

učenje in da so zaradi poznega gledanja televizije učenci v šoli utrujeni in površni. Kljub 

navedenim negativnih vplivom televizije na otroke, avtorja izpostavljata, da imajo vsaj 

nekatere televizijske oddaje izobraževalno vrednost in da lahko učencem olajšajo delo v šoli, 

spodbujajo in širijo njihova obzorja. 

2.5.3. Televizija ter formalno in neformalno izobraževanje 

Izobraževanje ni več le proces prenašanja znanja, sodobno formalno izobraževanje bi poleg 

kakovostnega znanja po mnenju Robinsona (2006) moralo spodbuditi željo po znanju, 

razvijati vrednotenje ter zagotoviti osnovo za posameznikovo samostojno izobraževanje v 

prihodnosti. K temu lahko pomembno prispeva tudi vključitev televizijskih oddaj. 

Po zaključku formalnega izobraževanja posameznik pridobiva novo znanje predvsem v 

neformalni obliki; z branjem revij, obiskom muzejev ali ogledom izobraževalnih in 

dokumentarnih oddaj, itd. (Nisbet idr., 2002, po Baram-Tsabari in Yarden, 2005). V procesu 

neformalnega učenja je še zlasti pomembna motivacija posameznika, da razmišlja o 

predstavljeni izobraževalni vsebini. Televizijske oddaje z namenom izobraževanja zato 

poskušajo vključevati izobraževalne vsebine v razvedrilno pripoved. 

De Jager (2012) izpostavlja, da laboratorij ne bi smel biti pojmovan kot edini prostor za 

izvedbo znanstvenih raziskav in poskusov. Učitelji bi morali spodbujati učenčevo 
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ustvarjalnost in iskati nove načine za izvedbo praktičnega dela. Eden izmed načinov za 

dosego tega cilja je lahko tudi uporaba vizualnih medijev, ko npr. laboratorij ni na voljo. 

Cavanaugh (2009), Pinker (1997), Schwartz in Bransford (1998) (po de Jager, 2012, str. 2) 

ugotavljajo, da imajo vizualni mediji močan vpliv na učenčevo razumevanje in pomnjenje 

novih informacij. Učitelji si pogosto zastavljajo vprašanje: »Zakaj si učenci zapomnijo vse, 

kar vidijo na televiziji, in pozabijo, kar jih učim v učilnici?« Willingham (2007, po de Jager, 

2012, str. 2) odgovarja: »uporabite televizijo pri pouku«. Predhodne raziskave kažejo, da so 

lahko vizualni mediji uporabljeni za dopolnitev tradicionalnih učnih metod in procesov učenja 

ter izboljšanje učenčeve storilnosti (Salomon, 1979, po de Jager, 2012). Cowen (1984, po de 

Jager, 2012) ugotavlja, da vizualni mediji omogočajo boljše razumevanje pojmov in izboljšajo 

ponoven priklic usvojenih pojmov. Bransford, Browning in Cocking (1999, po de Jager, 

2012) poudarjajo pomen medijev pri ustvarjanju učnega okolja, kjer so lahko učenci vključeni 

v interaktiven način učenja, kot so skupinske razprave ali reševanje problemov. Raziskava 

Girardija (2008, po de Jager, 2012) in Raehslerja (2009, po de Jager, 2012) podpira trditev, da 

uporaba medijev za vpeljavo novih pojmov naredi predmet bolj zanimiv in primeren za 

učence, poveča pozornost učencev, spodbuja njihovo miselno aktivnost ter izboljša veščine 

opazovanja. 

Moore (1993) meni, da bodo sposobni učitelji uporabili video posnetke kot enega izmed 

pripomočkov pri pouku, s čimer bodo ostale pripomočke dopolnili in jih ne nadomestili. 

Izkoristili bodo prednosti videa, pri čemer ne bodo uporabili ekrana za to, kar lahko sami z 

razlago in razgovorom, z uporabo učbenika ali drugimi pisnimi viri naredijo bolje. Nove 

tehnologije so bile pogosto neustrezno pojmovane kot nadomestek za učitelje. V 60. letih 

prejšnjega stoletja so analitiki napovedali, da bo poučevanje prek televizije postalo 

prevladujoče na fakultetah in pri učenju na daljavo. V 70. letih je bilo mišljeno, da bo zaradi 

učenja preko računalnika postalo poučevanje v živo zastarelo. V 90. letih so se razvila 

različna multimedijska sredstva, ki so kot učni pripomoček danes pogosto v uporabi (Moore, 

1993). 

Obstajajo različni neformalni načini učenja izven šol, ki pa učitelju niso vedno v pomoč, ker 

tega procesa ne more načrtovano spodbujati, neposredno nadzorovati in usmerjati, kot to 

lahko počne pri pouku. Kljub temu pa to ne pomeni, da takšen primer neformalnega 

izobraževanja nima vpliva na učenčevo znanje. 

McComas (2006) navaja, da je moč neformalnega učenja in okolja, kjer se le-to izvaja, zelo 

velika in lahko vodi do preoblikovanja našega mišljenja, oblikovanja osebnosti, pridobljeni 



Škrabanja, S.: Znanje in zanimanje za fiziko med osnovnošolci v povezavi s spremljanjem izobraževalnih in 

dokumentarnih oddaj. Diplomsko delo, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2013 

43 

podatki pa nam lahko ostanejo trajno v spominu. Stocklmayer in sodelavca (2010) 

izpostavljajo pomen vključevanja »dodatnega prostora« – kot so aktivnosti neformalnega 

izobraževanja in učenja v »prvotni prostor«, ki ga predstavlja formalni kurikulum 

izobraževanja naravoslovnih in tehničnih znanosti (oziroma učnih predmetov). Rezultat 

združevanja teh prostorov je oblikovanje »tretjega prostora« za izobraževanje, ki povečuje 

učenčevo aktivnost, jasno izpostavlja pomen vsebine, spodbuja izkustveno učenje, omogoča 

medpredmetno povezovanje vsebin ter spodbuja razumevanje družbenih in zgodovinskih 

kontekstov naravoslovnih in tehničnih znanosti. Stocklmayer in sodelavca (2010) predlagajo, 

da se lahko aktivnosti in programi razviti na neformalnem področju v znanstvenih centrih, 

muzejih ter sorodnih programih smiselno vključijo v formalno izobraževanje. 

Dejavnosti prikazane v oddaji Uničevalca mitov predstavljajo izobraževanje, za katerega se 

posameznik prostovoljno odloči, kakor to poimenuje šolnik John Falk (po McComas, 2006) z 

državne univerze v Oregonu. Življenjsko neformalno učenje je pravzaprav stvar izbire, 

motivacije in nadzora posameznika. Predstavlja prosto izbiro vsebin za učenje, ki so dostopne 

preko medijev, družine, prijateljev, družbenih organizacij, znanstvenih centrov … Falk (b.d., 

po Nisbet, 2010) trdi, da vrednost in pomen neformalnega učenja v procesu formalnega 

izobraževanja nista dovolj upoštevana, temveč sta pogosto podcenjena s strani šolske politike. 

Falk, Storksdieck in Dierking (2007, po Stocklmayer idr., 2010) menijo, da neformalno 

poučevanje znanosti pogosto izpade slučajno in neurejeno. Načini, s katerimi se naravoslovna 

in tehnična znanost neformalno predstavlja širši javnosti, so bogati in različni. Interesent 

lahko najde zanj ustrezne znanstvene vsebine, če ve, kako jih poiskati in so mu razumljive, ko 

jih najde. 

Omejitev pri večini teh možnosti za učenje je, da so rezultati osebnega učenja težko 

izmerljivi, zato imajo Stocklmayer in sodelavca (2010) zelo malo idej o tem, kako pogosto ali 

na kakšen način uporabniki do njih dostopajo. Fisch (2004), Fisch idr. (1997), Häfner in 

Wartella (1987), Mares idr. (1999, po Stocklmayer idr. (2010, str. 22) na podlagi svojih 

raziskav ugotavljajo, da lahko prispevki različnih medijev spodbudijo učenje in da so 

izobraževalni programi uspešnejši, če so motivacijski in razvedrilni. Podrobnejše vrednotenje 

oddaj je ponavadi vodeno znotraj televizijskih hiš in je zato težje dostopno javnosti 

(Stocklmayer idr., 2010). 
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2.5.4. Televizijske oddaje - združitev razvedrila in izobraževanja 

Beseda edutainment je skovanka angleških besed education (izobraževanje) in entertainment 

(zabava, razvedrilo), kar v slovenskem prevodu pomeni »zabavno izobraževanje« (Prek, 

2011) in predstavlja združitev dveh področij, podobno kot »infozabava« (Splichal, 2000, po 

Kužnik, 2011, str. 13). Temeljna ideja zabavnega izobraževanja je spodbujanje učenja z 

združevanjem izobraževalnih vsebin in razvedrilnih dejavnosti, ki spodbujajo miselno 

aktivnost ter čustva in motivacijo posameznika. Zabavno izobraževanje je učenje preko 

različnih vrst medijev, kot so televizijske oddaje, video igrice, filmi, glasba, multimediji, 

spletne strani in računalniški programi. Pomen aktivnosti z uporabo pripomočkov v zabavno-

izobraževalnem okolju je skladen z učnimi teorijami, ki sta jih razvila Piaget in Vygotsky 

(1962, po Sorathia in Servidio, 2012), ki temeljijo na spoznavnem razvoju otrok. 

Wallden in Soronen (2004) namesto o razvedrilu govorita o zadovoljstvu in pozitivnih 

izkušnjah, ki jih učenci dobijo preko medijev zabavnega izobraževanja. Zadovoljstvo je lahko 

rezultat, ki ni le posledica razvedrilne in zanimive vsebine, ampak tudi kot posledica uspešno 

rešenih problemov, interakcije (z vsebino ali ostalimi gledalci) ali napredovanja v učenju. 

Vsebina, ki je pomembna in spodbudna za učence in je povezana z njihovimi življenjskimi 

izkušnjami, je pogosto pomemben vir zadovoljstva. Namen izobraževalnega programa je 

ustvariti povezavo med učencem ter učno vsebino, ki učenca miselno in čustveno aktivira. Za 

doseganje tega namena so običajno upoštevana načela konstruktivizma, ki so opisana v 

prejšnjih poglavjih (Wallden in Soronen, 2004). 
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3. PRAKTIČNA UPORABA IZOBRAŽEVALNIH IN 

DOKUMENTARNIH ODDAJ PRI POUKU FIZIKE 
Izobraževalni vpliv televizije se raziskovalno spremlja že več kot 60 let, ves čas naraščajoče 

število raziskav pa dokazuje, da sta televizija in video učinkovita učna pripomočka, s 

pozitivnimi vplivi na spoznavnem kot tudi čustveno-motivacijskem področju. Raziskava CPB 

(2004) zagotavlja jasne dokaze, da je vrsta vsebine, ki jo spremljajo otroci, pomembnejši 

razlog za njihov akademski uspeh v prihodnosti kot količina gledanja televizije. Spremljanje 

izobraževalnih oddaj med otroki je pokazalo pomembne in trajne učne uspehe, medtem ko je 

prekomerno spremljanje ostalih oddaj povezano s slabšimi akademskimi dosežki. Odkrita je 

bila pozitivna povezanost med spremljanjem izobraževalnih oddaj v otroštvu in spoznavnimi 

procesi med predšolskimi otroki kot tudi študenti. 

Ugotovitev raziskav (»CPB«, 2004), ki podpirajo vrednost multimedijskih sredstev je 

neposredna povezava med pogostostjo uporabe in opaznimi učenčevimi dosežki ter njihovo 

motivacijo. Med rednimi uporabniki multimedijskih sredstev (učitelji, ki poročajo, da 

uporabljajo televizijo oziroma video dve ali več ur tedensko), jih dve tretjini ugotavlja, da se 

učenci naučijo več, kadar je uporabljena televizija ali video in skoraj 70 % izmed teh učiteljev 

je mnenja, da se pri tem poveča motivacija učencev. 

Berk (2009) in Cruse (2006) navajata, da se je uporaba video posnetkov v izobraževalne 

namene pojavila v času druge svetovne vojne, ko so učitelji prepoznali potencial video 

posnetkov za pridobivanje pozornosti učencev, povečanje njihove motivacije in izboljšanje 

učne izkušnje. Tako vsebina kot tehnologija sta se od takrat znatno razvili, s čimer se je 

povečala tudi dostopnost in vrednost avdiovizualnih gradiv v učilnicah. 

Berk (2009) je povzel spremembe v razvoju video posnetkov od začetka do danes in jih 

razdelil na štiri področja: 

- raznolikost video posnetkov, 

- enostavnost uporabe tehnologije pri vključevanju v izobraževalne namene, 

- število video tehnik, ki jih lahko učitelj uporabi in 

- raziskave o poučevanju z multimediji, ki zagotavljajo teoretično in praktično podporo 

za učinkovito uporabo teh orodij. 

Različni avtorji (Linebarger, 2010; Madsen, 2011; Mares idr., 1999; Miller, 2008; Rockman 

idr., 1996 po Lackner, 2000; Young, 2012; idr.) so analizirali uporabo televizije oziroma 

video posnetkov kot temelja za predstavitev določenih učnih vsebin in ugotovili njihove 
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pozitivne vplive na učenje. Dejavnosti pri pouku so zasnovali na podlagi načina dela 

določenih televizijskih izobraževalnih in dokumentarnih oddaj ali pa so tovrstne oddaje 

uporabili kot učni pripomoček pri poučevanju novih vsebin. 

V nadaljevanju so predstavljeni modeli in primeri učinkovite uporabe tovrstnih oddaj za 

izobraževalne namene pri pouku naravoslovja. Nekateri modeli so bili načrtovani in izvedeni 

v srednješolskem in visokošolskem izobraževanju, kar pa ne pomeni, da niso primerni tudi za 

uporabo v osnovnošolskem. 

Različni avtorji so se spraševali o možnostih uporabe video posnetkov pri poučevanju (Berk, 

2009; Cruse, 2006; Linebarger, 2011; Stocklmayer idr., 2010; Walsh, 2011; idr.) in v svojih 

delih izpostavili različne argumente za uporabo video posnetkov v izobraževalne namene. 

Video posnetki imajo lahko močan vpliv na posameznikovo zaznavanje, razmišljanje in 

občutja. Avtorji so se spraševali, kako se lahko video posnetke uporabi v izobraževalne 

namene, da učenci doživijo močan spoznaven in čustven vtis. 

Hobbs (2006, po Cruse, 2006) je mnenja, da spodbujanje aktivnega učenja z uporabo videa 

zahteva ustvarjanje ustreznih pogojev, da do tega učenja pride. Medtem ko se lahko to zdi 

samoumevno, je šestletna raziskava masovnih medijev v dveh masačusetskih šolskih okrožjih 

razkrila, da sta film in video še vedno dostikrat uporabljena za neustrezne namene, kot so 

zapolnjevanje prostega časa, ohranjanje miru v razredu, odmor od učenja ali nagrada za lepo 

obnašanje. 

 

Berk (2009) je opredelil naslednje možne rezultate uporabe video posnetkov pri poučevanju,: 

- pridobivanje učenčeve pozornosti, 

- spodbujanje učenčevega aktivnega sodelovanja, 

- spodbujanje interesa, 

- ustvarjanje situacij v katerih lahko učenci oblikujejo predpostavke in napovedujejo 

rezultate, 

- navduševanje ali sproščanje učencev, 

- spodbujanje učenčeve domišljije, 

- izboljšanje učenčevega odnosa do učne vsebine in učenja danega predmeta, 

- vzpostavljanje povezave z ostalimi učenci in učiteljem, 

- izboljšanje pomnjenja učne vsebine, 

- izboljšanje razumevanja učne vsebine, 
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- spodbujanje ustvarjalnosti, 

- spodbujanje izražanja novih idej, 

- spodbujanje višjih stopenj znanja, 

- zagotavljanje priložnosti za izražanje, 

- služenje kot sredstvo za sodelovanje, 

- navdihovanje in motiviranje učencev, 

- ustvarjanje zabavnega učenja, 

- ustvarjanje primernega vzdušja oziroma načina podajanja znanja, 

- zmanjšanje strahu in napetosti pred zahtevnimi temami in 

- ustvarjanje pomenljivih vizualnih slik. 

Navedeni potencialni rezultati uporabe video posnetkov v izobraževalne namene so vredni 

premisleka učitelja in morebitne uporabe pri poučevanju, ki jih je Berk (2009) podprl s 

teoretičnimi ter raziskovalnimi argumenti. 

Zavrel (2010) predlaga, da bi morali učitelji naravoslovnih in tehničnih predmetov gledati 

oddaje, da bi zagotovili učencem dodaten poglobljen vpogled v naravoslovne in tehnične 

vsebine. Oddaja Uničevalca mitov vedno znova dokazuje, da je veliko več kot le tedensko 

razvedrilo; razkriva različne vidike naravoslovja in tehnike, ki jih je težje pridobiti le iz pisnih 

virov ter se pogosto pridobijo le z leti izkušenj. Čeprav lahko spodbujanje ogleda oddaj kot 

načina za zagotavljanje vpogleda v svet naravoslovja in tehnike, zveni nenavadno, pa lahko 

izobraževalne in dokumentarne oddaje spodbudijo interes posameznikov za znanost, kar je 

predmet prizadevanj formalnega izobraževanja že več desetletij (Zavrel, 2010). 

Madsen (2011) je zasnoval tečaj, ki temelji na laboratorijskem delu, s katerim je želel 

študente seznaniti s praktičnimi znanstvenimi izkušnjami. Tečaj »Dogodivščine pri fiziki: 

Uničevanje mitov« je vključil v učni načrt na univerzi, pri čemer se je osredotočil na 

poučevanje znanstvenih postopkov in je okvirno temeljil na priljubljeni oddaji Uničevalca 

mitov. 

Kljub temu, da je avtor pripravil tečaj za visokošolske študente, je ta model primeren tudi za 

uporabo v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju. Model tečaja je predstavljen v 

podpoglavju 3.1 Predlogi za razširitev osnovnega znanja fizike oziroma naravoslovja s 

pomočjo izobraževalnih in dokumentarnih oddaj. 
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Uspešen primer povezave izobraževalnih vsebin z razvedrilom je bila tudi znanstvena oddaja 

za otroke Dragonfly TV. Ta je prikazovala realne otroke, ki so se ukvarjali s konkretnimi 

znanstvenimi raziskavami v povezavi s temami, ki so jih najbolj zanimale. Ideje za 

znanstvene raziskave so večinoma predlagali otroci, odrasli pa so sodelovali v vlogah 

znanstvenikov z različnih naravoslovnih področij in predstavljali svoje delo na otrokom 

zanimiv ter razumljiv način. Otrokom so bile prikazane tudi slike in domači posnetki 

znanstvenikov kot otrok, ki se zanimajo za naravoslovno-tehniške znanosti. »Na ta način res 

prikažejo, da je znanost lahko vseživljenjski poklic,« je trdila ena izmed avtorjev oddaje 

Kristin Pederson (po Roncone, 2002) iz Twin Cities javne televizije. Oddaja je spodbujala 

gledalce, da so se sami preizkusili v raziskovanju in njihove ideje posredovali ustvarjalcem 

oddaje, ti pa so jih vključili v oddaje. Podobna primera oddaj, ki temeljijo na idejah otrok sta 

SciSquad na kanalu Discovery in oddaja Zakaj dokumenti (»Why Files«), ki tudi spodbujata 

znanstveno raziskovanje, obstaja pa še mnogo drugih, ki so podrobneje omenjeni v poglavjih 

4. in 5. 

3.1. Predlogi za razširitev osnovnega znanja fizike oziroma naravoslovja s 

pomočjo izobraževalnih in dokumentarnih oddaj 

Možnosti za uporabo izobraževalnih in dokumentarnih oddaj v prizadevanjih za pozitivne 

učne dosežke so široke in tega bi se morali zavedati tako učitelji kot tudi starši. 

»Na splošno velja pravilo, da uporabljamo pripomočke tedaj, ko so ti lahko učinkovitejši od 

izvajalca izobraževanja.« (Morano, 1993, str. 9). Učitelj zato sam presodi, ali bo pripomočke 

uporabljal ali ne. Zagotavljanje čim bolj učinkovitega sprejemanja s čim več čutili učencem 

mora učitelj zagotoviti z uporabo različnih učnih metod in pripomočkov. 

V nadaljevanju so predstavljeni primeri za razširitev in obogatitev formalnega izobraževanja 

fizike in tudi drugih naravoslovnih oziroma tehničnih predmetov. 

3.1.1. Uporaba modela znanstvenega raziskovanja, prikazanega v oddaji Uničevalca 

mitov 

Avtor tečaja Madsen (2011) je pred izvedbo poskusov izvedel pripravljalne poskuse s 

poudarkom na osnovnih fizikalnih zakonitostih. Učenci so se pričeli z mitom ukvarjati preko 

diskusije, ki je vključevala začetno raziskavo različnih spletnih gradiv. Učitelj se je nato z 

učenci pogovoril o teh zakonitostih in navezal teorijo na možnosti reševanja mita. Avtor 
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izpostavlja, da oddaja Uničevalca mitov služi kot model za to, kar je bistveno pri 

znanstvenem raziskovanju. Zgradba raziskovanja Uničevalcev mitov po Madsenovem modelu 

je prikazana grafično na sliki 3.1 in vsebuje devet elementov. Ta model je primerljiv z 

Marzanovo taksonomijo formativnih znanj, kljub temu da ne izhaja iz nje. 

 

Slika 3.1: Eksperimentalna metoda, ki je uporabljena v tem modelu, temelji na oddaji Uničevalca mitov ter je 

ponavljajoč proces, ki se prične z mitom in se lahko večkrat ponovi, zaključi pa se z video poročilom, ki opisuje 

celoten proces (Madsen, 2011). 

Produkcijska skupina oddaje začne s predstavitvijo mita ali osnovnega raziskovalnega 

vprašanja. Mit raziščejo in oblikujejo hipotezo o pogojih in procesih, ki so vključeni v mit. 

Nato načrtujejo, gradijo in izvedejo poskuse, s katerimi preverjajo svoje hipoteze. Na koncu 

predstavijo analize poskusov, oblikujejo sklepe o postavljenih hipotezah in jih predstavijo 

občinstvu. Pogosto večkrat ponavljajo poskuse v oddaji, začenši s pripravljalnimi poskusi, ki 

vključujejo izvajanje pomanjšanih poskusov ali drugih uvodnih poskusov, s katerimi 

preverjajo ključne dele mita. Poskuse nato »povečajo« in na podlagi rezultatov pripravljalnih 

poskusov preverjajo okoliščine mita za doseganje čim boljših rezultatov. Cikel se zaključi s 

produkcijo video poročila, podobno kot znanstveniki objavljajo rezultate v znanstvenih 

revijah. Iz opisa poteka izobraževanja je razvidno, da le-to temelji na konstruktivističnih 

osnovah. 

3.1.2. Predvajanje izobraževalnega video posnetka in izvedba spremljevalnih učnih 

dejavnosti 

Colgren Communications (1993) so zasnovali primer uporabe video posnetka v izobraževalne 

namene. Učiteljev vodič za izvajanje znanstvene metode je bil načrtovan za uporabo v višjih 
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razredih osnovne in nižjih razredih srednje šole. Takšne vsebine lahko izboljšajo pomnjenje 

predstavljenih informacij in spodbujajo nadaljnje raziskovanje s pomočjo poskusov. Osrednji 

cilj avtorjev je bil, da se spodbudi interes za naravoslovje in promovira raziskovanje preko 

praktičnega dela. V začetnem delu vodiča so predstavili namen in učne cilje, ki so bili v 

povezavi z vsebino video posnetka, znanstvenim raziskovanje in sledečimi dejavnostmi. 

Avtorji so učiteljem še predlagali, naj se predhodno seznanijo z vsebino in prilagodijo 

dejavnosti razmeram v učilnici. 

Video posnetek je prikazoval znanstveno metodo, ki jo znanstveniki uporabljajo pri svojem 

delu. Metodo je že v 17. stoletju razvil Galileo Galilei, tekom stoletij se je spreminjala, kljub 

temu pa v osnovi temelji na naslednjih korakih: 

- prepoznavanje problema, 

- postavitev hipoteze, 

- priprava vodenja poskusa, 

- izvedba opazovanj, 

- oblikovanje zaključka na podlagi eksperimentalnih ugotovitev. 

Avtorji vodiča so predlagali izvedbo spremljevalnih dejavnosti, kot je npr. reševanje učnih 

listov z nalogami med in po ogledu video posnetka, vodenje razredne diskusije po ogledu 

video posnetka, preverbo korakov znanstvene metode, predlaganje praktičnih primerov 

uporabe znanstvene metode in drugih primerov dobrih praks. Koraki znanstvenega 

raziskovanja so sorodni etapam problemskega pouka, ki je opisan v prejšnjih poglavjih. 

3.1.3. Dokumentiranje izvedbe poskusa in izdelava izobraževalnega video posnetka 

Lavrinšek (MIRK, 2003) je v prispevku o izdelavi videa z učno vsebino poskušal vključiti 

učence v poučevanje v največji možni meri. Skupaj so si izbrali učno temo in celoto 

enakomerno razdelili po skupinah učencev. Najprej so učenci napisali scenarij za video 

posnetek, ki ga je učitelj na koncu pregledal. Sledila je vaja izvedbe poskusov brez snemanja, 

zatem pa so vse skupaj posneli, učitelj pa je posnetke doma montiral. Po mnenju Lavrinška so 

bili učenci zelo motivirani pri delu in so video z zanimanjem gledali ter na ta način učne 

vsebine tudi usvojili. Z radovednostjo so te posnetke gledali tudi njihovi nasledniki. V 

nadaljevanju avtor izpostavlja željo po samostojni pripravi, izvedbi in izdelavi celotnega 

video posnetka s strani učencev. Predlaga, da bi video posnetkom sami dodali besedilo, 

grafiko in simulacije, saj ko vidijo svoj izdelek, na katerem so predavatelji oni sami, jih to 
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navdaja s ponosom, učni cilji pa so na ta način enostavno dosegljivi. Strinjam se z 

Lavrinškom, da na ta način ni mogoče pripraviti katerekoli učne ure. 

3.1.4. Najpogostejši postopek za uporabo video posnetkov pri poučevanju 

Berk (2009) je na podlagi pregledane literature predstavil najpogostejši postopek za uporabo 

video posnetkov pri poučevanju, ki je sestavljen iz sledečih korakov: 

- izbira določenega posnetka za zagotavljanje vsebine ali prikaz dejavnosti; 

- priprava specifičnih izhodišč za učence ali vprašanj za diskusijo, da imajo usmeritev, 

kaj morajo videti, slišati ali poiskati. Osrednje sporočilo video posnetka mora biti 

učencem jasno posredovano; 

- kratka predstavitev povzetka video posnetka za izpostavitev namena; 

- predvajanje oz. ogled video posnetka; 

- poljubna ustavitev posnetka z namenom izpostavitve ali ponovnega predvajanja 

določenega postopka; 

- čas za refleksijo video posnetka; 

- določitev aktivnih učnih dejavnosti za izpostavitev vprašanj, tem ali konceptov 

prikazanih v posnetku; 

- oblikovanje diskusije v zvezi z vprašanji v manjših ali večjih skupinah. 

Ti koraki so temeljni elementi večine primerov uporabe video posnetkov v razredih. Učitelj 

ima prosto izbiro pri oblikovanju ali razširitvah svojih dejavnosti, tudi izven okvirov teh 

korakov. Za zagotavljanje čim večje učinkovitosti video posnetkov kot učnih pripomočkov je 

potrebna ustrezna priprava in dejavnosti pred, med in po ogledu (Reeves, 2001; Rogow, 1997, 

»National Teacher Training Institute«, b.d.; po Cruse, 2006). 

V tem podpoglavju sem predstavil tri konkretne in en splošen način uporabe video posnetkov 

v izobraževalne namene. Možnosti je seveda veliko več, želel sem izpostaviti te, ki so 

izstopali kot najbolj strukturirani in primerni za uporabo pri pouku fizike oziroma 

naravoslovja. Odločilno vlogo pri vključevanju video posnetkov v učni proces ima učitelj, kar 

je podrobneje predstavljeno v sledečem podpoglavju. 

3.2. Vloga učitelja pri vključevanju izobraževalnih oddaj v učni proces 

V razvedrilnih izobraževalnih ali dokumentarnih oddajah pogosto vidimo napovedovalce, ki z 

veliko vnemo izdelujejo, raziskujejo, prikazujejo in razlagajo. Gledalec za televizijskim 

sprejemnikom ima povsem drugačno vlogo – je le prejemnik informacij. Prikazani predmeti, 
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zakonitosti in pojavi so dostikrat izven dosega povprečnega posameznika, vendar imajo velik 

potencial, ki lahko spodbudi posameznika za lastno izobraževanje ali učitelje, da tovrstne 

oddaje prikažejo v svojih razredih ter poskuse v poenostavljeni različici tudi izvedejo. To pa 

je dosegljivo in izvedljivo, poleg tega pa ima lahko tudi velik motivacijski vpliv na učence, 

omogoča boljše učne rezultate itd. V predhodnih poglavjih predstavljeni argumenti, ki 

podpirajo uporabo video posnetkov v izobraževalne namene so tehtni in temeljijo na 

rezultatih raziskav. 

Medtem ko je tehnologija tekom zadnjih desetletij postajala vse bolj napredna in 

uporabnikom prijazna, so tudi učitelji postali vse bolj spretni pri vključevanju teh tehnologij v 

poučevanje. V obdobju dvajsetih let je Corporation for Public Broadcasting (1997, po Cruse, 

2006) izvajala pregled nad uporabo televizije in video posnetkov pri pouku ter ugotovila, da 

se je povečala uporaba in zadovoljstvo učencev ob uporabi video posnetkov. Raziskava CPB 

ugotavlja (1997, po Cruse, 2006), da je 92 % učiteljev mnenja, da jim uporaba televizije in 

video posnetkov pomaga poučevati bolj učinkovito, 88 % učiteljev pa je bilo mnenja, da jim 

omogoča večjo ustvarjalnost v razredu. Kot pri vseh drugih izobraževalnih tehnologijah je 

vrednost in učinkovitost video posnetkov odvisna od njihovega načina vključevanja v pouk. 

Raziskave dokazujejo, da uporaba video posnetkov pri pouku, spodbuja učenje in pozitivno 

vpliva na čustveno motivacijski vidik (Mares, 1996, po Cruse, 2006; »CPB«, 2004). 

Adam Savage in Jamie Hyneman, avtorja oddaje Uničevalca mitov sta imela leta 2008 

predavanje za učitelje. Ti so jima povedali, da želijo učenci,ki spremljajo njuno oddajo pri 

pouku o tem razpravljati. Avtorja oddaje po svojem osnovnem profesionalnem poslanstvu 

nista učitelja, vendar sta se iz vodenja oddaje veliko naučila o spodbujanju zanimanja ljudi za 

znanost. Učiteljem sta posredovala tri predloge, ki bi lahko povrnili moč poučevanju 

naravoslovja in tehnike v ZDA (Savage, 2008). 

- Večji poudarek naj bo na učenčevi praktični aktivnosti – »Pustite, da si učenci umažejo 

roke«. 

Stvari, ki jih prvič slišimo, je zahtevno absorbirati. V primeru, da bi bili učenci pri pouku 

različnih naravoslovnih znanosti bolj konkretno vključeni v obliki praktičnih dejavnosti, bi 

informacije zagotovo bolje ponotranjili. Učitelj lahko predava o površinski napetosti vode, 

vendar si učenci informacij ne zapomnijo tako dobro, kot pri izvajanju poskusa s »plavajočo« 

iglo na vodi. Avtorja oddaje sta v stiku z mnogimi učitelji iz naravoslovno-tehniških področij, 
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po mnenju nekaterih njuna oddaja prispeva k premiku iz strogo teoretičnega k bolj praktično-

znanstvenemu pristopu poučevanja naravoslovja. 

- Nameniti je potrebno več sredstev za znanost. 

V oddaji Uničevalca mitov radi delajo stvari karseda poceni in pogosto izberejo najbolj 

cenovno ugodno in elegantno rešitev, vendar pa kljub temu potrebujejo znatne vire dohodka. 

Učitelji zaradi odločitev šolske politike pogosto nimajo zadostnih sredstev za znanstvene 

pripomočke, s katerimi bi se učenci ukvarjali in tako jim ostane le poslušanje razlag 

znanstvenih pojmov in uporaba obstoječih pripomočkov. Uničevalca mitov ni oddaja, v kateri 

se prebira vsebina, temveč se izdeluje stvari (npr. »ko želijo ustreliti bejzbolsko žogico s 

hitrostjo zvoka, to naredijo«). 

- Napake postanejo sestavni del produktivnega učenja – »proslavljajte napake«. 

Dobri znanstveniki so mnenja, da se je motiti tako zanimivo kot imeti prav in enako trdita tudi 

avtorja oddaje. Ta rada vidita, če oboževalci izzovejo njihove zaključke – še posebej, če so to 

učenci. Učenci se morajo zavedati, da učitelji in učbeniki ne poznajo in ne morejo poznati 

vseh odgovorov – in da je to v redu. Včasih je lahko tudi ponesrečen poskus dobra učna 

izkušnja (Savage, 2008). 

Vprašanja zastavljena v oddajah so lahko raziskana s strani učencev, recimo za projektno ali 

domačo nalogo., s čimer lahko spodbudimo povezave med domov in šolo, kot tudi 

vključevanje staršev v učne dejavnosti otrok. Dhingra je ugotovila, da razredne diskusije o 

domačem spremljanju oddaj »vnašajo učenčevo zasebno življenje v šolsko okolje in 

spodbujajo vzajemnost med naučenim v šoli in tem, kar vidijo na televiziji doma« (Dhingra 

2003, po Saltrick, Honey in Pasnik, 2004, str. 17). 

Učitelj fizike ali naravoslovja bi se moral vprašati o svoji vlogi pri zagotavljanju konkretnih 

izkušenj z znanstvenimi vsebinami, ki so ključne za dobro razumevanje naravoslovno-

tehničnih znanosti. Ali se bo odločil za vključitev video posnetkov pri pouku naravoslovja, je 

odvisno od različnih dejavnikov, po vsem pregledanem gradivu pa lahko trdim, da pozitivni 

vplivi video posnetkov dokazujejo, da je s konstruktivno presojo smiselno vključiti video 

posnetke v formalno izobraževanje. V primeru, da učitelj predvaja del priljubljene oddaje 

lahko na ta način tudi spodbudi zanimanje učencev za ogled le-te v prostem času. 

 

Velika večina učiteljev v ZDA, glede na izsledke raziskave iz leta 2002, »uporablja video 

posnetke in oddaje z učenci vsaj občasno tekom šolskega leta, s čimer delajo ta medij bolj 
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priljubljen kot večina ostalih izobraževalnih tehnologij, vključno z Internetom« (Grunwald, 

2002, po Saltrick idr., 2004). Televizija ima dodatno prednost pogostejše uporabe kot ostalih 

učnih medijev v »dejanskem razrednem poučevanju za obogatitev/okrepitev in razširitev 

učnega načrta – običajno s celotnim razredom istočasno.« ostali rezultati raziskave (»CPB«, 

1997, po Saltrick idr., 2004) kažejo, da je PBS najbolj priljubljen vir vsebine zaradi 

kvalitetnih izobraževalnih oddaj, starostni ter izobraževalni ustreznosti vsebine. 

 

Ti rezultati, združeni s predhodnimi rezultati raziskave CPB iz leta 1997 dokazujejo, da so 

učitelji močno naklonjeni uporabi televizije v razredih (Grunwald, 2002; »CPB«, 1997, po 

Saltrick idr., 2004). Glede na rezultate anketiranih učiteljev, ki trdijo, da je video oprema na 

voljo v njihovih razredih in da so jo vsi že kdaj uporabili pri poučevanju. Poročilo dokazuje, 

da učitelji dojemajo televizijo in video posnetke kot učinkovit pripomoček za poučevanje 

vseh tipov učencev. Več kot polovica anketirancev je bila mnenja, da je bil medij »zelo 

učinkovit« pri učencih, ki se sicer ne odzivajo dobro na tradicionalne metode poučevanja.  

Večina poskusov prikazanih na televiziji sicer v povprečni učilnici ni izvedljiva, saj imajo 

oddaje na voljo velika finančna sredstva za izvedbo poskusov v primerjavi s šolami, lažje se 

povežejo z različnimi znanstvenimi ustanovami, ki imajo posebno opremo itd. Učitelj ali 

posameznik, ki zna tovrstne oddaje uporabiti kot dodatno motivacijsko sredstvo ali dobiti 

idejo za poenostavljeno izvedbo v učilnici, pa ima na voljo ogromno možnosti. Veliko video 

posnetkov je prosto dostopnih na spletnih video bazah, danes pa imajo vse šole dostop do 

Interneta, zato ovir pri uporabi teh gradiv praktično ni. 

 

Po svetu je možno najti veliko primerov predvajanja izobraževalnih vsebin preko televizije. 

Televizija Slovenija ni pri tem nikakršna izjema, ponuja široko izbiro izobraževalnih in 

dokumentarnih oddaj, ki so v večini zelo kvalitetno pripravljene in v njih sodelujejo 

strokovnjaki z različnih področij. V sledečih poglavjih je predstavljeno več rezultatov 

raziskav, ki so obravnavale vplive, uporabo, ipd. izobraževalnih in dokumentarnih oddaj. 

Predstavljeno je tudi stanje izobraževalnih in dokumentarnih oddaj na določenih televizijah v 

Sloveniji in po svetu. 
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4. ANALIZA IZOBRAŽEVALNIH IN 

DOKUMENTARNIH TELEVIZIJSKIH ODDAJ  

4.1. Predstavitev univerzalnega primera za izobraževalne oddaje 

Na podlagi raziskav, ki so bile v okviru oddaj Ulica Sezam zbrane v letu 1998 so Cohen, 

Guciardo in Schneider (2002) s primerom Sezam delavnice (neprofitna izobraževalna 

organizacija v ozadju Ulice Sezam, ki izvaja raznovrstne projekte) ponazorili uporabo 

rezultatov raziskav za boljše razumevanje učenja otrok s pomočjo oddaj. Naloga delavnice 

sezam je »ustvariti inovativno in privlačno vsebino, ki okrepi izobraževalno vrednost medijev 

za pomoč otrokom pri doseganju njihovih najvišjih izobraževalnih potencialov«. Pri 

ustvarjanju oddaj Ulica Sezam so avtorji odkrivali in oblikovali namen, zgradbo in like 

oddaje, v čemer se je razlikovala od standardnih oddaj v 70. letih prejšnjega stoletja. 

Od 60. let prejšnjega stoletja dalje so profesionalni raziskovalci (psihologi, pedagogi ter 

strokovnjaki za trg in medije) v ZDA imeli pomemben vpliv na razvoju izobraževalne 

televizije. Raziskave so bile kritične do naraščajoče zahteve po kvalitetnih razvedrilnih 

oddajah v povezavi z učnimi cilji. Izobraževalne oddaje so imele namen doseči višje cilje kot 

le razvedriti občinstvo, obenem pa so se morale boriti za mesto na zelo tekmovalnem trgu. 

Cohen idr. (2002) poudarjajo, da je zaradi tega razloga nujno, da se ustvarjalci oddaj 

popolnoma zavedajo zahtev družine, moči odločevalcev in interesov otrok.  

Sezam delavnica za predstavitev modela razvoja oddaj Ulica Sezam uporablja Vennov 

diagram, ki velja tudi za izobraževalne medijske proizvode na splošno. Rumeno področje na 

sliki 4.1 predstavlja ustvarjalno vsebino oddaje (bistvo, osebe, zgodbo, ali gre za animacijo ali 

dogajanje v živo itd.). Rdeče področje predstavlja kurikulum oddaje (ali oddaja spodbuja 

spoznavne veščine, družbene vrednote …), modro pa raziskave, ki podpirajo in obveščajo 

ustvarjalce oddaj (npr. vrednotenje stopnje zanimivosti in učinkovitosti obstoječih oddaj). 

Raziskave ponujajo ustvarjalcem izobraževalnih vsebin ključno pomoč, ki jo potrebujejo za 

uspešno združevanje kurikuluma in razvedrila (t.i. »edutainment« – zabavno izobraževanje). 

Presek vseh treh področij predstavlja način za ustvarjanje kakovostnih oddaj. 
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Slika 4.1:Vennov diagram (Cohen idr., 2002, str. 2). 

4.2. Naravoslovna znanost na televiziji 

Enostavna primerjava oddaj in števila gledalcev po mnenju Dhingre (2003) ni zadovoljiv 

kriterij za presojanje kompleksnosti vsega, kar vključuje naravoslovno znanost, prikazano na 

televiziji. Pri analiziranju znanosti na televiziji je bistveno preučiti ne le vrsto vsebin, ki jih 

učenci dojemajo kot znanstvene, temveč tudi učenčevo podlago, da lahko ugotovimo kako to 

vpliva na njihovo dojemanje prikazanih vsebin. Razumevanje vplivov znanosti, prikazane na 

televiziji, je odvisno od različnih dejavnikov, ki vplivajo na razvoj oddaj in razumevanje 

gledalcev. Televizija je sama po sebi (ter v sodelovanju s posredniki kot so dom in družina, 

ostali mediji, izkušnje v razredu …) dobro sprejeta v javnosti in je zato zelo pomembna 

posrednica znanosti (Dhingra, 2003). 

Doseganje ustrezne kvalitete oddaj dostikrat zahteva visoka finančna sredstva, snemanje 

posnetkov je časovno zamudno in tehnično zahtevno, pogosto zahteva pomoč naprednih 

produkcijskih ustanov ter opreme. Izobraževalne oddaje večinoma uporabljajo pristop 

masovnih medijev, ki je namenjeno »povprečnim« učencem. Rezultat tega je lahko 

neučinkovitost pri učencih s posebnimi potrebami, torej tistih, ki odstopajo od povprečja 

(Moore, 1993). 

Televizije z oddelki, ki proizvajajo izobraževalne vsebine, ponavadi sodelujejo s šolami in 

učitelji ter pri načrtovanju novih vsebin upoštevajo ugotovitve raziskav s tega področja. 
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Urednica izobraževalnega programa s Švedske poroča (po Schlotte in Fläckel, 2010), kako je 

organizirano njeno uredništvo: »Oddelek je bil ustanovljen za izobraževalni razvoj in je 

odgovoren za izobraževalne vsebine ter vključevanje učnih ciljev v oddaje. Je v stalnem stiku 

s šolami in učitelji ter ima redne diskusije glede njihovih potreb, prav tako pa spremlja 

pedagoške raziskave. Raziskave so izvajane z namenom pridobivanja povratnih informacij o 

učiteljevi uporabi oddaj in zanima jih učenčeva mnenja o oddajah ter predvsem kaj se le-ti od 

njih naučijo« (Schlotte in Fläckel, 2010, str. 4). 

Večina izobraževalnih oddaj je usmerjena v splošno javnost (namenjeno »za vse«) ali pa 

ponuja možnosti izbire za različne starostne skupine. Veliko izobraževalnih oddaj je bilo 

ustvarjenih za otroke in mladostnike z namenom spodbujanja radovednosti in potešitve 

njihove radovednosti po znanju. Izobraževalne oddaje so ponavadi prilagojene za skupine, ki 

se za določene teme zanimajo ali jih smatrajo za pomembne. Televizijski strokovnjaki se 

strinjajo, da je za zagotavljanje privlačnih izobraževalnih vsebin ključnega pomena oblikovati 

take tematske oddaje, ki bodo v skladu z interesi gledalcev ter izobraževalnimi potrebami na 

drugi strani (Schlotte in Fläckel, 2010). 

Silverstone (1987, po Yikilgan, 2009) poudarja, da na televiziji ali katerem drugem mediju ne 

more biti predstavljena natančna reprodukcija zgodbe. V primeru, da znanstveni proces ne bi 

bil vključen v vsebino oddaje, ga občinstvo ne bi razumelo. Searle (2008, po Yikilgan, 2009) 

poudarja, da se velik del razmišljanja zgodi za scenami, česar pa občinstvo ni zmožno videti, 

ker se oddaja predvaja na televiziji. Nekateri znanstveniki so mnenja, da poenostavitve 

uničujejo realno podobo znanosti. Po mnenju Yikilgan (2009) je poenostavitev zaradi 

izogibanja strokovnih izrazov in prilagajanja parametrov v primeru oddaj sprejemljiva kot 

pogoj za razumevanje pojavov v javnosti. V nadaljevanju Yikilgan izpostavlja, da v realnem 

življenju znanost ni tako "televizijska", saj se dogaja večinoma v glavah znanstvenikov ali pa 

je v vsakdanjem življenju ni mogoče opazovati. Gibanja majhnih atomov, ogromnih galaksij 

in plinskih molekul se dogajajo prepočasi ali prehitro, ali pa so gibajoči se predmeti preveliki 

oziroma premajhni, da bi jih lahko videli s prostim očesom. Ustvarjalci oddaj morajo zato 

odkriti način za prilagoditev znanstvenih dogodkov, da jih lahko prikažejo na televiziji 

(Gregory in Miller, 2000, po Yikilgan, 2009). 

Ena izmed uspešnih dokumentarnih oddaj je že večkrat omenjena oddaja Uničevalca mitov, ki 

pa po mnenju Yikilgan (2009) ne zagotavlja globljega znanja in osredotočenosti na določeno 

znanstveno področje. S predstavljanjem znanstvenikov kot ljudi, ki odgovarjajo na vsakdanja 
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vprašanja, oddaja »razbija mit« o znanstvenikih kot nenavadnih in asocialnih ljudeh. Nisbet 

idr. (2002, po Yikilgan, 2009) so predlagali, da naj bi oddaje zagotavljale raznovrstne 

izobraževalne vsebine, ki bi ustrezale tako znanstvenikom kot tudi laikom. 

4.3. Izobraževalni program televizije Slovenija 

Televizija Slovenija ima določene programske smernice, s katerimi mora kot javna televizija 

"v svojih programih zagotavljati verodostojne in nepristranske informativne oddaje, 

kakovostne izobraževalne oddaje in produkcijo igranega programa, ustvarjati mora 

dokumentarne oddaje nacionalnega pomena ter zagotavljati visokokakovostno lastno 

produkcijo, namenjeno otrokom, mladostnikom in starostnikom" (Filli idr., 2012, str. 2). 

Strateški cilj o izobraževanju, sprejet v strategiji RTV Slovenija za obdobje 2011–2015, 

določa zagotavljanje kakovostnih izobraževalnih vsebin za vse starostne skupine gledalcev, 

poleg tega pa določa tudi, da bo izobraževanje in ozaveščanje vodilo v programih, katerih 

prvotna naloga ni izobraževanje gledalcev (Filli idr., 2012, str. 87). 

Televizija Slovenija v izobraževalnem programu ponuja veliko raznovrstnih oddaj, ki so 

predvajane v Dobri uri ob četrtkih popoldne. Dobra ura sicer tekom celotnega tedna povezuje 

" …oddaje informativnega, izobraževalnega, razvedrilnega, verskega ter otroškega in 

mladinskega programa v vsebinsko in oblikovno nov format – v živo vodeni popoldanski pas, 

ki od ponedeljka do petka teče na TV Slovenija 1 …" (Filli idr., 2012, str. 56). 

Poleg oddaj lastne produkcije v okviru izobraževalnega programa ponuja televizija Slovenija 

tudi raznovrstne tuje izobraževalne oddaje, s čimer zagotavljajo kvalitetne vsebine za različne 

ciljne skupine. Za osnovnošolce so primerne tudi oddaje otroškega in mladinskega programa, 

s čimer televizija Slovenija izpolnjuje svoj osnovni cilj – »ponuditi vsem starostnim skupinam 

naših gledalcev kakovosten in čim bolj raznolik program« (Filli idr., 2012, str. 57). 

V okviru izobraževalnega programa televizije Slovenija izstopajo nekatere oddaje, ki 

zajemajo vsebine s področja fizike. V okviru Dobre ure so na poljuden način predstavljene 

raznovrstne vsebine, ki so namenjene zahtevnejšim ciljnim publikam. Oddaja Ugriznimo 

znanost spada med splošno izobraževalne oddaje in prikazuje dinamičen pristop k znanosti 

(iskanje podatkov, definicij, prikaz poskusov in postopkov …). Osnovni cilj oddaje je »preko 

ponazoritev in nazornih razlag posameznih obravnavanih tematik, približati znanost splošni 

javnosti in ustvarjati podobo znanosti kot vznemirljive in zanimive dejavnosti« (»Znanost ne 
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grize, zato Ugriznimo znanost z novo oddajo na TV Slovenija«, 2010). Glavni namen oddaje 

po mnenju R. Dacinger (osebna komunikacija, 10. 12. 2013) ni poučevanje (ne opirajo se na 

učne načrte), temveč zbujanje radovednosti in zanimanja za znanost. Z oddajo želijo 

ustvarjalci pokazati gledalcem, da je znanost zanimiva, potrebna, vznemirljiva ter je gonilo 

razvoja (R. Dacinger, osebna komunikacija, 10. 12. 2013; »Znanost ne grize, zato Ugriznimo 

znanost z novo oddajo na TV Slovenija«, 2010). 

Oddaje, ki prikazujejo izključno fizikalne vsebine, so redke. Med otroške izobraževalne 

oddaje spadajo oddaje Hiše eksperimentov, v katerih otroci ob pomoči voditelja Mihe Kosa 

na didaktično nazoren način izvajali raznovrstne poskuse. Ustvarjenih je bilo deset poučno-

zabavnih oddaj, v katerih so bile obravnavane različne fizikalne teme na podlagi poskusov in 

programa, ki ga izvajajo v Hiši eksperimentov (»gostotologija, površinska napetologija, 

strelologija, zvokologija, težiščelogija, tlakologija, plinologija, svetlobologija, vrtavkologija 

in mešanjelogija«) (»Hiša eksperimentov Televizijske oddaje«, b.d.). 

Poleg omenjenih oddaj Hiše eksperimentov so z vidika naravoslovja in fizike za osnovnošolce 

relevantne še oddaje Male sive celice, Firbcologi, Infodrom, oddaje Hiše eksperimentov, ki pa 

fizikalne vsebine prikazujejo v odvisnosti od teme. Te oddaje so v slovenskem jeziku in jih učenci 

zato lažje spremljajo. Možnosti za spremljanje raznovrstnih oddaj z izobraževalno vsebino je 

veliko, za razumevanje kompleksnejših pojmov pa je potrebno imeti ustrezno strokovno 

predznanje, česar osnovnošolski učenci ponavadi nimajo. Na voljo so še mnoge druge oddaje, ki 

pa so bolj splošne in fizikalne vsebine zajemajo v odvisnosti od povezave s temo, ki jo 

obravnavajo. V nadaljevanju so predstavljene nekatere priljubljene izobraževalne in 

dokumentarne oddaje tujih televizij. 

4.4. Izobraževalne in dokumentarne oddaje tujih televizij 

S pregledom obsežnega števila izobraževalnih in dokumentarnih oddaj sem dobil vpogled na 

stanje tovrstnih oddaj. Izbira le teh je z današnjim dostopom preko priljubljenih televizijskih 

kanalov in spletnih baz zelo bogata. 

Vodilne javne kot tudi komercialne svetovne televizije so ustvarile izobraževalne in 

dokumentarne oddaje, ki ponujajo kakovostne vsebine na zanimiv način in kljub temu, da si 

večinoma prizadevajo zagotavljati večjo gledanost, imajo opazne izobraževalne vplive. Med 

tujimi televizijami, ki predvajajo oddaje s fizikalno (naravoslovno) vsebino na poljuden način, 

je vodilna Discovery Channel (oddaje: Uničevalca mitov, Teorija velikih možganov, Kako je 
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narejeno, Kako deluje, Skozi črvino, Radovednost). National Geographic ponuja podobne 

vsebine kot Discovery Channel, ki so tudi dostopne zelo velikemu občinstvu po svetu (oddaje: 

Sekunde od katastrofe, Nor znanstvenik idr.). 

Da Vinci Učenje je inovativen in edinstven izobraževalen televizijski kanal, ki radovednim 

posameznikom vseh starosti zagotavlja raznovrstne izobraževalne vsebine. Milijonom 

gledalcev po svetu zagotavlja širok izbor oddaj, ki imajo visoka merila za kakovost. Vsebine 

so namenjene vsem starostnim skupinam. (»Da Vinci Learning About Us«, b.d.). Na svoji 

spletni strani ponujajo tudi raznovrstne dejavnosti za neformalno učenje. 

4.5. Primeri spletnih video posnetkov s fizikalno vsebino 

Derek Muller (2008) je v svoji doktorski disertaciji preučeval načine oblikovanja 

multimedijev za spodbujanje učenja fizike. Osredotočil se je predvsem na video posnetke, ker 

le-ti zajemajo večino lastnosti ostalih multimedijev, zaradi česar rezultati njegove raziskave 

veljajo tudi za ostale multimedije. 

Današnja računalniška tehnologija omogoča pospešeno ustvarjanje in promocijo 

multimedijev. Razvoj tehnologije je prehitel prizadevanja v razumevanju učenja z multimediji 

(Rieber, 1990, po Muller, 2008). Napredni multimediji so postali pomemben del učenčevega 

življenja poleg filma, televizije in Interneta, preko katerih so jim ponujene razvedrilne kot tudi 

izobraževalne vsebine. Tehnologija po mnenju Swellerja (2004, po Muller, 2008) ni izpolnila 

obljub promotorjev, ampak je samostojno prodirala v šolski sistem, namesto, da bi upoštevala 

delo raziskovalcev. Brez ustreznih podpornih raziskav je uspeh multimedijev nepredvidljiv. 

Preko konferenc TED je marsikateri učitelj predstavil svojo idejo, ki je v javnosti s pomočjo 

masovnih medijev dosegla pomembne vplive. V nadaljevanju sta predstavljeni ideji Dereka 

Mullerja in Sala Khana, ki ustvarjata izobraževalne video posnetke in jih predvajata preko 

spletnega portala Youtube, s čimer izobraževanje predstavljata na nov način. Z ustvarjanjem 

izobraževalnih in dokumentarnih video posnetkov odgovarjata na potrebe zainteresiranih 

posameznikov in zagotavljata izobraževalne vsebine ljudem po vsem svetu. 

V govoru na konferenci TED (»Technology, Entertainment, Design«) v Sidneyu leta 2010 z 

naslovom Ključ do učinkovitih izobraževalnih znanstvenih video posnetkov je Derek Muller 

izpostavil pomembne ugotovitve svoje doktorske disertacije. Muller (2012) pravi, da je zelo 

pomembno, kako je določena tema predstavljena in da ima to velik vpliv na učenčevo učenje 

in znanje. Raziskal je različne vidike uporabe medijev in na podlagi ugotovitev ustvaril zelo 

priljubljen izobraževalni kanal Veritasium na spletnem portalu Youtube. Je eden izmed zelo 
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uspešnih protagonistov na področju popularizacije znanosti preko spleta, pri čemer, kot pravi 

sam, vedno izhaja iz napačnih predstav (princip kognitivnega konflikta) in si na ta način 

prizadeva ljudem predstaviti pravilno predstavo o znanstvenih vsebinah (Muller, 2012). 

Podobni izobraževalni kanali na Youtubu zagotavljajo odgovore na specifične kot tudi na 

poljudne znanstvene teme in imajo glede na statistiko ogledov zelo velik potencial. V video 

posnetku se Gupta (2012) sprašuje, ali bo takšna oblika izobraževanja postalo izobraževanje 

prihodnosti. Sala Khana označuje za najbolj gledanega učitelja na svetu, pri čemer so 

predstavljene vsebine na strokovno visokem nivoju. Video posnetki Akademije Khan 

ponujajo vsebine z različnih znanstvenih področij, ki jih uporabljajo posamezniki po vsem 

svetu (Gupta, 2012). 

Izključno fizikalnim temam je posvečen kanal MinutePhysics avtorja Henryja Reicha, ki jih 

predstavlja v zelo jedrnati obliki. Podobno kot v video posnetkih kanala Khan Academy so 

tudi v video posnetkih MinutePhysics predstavljene fizikalne teme s skiciranjem in besedno 

razlago. Avtor video posnetkov je doktor fizike in se pred objavo video posnetkov vedno 

prepriča o točnosti podatkov (Reich, 2012). 

Poleg fizikalnih vsebin so na podoben način predstavljene tudi vsebine iz raznovrstnih 

znanosti in ved. V slovenskem jeziku (in drugih) so na spletu dostopni video posnetki v bazi 

Videolectures (»Videolectures.net«, b.d.) in obsegajo raznovrstne znanstvene vsebine s 

področja fizike ter drugih področij. 

Te vsebine niso v prvi vrsti namenjene uporabi v osnovnošolskem izobraževanju pri nas, 

zaradi nazornega prikaza določenih tem pa so potencialen pripomoček pri poučevanju fizike 

in naravoslovja. 

Na področju ponudbe kvalitetnih izobraževalnih video posnetkov preko spletnih kanalov pri 

nas in v tujini (predvsem v angleško govorečem svetu) so spletni viri izobraževalnih video 

posnetkov veliko bolj razviti, predvsem zaradi večjega povpraševanja. Pogosto je izvajanje 

kakršnegakoli izobraževanja pogojeno s financami, najbolj priljubljeni avtorji spletnih 

izobraževalnih video posnetkov imajo pogosto tudi močne finančne podpornike, zato lahko 

ustvarjajo bolj kakovostne izdelke (npr. Akademijo Khan podpirata Bill Gates in Google 

(Thompson, 2011)). 
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5. EMPIRIČNI DEL 

5.1.  Opredelitev raziskovalnega problema 

Povečan obseg uporabe različnih multimedijskih pripomočkov je v zadnjih desetletjih močno 

vplival na otroke in mladostnike. Uporaba multimedijskih pripomočkov za motivacijo in 

drugačen način podajanja znanja mora biti strokovno skrbno premišljena. Sprememba načina 

poučevanja učence pritegne in jih motivira, če pa postane uporaba multimedijskih 

pripomočkov pretirana ali strokovno neustrezno umeščena v učni proces, lahko postane bodisi 

rutinska, nezanimiva in neučinkovita. Dokumentarne in izobraževalne oddaje so neformalen 

vir znanja, ki pa imajo lahko pozitivne izobraževalne rezultate, saj so večinoma kakovostne in 

za gledalce privlačne (Stocklmayer idr., 2010). S pomočjo raziskave med učenci osmih in 

devetih razredov osnovne šole sem želel ugotoviti interes učencev za izobraževalne in 

dokumentarne oddaje ter dobiti sliko o zanimanju učencev za fiziko. Zanimalo me je tudi, ali 

tovrstne oddaje vplivajo na učenčevo znanje fizike. 
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5.2. Raziskovalna vprašanja 

5.2.1. Kolikšno je zanimanje za naravoslovje/fiziko pri učencih? 

5.2.1.1. Ali se zanimanje za naravoslovje/fiziko anketirancev statistično pomembno razlikuje 

glede na spol? 

5.2.1.2. Ali se zanimanje učencev za naravoslovje/fiziko statistično pomembno razlikuje 

glede na razred? 

5.2.2. Kako učenci presojajo razumljivosti pouka fizike? 

5.2.2.1. Ali se presoja anketirancev o razumljivosti pouka fizike statistično pomembno 

razlikuje glede na spol? 

5.2.2.2. Ali se presoja razumljivosti pouka fizike statistično pomembno razlikuje glede na 

razred? 

5.2.3. Kako pomembno je po mnenju učencev znanje fizike za življenje? 

5.2.3.1. Kako pomembno se po lastni presoji zdi znanje fizike za življenje učenkam in 

učencem? 

5.2.3.2. Kako pomembno se po lastni presoji zdi učencem znanje fizike za življenje glede na 

razred? 

5.2.4. Kako pogosto spremljajo učenci izobraževalne in dokumentarne oddaje z 

namenom pridobivanja novega znanja? 

5.2.5. Kako dobro so po lastni presoji učenci sposobni prepoznati fizikalne vsebine 

znotraj interdisciplinarnih izobraževalnih in dokumentarnih oddaj? 

5.2.6. Kako pogosto učenci spremljajo izobraževalne in dokumentarne oddaje s 

fizikalno vsebino? 

5.2.6.1. Ali se pogostost spremljanja izobraževalnih in dokumentarnih oddaj med anketiranci 

statistično pomembno razlikuje glede na spol? 
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5.2.6.2. Ali se pogostost spremljanja izobraževalnih in dokumentarnih oddaj statistično 

pomembno razlikuje glede na razred? 

5.2.6.3. Ali je pogostost spremljanja izobraževalnih in dokumentarnih oddaj statistično 

pomembno povezana z učnim uspehom učencev v preteklem šolskem letu? 

5.2.6.4. Ali je pogostost spremljanja izobraževalnih in dokumentarnih oddaj statistično 

pomembno povezana z oceno pri fiziki/naravoslovju v preteklem šolskem letu? 

5.2.6.5. Ali je pogostost spremljanja izobraževalnih in dokumentarnih oddaj statistično 

pomembno povezana z učenčevo oceno zanimivosti pouka fizike?  

5.2.6.6. Ali je pogostost spremljanja izobraževalnih in dokumentarnih oddaj statistično 

pomembno povezana z učenčevo oceno zanimivosti nastopa avtorjev oddaj? 

5.2.6.7. Ali je pogostost spremljanja izobraževalnih in dokumentarnih oddaj statistično 

pomembno povezana z učenčevo presojo o razumljivosti oddaj?  

5.2.7. V kolikšni meri se učenci zanimajo za izobraževalne in dokumentarne oddaje 

zaradi njihove vsebine? 

5.2.7.1. Ali se zanimanje anketirancev za izobraževalne in dokumentarne oddaje statistično 

pomembno razlikuje glede na spol? 

5.2.7.2. Ali se zanimanje učencev za izobraževalne in dokumentarne oddaje statistično 

pomembno razlikuje glede na razred? 

5.2.7.3. Ali se zanimanje za izobraževalne in dokumentarne oddaje statistično pomembno 

razlikuje glede na oceno pri fiziki/naravoslovju v preteklem šolskem letu? 

5.2.7.4. Ali se zanimanje za izobraževalne in dokumentarne oddaje statistično pomembno 

razlikuje glede na učenčevo presojo zanimivosti pouka fizike? 

5.2.7.5. Ali se zanimanje za izobraževalne in dokumentarne oddaje statistično pomembno 

razlikuje glede na učenčevo presojo razumljivosti oddaj? 

5.2.8. Kolikšen je vpliv spremljanja izobraževalnih in dokumentarnih oddaj na 

učenčevo zanimanje za fiziko? 



Škrabanja, S.: Znanje in zanimanje za fiziko med osnovnošolci v povezavi s spremljanjem izobraževalnih in 

dokumentarnih oddaj. Diplomsko delo, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2013 

65 

5.2.9. Kako učenci ocenjujejo razumljivost izobraževalnih in dokumentarnih oddaj?  

5.2.9.1. Ali se učenčeva ocena razumljivosti izobraževalnih in dokumentarnih oddaj 

statistično pomembno razlikuje glede na razred? 

5.2.9.2. Ali se učenčeva ocena razumljivosti izobraževalnih in dokumentarnih oddaj 

statistično pomembno razlikuje glede na oceno pri fiziki/naravoslovju v preteklem 

šolskem letu? 

5.2.9.3. Ali se učenčeva ocena razumljivosti izobraževalnih in dokumentarnih oddaj 

statistično pomembno razlikuje glede na učenčevo oceno razumljivosti pouka fizike? 

5.2.10. Ali nazorno prikazani fizikalnih poskusi v oddajah po presoji učencev vplivajo 

na njihovo razumevanje fizikalnih zakonitosti? 

5.2.10.1. Ali se ocen anketirancev o nazornosti prikazanih poskusov v oddajah statistično 

pomembno razlikuje glede na spol? 

5.2.10.2. Ali se učenčeva ocena nazornosti prikazanih poskusov v oddajah statistično 

pomembno razlikujejo glede na razred? 

5.2.10.3.  Ali se učenčeva ocena nazornosti prikazanih poskusov v oddajah statistično 

pomembno razlikujejo glede na oceno pri fiziki/naravoslovju v preteklem šolskem 

letu? 

5.2.11. Katera je najbolj priljubljena izobraževalna oziroma dokumentarna oddaja po 

mnenju učencev? 

5.2.11.1. Kako pogosto si učenci pri pouku fizike ogledajo del katere izmed izobraževalnih 

oziroma dokumentarnih oddaj? 

5.3. Osnovna raziskovalna metoda 

Uporabil sem deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja. 

5.3.1. Vzorec 

V raziskavo je bilo vključenih 190 učenk in učencev 8. ter 9. razreda osnovnih šol v 

osrednjeslovenski regiji, izbor šol je bil priložnosten. Za potrebe raziskave sem izbral 163 
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relevantnih vprašalnikov, v katerih so učenke in učenci navedli, da spremljajo navedene 

izobraževalne ali dokumentarne oddaje (Ugriznimo znanost, oddaje Hiše eksperimentov, 

oddaje kanalov Discovery in National Geographic). 

Teh 163 vprašalnikov je rešilo 52,1 % učencev in 47,9 % učenk (Graf 1); 49,1 % jih je bilo 

osmošolcev in 50,9 % devetošolcev (Graf 2); 57,1 % jih prihaja s podeželskega okolja, 9,8 % 

iz manjših mest ter 33,1 % iz mesta (Graf 3). 

 

Graf 5.1: Udeleženci raziskave glede na spol. 

 

Graf 5.2: Udeleženci raziskave glede na razred. 
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Graf 5.3: Udeleženci raziskave glede na bivališče. 
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Raziskavo sem izvedel s pomočjo vprašalnika (priloga 1) za učence, ki sem ga sestavil na 
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5.3.3. Postopek zbiranja podatkov 

Podatke sem zbral v dogovoru z ravnatelji osnovnih šol oziroma učitelji fizike, saj zaradi 

anonimnosti vprašalnikov nisem potreboval soglasja ravnateljev. Na priložnostno izbranih 

štirih osnovnih šolah v osrednjeslovenski regiji sem učencem na začetku razložil potek 

reševanja vprašalnika in obrazložil njegove posebnosti. V razredih, ki sem jih po dogovoru z 

učitelji obiskal sem razdelil vprašalnike, učenci osmih in devetih razredov pa so jih 

izpolnjevali približno deset minut. 
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57,1 

9,8 

33,1 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

vas manjše mesto mesto 

F
re

k
v

en
ca

 

Bivališče 

Udeleženci raziskave 



Škrabanja, S.: Znanje in zanimanje za fiziko med osnovnošolci v povezavi s spremljanjem izobraževalnih in 

dokumentarnih oddaj. Diplomsko delo, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2013 

68 

5.4.1. Zanimanje za naravoslovje/fiziko pri učencih 

Zanimalo me je, v kolikšni meri učence zanimajo naravoslovne oziroma fizikalne vsebine v 

primerjavi z ostalimi predmeti. Učenke in učenci so svoje zanimanje za naravoslovje/fiziko v 

primerjavi z ostalimi šolskimi predmeti ocenjevali na tristopenjski lestvici; manj, enako ali 

več kot za ostale predmete. 

Tabela 5.1: Zanimanje za naravoslovje/fiziko po presoji učencev v primerjavi z ostalimi šolskimi predmeti. 

zanimanje za naravoslovje/fiziko SKUPAJ 

 f f % 

manj kot za ostale predmete 26 16,0 

enako kot za ostale predmete 107 65,6 

bolj kot za ostale predmete 30 18,4 

SKUPAJ 163 100,0 

 

Iz tabele je razvidno, da večina učencev 65,0 % ocenjuje, da se za naravoslovje/fiziko 

zanimajo enako kot za ostale predmete, 18,4 % jih je navedlo, da se zanimajo za 

naravoslovje/fiziko bolj in 16,0 % manj kot za ostale predmete. Srednja vrednost zanimanja 

učencev za naravoslovje/fiziko je 2,02 (SD=0,587), kar dokazuje, da se učenci v povprečju za 

naravoslovje oziroma fiziko zanimajo enako kot za ostale šolske predmete. 

5.4.1.1. Zanimanje za naravoslovje/fiziko glede na spol 

V nadaljevanju me je zanimalo ali obstajajo razlike v stopnji zanimanja za naravoslovje/fiziko 

glede na spol. Predvideval sem, da je zanimanje za fiziko med učenci večje kot med 

učenkami. 

Tabela 5.2: Zanimanje za naravoslovje/fiziko v primerjavi z ostalimi predmeti glede na spol. 

zanimanje za naravoslovje/fiziko manj enako bolj SKUPAJ 

 f f % f f % f f % f f % 

moški 6 7,1 61 71,8 18 21,2 85 100,0 

ženski 20 25,6 46 59,0 12 15,4 78 100,0 

SKUPAJ 26 16,0 107 65,6 30 18,4 163 100,0 

 

Po predvidevanjih je opazno večje zanimanje za naravoslovje med učenci kot med učenkami. 

Največ učenk je mnenja, da se enako zanimajo za naravoslovje/fiziko, kot za ostale predmete 

59 %, enako mnenje je izrazilo 71,8 % učencev. Da se za naravoslovje/fiziko bolj zanimajo 

kot za ostale predmete je navedlo 21,2 % učencev in 15,4 % učenk. Za naravoslovje oziroma 

fiziko se manj od ostalih predmetov zanima le 7,1 % učencev in kar 25,6 % učenk, kar je sicer 

velik delež in dokazuje enak trend kot različne druge tovrstne raziskave. V nadaljevanju so 

predstavljeni rezultati podobnih raziskav. Učenke se v povprečju za znanost/fiziko zanimajo 

manj (M=1,90, SD=0,636) kot učenci (M=2,14, SD=0,515). Rezultati dokazujejo, da v zvezi 
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z zanimanjem za naravoslovje/fiziko med učenkami in učenci obstaja statistično pomembna 

razlika (χ
2
=10,560; g=2; p=0,005). 

Podobne rezultate o stanju vrednot mladih – srednješolcev glede naravoslovno-tehniških 

znanosti, ključnih tehnologij in inovacij je v okviru projekta SM-RIS 2009-2012 raziskovala 

Slovenska znanstvena fundacija. V raziskavi je sodelovalo 920 srednješolcev iz vseh 

slovenskih regij. Rezultati raziskave dokazujejo, da je zanimanje za znanost izrazilo 44,5 % 

učencev, 6,7 % se jih praktično nič ni zanimalo za naravoslovno-tehniške znanosti, ostalih 

49,8 % pa še ni oblikovalo odnosa glede tega. Najpogostejši razlogi za takšno stanje so bili, 

da je znanost dolgočasna in neživljenjska, da je ne razumejo oziroma da so potrebni veliki 

intelektualni napori za pravilno in dobro razumevanje (Kobal, 2010). Na podlagi rezultatov te 

raziskave je za informiranje o znanosti največji delež učencev redno uporabljal predvsem 

internet (79,6 %) in televizijo (56,6 %), ostala sredstva pa manj, pri čemer so lahko izbrali več 

odgovorov. Kobal v povzetku raziskave trdi, da so učenci prejemali informacije o 

naravoslovnih znanostih in tehnologiji predvsem preko elektronskih medijev, ker so jo ti 

prikazali na zanimiv in privlačen način ter spodbudili njihovo domišljijo.  

Po vzoru švedske raziskave ROSE (The Relevance Of Science Education) so Skurjeni, 

Dolinšek in Strašek (2008) izvedli raziskavo o znanju in željah osnovnošolcev za učenje 

naravoslovja. Teza raziskave je vsebovala trditev, da se »mladi bolj odločajo za šolanje na 

področju družboslovja, ker njihove vrednote niso prednostno povezane z vsebinami 

izobraževanja ter s poklicem na področju naravoslovja in tehnike« (Skurjeni idr., 2008, str. 4). 

Projekt ROSE (razmišljanje, vrednote in prioritete mladih v povezavi z izobraževanjem na 

področju naravoslovja in tehnike) temelji na prepričanju, da sta naravoslovje in tehnika 

pomembni področji, ne glede na kulturo in stopnjo materialne razvitosti držav. Raziskavo so 

izvedli z namenom izboljšanja stanja na področju naravoslovja in tehnike, kot razlog pa 

navedli majhno zanimanje za študij na področju naravoslovja in tehnike. V skladu z 

raziskovalnim problemom so avtorji definirali namen raziskave – »s pomočjo znane 

metodologije ugotoviti zanimanje učencev devetih razredov osnovnih šol v Sloveniji za 

učenje vsebin naravoslovnih predmetov.« Med drugimi cilji raziskave so želeli avtorji 

ugotoviti tudi, kakšna je stopnja zanimanja učencev na področju naravoslovnih predmetov. V 

Sloveniji je bila raziskava izvedena v letih 2006 in 2007. Naključno je bilo izbranih 58 izmed 

450 osnovnih šol, sodelovalo je 1084 učencev oziroma 5,2 % celotne populacije, starih 

povprečno 14 let. 

S pomočjo vprašalnikov so Skurjeni in sodelavca (2008) ugotovili, da osnovnošolcev v 

povprečju ne zanimajo fizika, okoljska vzgoja, kemija in biologija. Področja astronomija, 
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vzgoja za zdravje, biologija človeka, geografija in znanost na splošno so se po zanimanju 

učenk in učencev razvrstila v sredino lestvice. Avtorji na podlagi odgovorov ugotavljajo, da 

se učenci v povprečju za naravoslovne znanosti bolj zanimajo kot učenke, čeprav razlike niso 

velike (učenci M=2,50, učenke M=2,39). Iz rezultatov povprečnih vrednosti za področje 

»Moje poznavanje znanosti« avtorji ugotavljajo, da se učenci s trditvijo »Naravoslovje je 

zanimivo« v povprečju strinjajo, kar dokazujejo povprečne vrednosti za omenjeno trditev 

(2,86). 

V raziskavi z naslovom Didaktični vidiki priljubljenosti fizike v osnovni in srednji šoli (Gerlič, 

2011) je bilo zajetih 876 učenk in učencev iz OŠ in SŠ v letu 2010 ter 2016 učenk in učencev 

v letih 2002, 2004, 2006, 2008 (skupaj 2892). Med raznovrstnimi didaktičnimi vidiki 

priljubljenosti fizike sem za potrebe svojega diplomskega dela izločil sledeče rezultate. Na 

vprašanje, kaj po mnenju anketirancev vpliva na priljubljenost predmeta fizike, jih je velika 

večina odgovorila, da so to v precejšnji meri oziroma v celoti fizikalni eksperimenti in učitelj. 

Ostali vidiki v sklopu tega vprašanja so bili fizikalni zakoni, matematika in oddaje oziroma 

knjige, pri katerih pa je večina anketirancev mnenja, da na priljubljenost predmeta fizike ne 

vplivajo oziroma je njihov vpliv majhen. Frekvence posameznih rezultatov v viru niso bile 

navedene. 

5.4.1.2. Zanimanje učencev za naravoslovje/fiziko glede na razred 

Zanimalo me je, kakšna je stopnja zanimanja za naravoslovje/fiziko glede na razred. Učenci 

in učenke so izbirali med tremi vrednostmi zanimanja v primerjavi z ostalimi šolskimi 

predmeti (manj, enako ali več kot za ostale predmete). Predpostavljal sem, da je zanimanje za 

naravoslovje/fiziko v primerjavi z ostalimi predmeti glede na razred večje v devetem razredu, 

predvsem zaradi obsega znanja, ki so ga učenci že usvojili. Potrebno je upoštevati, da so 

učenci vprašalnike reševali na začetku šolskega leta, zato sklepam, da predvsem osmošolci še 

niso dovolj dobro razumeli fizikalnih vsebin, njihovo usvojeno znanje fizike, ki so ga usvojili 

v okviru predmeta naravoslovje, pa je bilo še pomanjkljivo. Naravoslovje pogosto poučujejo 

profesorji biologije in kemije, ki nimajo tako dobre strokovne podlage za poučevanje 

fizikalnih vsebin kot učitelji fizike in zato učenci nimajo dobro izoblikovanih predstav o 

fizikalnih vsebinah. 

Tabela 5.3: Zanimanje za naravoslovje/fiziko v primerjavi z ostalimi predmeti glede na razred 

zanimanje za naravoslovje/fiziko manj enako bolj SKUPAJ 

 f f % f f % f f % f f % 

osmi 11 13,8 61 76,3 8 10,0 80 100,0 

deveti 15 18,1 46 55,4 22 26,5 83 100,0 

SKUPAJ 26 16,0 107 65,6 30 18,4 163 100,0 
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Moja predvidevanja so se izkazala za pravilna, saj se za naravoslovje/fiziko zanima več 

devetošolcev (26,5 %; 10,0 % osmošolcev), enako kot za ostale predmete se zanima več 

osmošolcev (76,3 %; 55,4 % devetošolcev) in manj kot za ostale predmete več devetošolcev 

(18,1 %; 13,8 % osmošolcev). Rezultati dokazujejo, da v zvezi z zanimanjem za 

naravoslovje/fiziko glede na razred obstaja statistično pomembna razlika (χ
2
=9,199; g=2; 

p=0,010). 

5.4.2. Presoja učencev o razumljivosti pouka fizike 

Učenci so na petstopenjski lestvici opredelili, kako razumljiv jim je pouk fizike, izbirali so 

med vrednostmi nič, malo, srednje, precej in zelo. 

Tabela 5.4: Razumljivost pouka fizike po presoji učencev. 

razumljivost pouka fizike SKUPAJ 

 f f % 

nič 3 1,8 

malo 16 9,8 

srednje 49 30,1 

precej 58 35,6 

zelo 37 22,7 

SKUPAJ 163 100,0 

 

Največji delež 35,6 % učencev je mnenja, da jim je pouk fizike precej razumljiv. Zgolj 1,8 % 

jih je mnenja, da jim je pouk fizike nerazumljiv, 9,8 % se jih je opredelilo, da jim je slabše 

(malo) razumljiv, 30,1 % srednje in 22,7 % zelo razumljiv. V povprečju jim je pouk fizike 

precej razumljiv (M=3,67, SD=0,993). 

5.4.2.1. Presoja učencev o razumljivosti pouka fizike glede na spol 

Zanimalo me je, kakšna je stopnja razumljivosti pouka fizike glede na spol. Predpostavljal 

sem, da je zaradi praktičnosti pouka fizike le-ta bolj razumljiv učencem, ki se v povprečju bolj 

zanimajo za naravoslovje. 

Tabela 5.5: Razumljivost pouka fizike glede na spol. 

spol 
razumljivost pouka fizike 

SKUPAJ 
nič malo Srednje precej zelo 

 f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

moški 2 2,4 5 5,9 27 31,8 28 32,9 23 27,1 85 100,0 

ženski 1 1,3 11 14,1 22 28,2 30 38,5 14 17,9 78 100,0 

SKUPAJ 3 1,8 16 9,8 49 30,1 58 35,6 37 22,7 163 100,0 

 

Pouk fizike je srednje razumljiv 31,8 % učencem in 28,2 % učenkam. Precej oziroma zelo 

zanimiv se zdi pouk fizike manjšemu deležu učencev (32,9 %) kot učenk (38,5 %). Zelo 

razumljiv je pouk fizike večjemu deležu učencev (27,1 %) kot učenk (17,9 %), manj oziroma 
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nerazumljiv je 8,3 % učencem in 15,4 % učenkam. Učencem se sicer zdi pouk fizike v 

povprečju malo bolj razumljiv kot učenkam (učenci M=3,76, SD=0,996; učenke M=3,58, 

SD=0,987). Rezultati dokazujejo, da v zvezi z razumljivostjo fizike glede na spol statistično 

pomembna razlika ne obstaja (χ
2
=5,060; g=4; p=0,281). 

5.4.2.2. Razumljivost pouka fizike glede na razred 

Zanimalo me je, kakšna je stopnja razumljivosti pouka fizike glede na razred. Predvideval 

sem, da je pouk fizike bolj razumljiv devetošolcem kot osmošolcem (predvsem zaradi boljše 

teoretične podlage oziroma že usvojenega znanja fizike). 

Tabela 5.6: Razumljivost pouka fizike glede na razred. 

razred 
razumljivost pouka fizike 

SKUPAJ 
nič malo Srednje precej zelo 

 f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

osmi 2 2,5 9 11,3 25 31,3 33 41,3 11 13,8 80 100,0 

deveti 1 1,2 7 8,4 24 28,9 25 30,1 26 31,3 83 100,0 

SKUPAJ 3 1,8 16 9,8 49 30,1 58 35,6 37 22,7 163 100,0 

 

Največji delež devetošolcev je mnenja, da jim je pouk fizike zelo razumljiv (31,3 %), medtem 

ko je to vrednost izbralo dosti manj osmošolcev (13,8 %). Največji delež osmošolcev je 

mnenja, da jim je pouk fizike precej razumljiv (41,3%; 30,1 % devetošolcev). Srednje 

razumljiv se zdi pouk fizike tako osmošolcem kot devetošolcem približno enako (osmošolci 

31,3 %; devetošolci 28,9 %). Manj oziroma nerazumljiv je po mnenju učencev pouk fizike 

13,8 % osmošolcem in 9,6 % devetošolcem. Povprečna vrednost razumljivosti pouka fizike je 

med osnovnošolci 3,53 (SD=0,954) in med devetošolci 3,82 (SD=1,014). Rezultati 

dokazujejo, da v zvezi z razumljivostjo pouka fizike glede na razred statistično pomembna 

razlika ne obstaja (χ
2
=7,736; g=4; p=0,102). 

5.4.3. Presoja učencev glede pomembnosti znanja fizike za življenje 

S tem raziskovalnim vprašanjem sem želel opredeliti odnos učencev do fizike. Kaj 

posameznik smatra kot pomembno za njegovo življenje je zelo subjektivne narave, zato je to 

vprašanje povezano z vrednotami učencev. Pri tem je potrebno upoštevati, da učenci različno 

dojemajo znanje fizike, kar pa ni bil predmet te raziskave. 
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Tabela 5.7: Pomembnost znanja fizike za življenje po presoji učencev. 

pomembnost znanja fizike za življenje SKUPAJ 

 f f % 

nič 1 0,6 

malo 12 7,4 

srednje 57 35,0 

precej 74 45,4 

zelo 19 11,7 

SKUPAJ 163 100,0 

 

Največji delež učencev – skoraj polovica (45,4 %) je mnenja, da je znanje fizike za življenje 

precej pomembno. 35,0 % se zdi znanje fizike srednje pomembno, 11,7 % zelo pomembno in 

zgolj 8,0 % učencem se zdi znanje fizike manj oziroma nepomembno za življenje. Ti rezultati 

dokazujejo, da učenci to znanje fizike cenijo. Po presoji učencev se jim zdi znanje fizike za 

življenje v povprečju precej pomembno, kar dokazuje povprečna vrednost, ki je 3.60 

(M=3,60, SD=0,813). 

5.4.3.1. Presoja učencev glede pomembnosti znanja fizike za življenje glede na spol 

Zanimalo me je, kako pomembno se zdi učenkam in učencem znanje fizike za življenje. Na 

podlagi rezultatov nekaterih raziskav (Skurjeni idr., 2008; Dolinšek in Strašek, 2008) sem 

sklepal, da jim je znanje fizike manj pomembno. 

Tabela 5.8: Pomembnost znanja fizike za življenje po presoji učenk in učencev. 

spol 
Pomembnost znanja fizike 

SKUPAJ 
nič malo Srednje precej zelo 

 f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

moški 1 1,1 4 4,7 28 32,9 37 43,5 15 17,6 85 100,0 

ženski 0 0,0 8 10,3 29 37,2 37 47,4 4 5,1 78 100,0 

SKUPAJ 1 0,6 12 7,4 57 35,0 74 45,4 19 11,7 163 100,0 

 

Iz tabele je razvidno, da je 17,6 % učencev mnenja, da je znanje fizike zelo pomembno, 

medtem ko se zdi zelo pomembno za življenje le 5,1 % učenk. Precej pomembno se zdi 

znanje fizike za življenje 43,5 % učencem in 47,4 % učenkam, srednje pomembno se zdi 

32,9 % učencem in 37,2 % učenkam. Presenetljivo je, da je zelo majhen delež tako učenk kot 

učencev, ki se jim zdi znanje fizike za življenje malo ali nepomembno (10,3 % učenk; 5,8 % 

učencev). Ti rezultati dokazujejo popolnoma drugačne rezultate, kot so jih ugotovili 

raziskovalci, da so mladi naravoslovnim znanostim manj naklonjeni. V povprečju se zdi 

učencem znanje fizike bolj pomembno za življenje kot učenkam (učenci M=3,72, SD=0,854; 

učenke M=3,47, SD=0,751). Rezultati dokazujejo, da v zvezi s pomembnostjo znanja fizike 



Škrabanja, S.: Znanje in zanimanje za fiziko med osnovnošolci v povezavi s spremljanjem izobraževalnih in 

dokumentarnih oddaj. Diplomsko delo, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2013 

74 

za življenje po presoji učencev glede na spol statistično pomembna razlika ne obstaja 

(χ
2
=8,434; g=4; p=0,077). 

5.4.3.2. Presoja učencev glede pomembnosti znanja fizike za življenje glede na razred 

Zanimalo me je, kako pomembno se zdi učenkam in učencem znanje fizike za življenje. Na 

podlagi rezultatov nekaterih raziskav (Skurjeni idr., 2008; Dolinšek in Strašek, 2008) sem 

sklepal, da je znanje fizike učencem manj pomembno. 

Tabela 5.9: Pomembnost znanja fizike za življenje po presoji učencev glede na razred. 

razred 
razumljivost pouka fizike 

SKUPAJ 
nič malo srednje precej zelo 

 f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

osmi 0 0,0 5 6,3 29 36,3 39 48,8 7 8,8 80 100,0 

deveti 1 1,2 7 8,4 28 33,7 35 42,2 12 14,5 83 100,0 

SKUPAJ 1 0,6 12 7,4 57 35,0 74 45,4 19 11,7 163 100,0 

 

Iz tabele je razvidno, da je 8,8 % osmošolcev mnenja, da je znanje fizike zelo pomembno, 

medtem, ko se zdi zelo pomembno za življenje 14,5 % devetošolcem. Precej pomembno se 

zdi znanje fizike za življenje 48,8 % osmošolcem in 42,2 % devetošolcem, srednje pomembno 

se zdi 36,3 % osmošolcem in 33,7 % devetošolcem. Majhen delež osmošolcev kot tudi 

devetošolcev je mnenja, da je znanje fizike za življenje malo pomembno (6,3 % osmošolcev 

in 8,4 % devetošolcev). V povprečju se zdi znanje fizike tako osmošolcem (M=3,60, 

SD=0,739) kot tudi devetošolcem (M=3,60, SD=0,883) precej pomembno za življenje. 

Rezultati dokazujejo, da v zvezi s pomembnostjo znanja fizike za življenje po presoji učencev 

glede na razred statistično pomembna razlika ne obstaja (χ
2
=2,829; g=4; p=0,587). 

Učenke in učenci se glede na rezultate raziskave o znanju in željah osnovnošolcev za učenje 

naravoslovja (Skurjeni idr., 2008) ne učijo naravoslovja samo zato, ker jim je zanimivo, 

temveč tudi zato, ker so mnenja, da jim bo koristilo (M=2,89). Učenkam se zdi v povprečju 

naravoslovje bolj zanimivo (učenke 3,00, učenci 2,73), prav tako pa dajejo deklice večji 

poudarek koristnosti naravoslovja kot dečki (učenke 2,99; učenci 2,79). V projektu ROSE so 

se izvajalci raziskav osredotočali na različne vidike, ki bi lahko pomembno vplivali na 

motivacijo učencev in na njihov odnos do naravoslovja in tehnike v šoli ter na splošno v 

življenju. Rezultati raziskav so pokazali tudi na upadanje zanimanja za naravoslovje in 

tehniko, zato so Skurjeni in sodelavca (2008) predlagali posvetiti posebno pozornost 

problemu, kako pouk teh področij ustvariti čim bolj zanimiv za učence. 
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5.4.4. Spremljanje oddaj med učenci z namenom pridobivanja novega znanja 

Zanimalo me je, kako pogosto učenke in učenci spremljajo izobraževalne in dokumentarne 

oddaje s fizikalno vsebino z namenom pridobivanja novega znanja. Izbirali so med petimi 

vrednostmi nikoli, zelo redko, občasno, pogosto in zelo pogosto. Učenci se z ogledom 

katerekoli izobraževalne ali dokumentarne oddaje lahko naučijo kaj novega, zanimalo me je, 

ali spremljajo tovrstne oddaje z razlogom pridobivanja novega znanja. 

Tabela 5.10: Pogostost spremljanja izobraževalnih in dokumentarnih oddaj na teden z namenom pridobivanja 

novega znanja. 

pogostost spremljanja oddaj za pridobivanje novega znanja SKUPAJ 

 f f % 

nikoli 17 10,4 

zelo redko 43 26,4 

občasno 46 28,2 

pogosto 38 23,3 

zelo pogosto 19 11,7 

SKUPAJ 163 100,0 

 

Z namenom pridobivanja novega znanja zelo pogosto spremlja izobraževalne in 

dokumentarne oddaje 11,7 % in pogosto 23,3 % učencev. Največji delež učencev (28,2 %) 

oddaje z namenom pridobivanja novega znanja spremlja občasno, 26,4 % zelo redko in 

10,4 % nikoli. Učenci, ki so se opredelili, da zelo redko ali nikoli ne spremljajo oddaj zaradi 

pridobivanja novega znanja, bodisi oddaj ne spremljajo, ali pa jih spremljajo zaradi 

razvedrilnih vsebin ali drugih razlogov. Rezultati tega raziskovalnega vprašanja so zelo 

raznovrstni, povprečna vrednost je 2,99 (M=2,99, SD=1,178), kar pomeni, da zaradi želje po 

novem znanju v povprečju spremljajo tovrstne oddaje občasno. Rezultati pri tem vprašanju se 

ne ujemajo s prejšnjim vprašanjem, pri katerem se jih je 20,2 % opredelilo, da ne spremljajo 

oddaj, pri tem vprašanju pa jih je vrednost nikoli izbralo 10,4 %. Pri analizi rezultatov tega 

raziskovalnega vprašanja so se kot tudi pri nekaterih drugih vprašanjih pokazale nepravilnosti, 

ki so posledica pomanjkljivo formuliranega vprašalnika. 

5.4.5. Presoja učencev glede prepoznavanja fizikalnih vsebin znotraj 

interdisciplinarnih izobraževalnih in dokumentarnih oddaj 

Zanimalo me je, kako dobro znajo učenci prepoznati fizikalne vsebine znotraj 

interdisciplinarnih izobraževalnih in dokumentarnih oddaj. Izbirali so med petimi vrednostmi 

nič, malo, srednje, precej in zelo. Pri analizi rezultatov sem izločil učence, ki ne spremljajo 

tovrstnih oddaj. Vsebine v oddajah so praviloma jasno razložene, saj je profil gledalcev zelo 

raznolik in mora biti z vidika ustrezanja čim širšim množicam znanstvena vsebina v oddajah 

enostavno in nazorno predstavljena. 
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Tabela 5.11: Stopnja prepoznavanja fizikalnih vsebin znotraj interdisciplinarnih izobraževalnih in 

dokumentarnih oddaj. 

stopnja prepoznavanja fizikalnih vsebin v oddajah SKUPAJ 

 f f % 

nič 11 6,7 

malo 40 24,5 

srednje 63 38,7 

precej 33 20,2 

zelo 16 9,8 

SKUPAJ 163 100,0 

 

Majhen delež (6.7 %) učencev je mnenja, da fizikalnih vsebin v oddajah ne prepoznava, 

24,5 % jih slabše prepoznava, največji delež učencev (38,7 %) pa je mnenja, da so jih srednje 

sposobni prepoznati. Precej dobro je fizikalne vsebine v izobraževalnih in dokumentarnih 

oddajah sposobnih prepoznati 20,2 % učencev in 9,8 % zelo dobro. Povprečna vrednost 

prepoznavanja fizikalnih vsebin v tovrstnih oddajah je 3,02 (SD=1,057), kar dokazuje, da 

učenci srednje dobro prepoznavajo fizikalne vsebine v izobraževalnih in dokumentarnih 

oddajah. 

5.4.6. Pogostost spremljanja izobraževalnih in dokumentarnih oddaj s fizikalno 

vsebino med učenci 

Zanimalo me je, kako pogosto učenke in učenci spremljajo izobraževalne in dokumentarne 

oddaje s fizikalno vsebino na teden. Izbirali so med petimi vrednostmi (0, manj kot 1h, 1–2h, 

2–3h in več kot 3h na teden). 

Tabela 5.12: Pogostost spremljanja izobraževalnih in dokumentarnih oddaj na teden. 

čas spremljanja izobraževalnih 

in dokumentarnih oddaj 
SKUPAJ 

 f f % 

0 33 20,2 

<1h 79 48,5 

1–2h 38 23,3 

2–3h 8 4,9 

3h< 5 3,1 

SKUPAJ 163 100,0 

 

Na petstopenjski lestvici glede pogostosti spremljanja izobraževalnih in dokumentarnih oddaj 

je največ sodelujočih v raziskavi izbralo vrednost manj od ene ure (48,5 %) in od ene do dveh 

ur tedensko (23,3 %). Več kot dve uri tedensko spremlja tovrstne oddaje 8,0 % učencev, 

medtem ko jih 20,2 % ne spremlja tovrstnih oddaj. Kljub raznovrstni ponudbi domačih kot 

tudi tujih izobraževalnih in dokumentarnih oddaj jih učenci v povprečju spremljajo malo časa. 

Kot sem že omenil, je spremljanje izobraževalnih in dokumentarnih oddaj pogosto povezano z 

vrednotami posameznika, ki pa v času osnovne šole še niso popolnoma izoblikovane. 
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Spremljanje oddaj je pogojeno z različnimi dejavniki, česar pa nisem vključil v raziskavo. Z 

izjemo učencev, ki oddaj ne spremljajo, ostali v povprečju spremljajo izobraževalne in 

dokumentarne oddaje približno eno uro na teden. Pri odgovorih na to vprašanje je potrebno 

upoštevati, da učenci izobraževalne oddaje različno dojemajo. Ni zagotovila, da so vsi 

sposobni prepoznati izobraževalne vsebine oddaj, zato so ti rezultati težko posplošljivi in 

veljajo izključno za vzorec te raziskave. Prav tako so ti odgovori v nasprotju z vprašanjem 

V16 (priloga 1), pri katerem so se morali učenci opredeliti glede spremljanja določenih oddaj 

s fizikalnimi vsebinami. Pri tem vprašanju so vsi vsaj za eno izmed oddaj navedli, da si jih 

občasno ogledajo ali jih načrtno spremljajo. Do takšnih neskladij ne bi prišlo, če bi jih 

predvideval(i) oziroma bi pred oblikovanjem vprašalnika pregledal in upošteval rezultate 

podobnih raziskav. Na podlagi rezultatov tega vprašanja sem povezal še nekatera raziskovalna 

vprašanja za vpogled v morebitno povezanost z drugimi vidiki, vplivi in posledicami ogleda 

izobraževalnih in dokumentarnih oddaj. Z izločitvijo tistih, ki so navedli, da ne spremljajo 

tovrstnih oddaj 20,2 %, ostalih 79,8 % v povprečju spremlja tovrstne oddaje manj kot uro 

tedensko. 

5.4.6.1. Povezava med pogostostjo spremljanja izobraževalnih in dokumentarnih oddaj med 

učenci glede na spol 

Zanimalo me je, kako pogosto učenke in učenci spremljajo izobraževalne in dokumentarne 

oddaje s fizikalno vsebino na teden glede na spol. Izbirali so med petimi vrednostmi (0; manj 

kot 1h; 1–2h; 2–3h in več kot 3h na teden). Pri povezavi med pogostostjo spremljanja 

izobraževalnih in dokumentarnih oddaj med učenci in spolom sem predvideval, da bo večji 

delež učencev, ki spremljajo oddaje. Tiste, ki spremljajo tovrstne oddaje manj kot eno uro 

tedensko, sem izločil iz analize rezultatov, ker sem želel dobiti vpogled v zanimanje tistih, ki 

te oddaje spremljajo pogosteje. 

Tabela 5.13: Pogostost spremljanja izobraževalnih in dokumentarnih oddaj na teden glede na spol. 

spol 
čas spremljanja izobraževalnih in dokumentarnih oddaj 

SKUPAJ 
0 <1h 1–2h 2–3h 3h< 

 f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

moški 13 15,3 35 41,2 28 32,9 5 5,9 4 4,7 85 100,0 

ženski 20 25,6 44 56,4 10 12,8 3 3,8 1 1,3 78 100,0 

SKUPAJ 33 20,2 79 48,5 38 23,3 8 4,9 5 3,1 163 100,0 

 

Predvidevanja so se izkazala za pravilna, več kot eno uro na teden spremlja tovrstne oddaje 

večji delež učencev (43,5 %) kot učenk (17,9 %). Manj kot uro tedensko spremlja oddaje 

večji delež učenk (56,4 %) koz učencev (41,2 %). Tovrstnih oddaj ne spremlja 15,3 % 
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učencev in 25,6 % učenk. V zvezi s časom spremljanja izobraževalnih in dokumentarnih 

oddaj glede spol obstaja statistično pomembna razlika (2î=13,543; g=4; p=0,009).  

5.4.6.2. Povezava med pogostostjo spremljanja izobraževalnih in dokumentarnih oddaj med 

učenci glede na razred 

Zanimalo me je, ali obstajajo razlike glede pogostosti spremljanja tovrstnih oddaj med 

osmošolci in devetošolci. Predvideval sem, da bo večji delež devetošolcev spremljal oddaje, 

ker imajo boljše teoretično fizikalno znanje kot osmošolci in so jim posledično oddaje s 

fizikalno vsebino bolj razumljive. 

Tabela 5.14: Pogostost spremljanja izobraževalnih in dokumentarnih oddaj na teden glede na razred. 

razred 
čas spremljanja izobraževalnih in dokumentarnih oddaj 

SKUPAJ 
0 <1h 1–2h 2–3h 3h< 

 f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

osmi 14 17,5 42 52,5 18 22,5 4 5,0 2 2,5 80 100,0 

deveti 19 22,9 37 44,6 20 24,1 4 4,8 3 3,6 83 100,0 

SKUPAJ 33 20,2 79 48,5 38 23,3 8 4,9 5 3,1 163 100,0 

 

Predvidevanja so se tudi pri tem raziskovalnem vprašanju izkazala za pravilna, saj več kot eno 

uro spremlja oddaje tedensko 32,5 % devetošolcev in 30,0 % osmošolcev. Manj kot uro 

tedensko spremlja oddaje večji delež osmošolcev (52,5 %), kot devetošolcev (44,6 %). Večji 

delež devetošolcev ne spremlja tovrstnih oddaj (22,9 %; osmošolci 17,5 %). Rezultati 

statistične analize dokazujejo, da v zvezi s pogostostjo spremljanja izobraževalnih in 

dokumentarnih oddaj glede na razred statistično pomembna razlika ne obstaja (2î=1,329; g=4; 

p=0,857). 

5.4.6.3. Povezava med pogostostjo spremljanja izobraževalnih in dokumentarnih oddaj med 

učenci glede na učni uspeh v preteklem šolskem letu 

Zanimalo me je, kakšna je povezava med spremljanjem izobraževalnih in dokumentarnih 

oddaj s fizikalno vsebino glede na učni uspeh v preteklem letu. V povezavi z učnim uspehom 

sem predvideval, da bodo izobraževalne in dokumentarne oddaje spremljali učenci, ki so v 

preteklem šolskem letu dosegli boljši učni uspeh. 
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Tabela 5.15: Pogostost spremljanja izobraževalnih in dokumentarnih oddaj na teden glede na učni uspeh v 

preteklem šolskem letu. 

učni uspeh v 

preteklem letu 

čas spremljanja izobraževalnih in dokumentarnih oddaj 
SKUPAJ 

0 <1h 1–2h 2–3h 3h< 

 f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

zadosten 1 16,7 1 16,7 4 66,7 0 0,0 0 0,0 6 100,0 

dober 9 26,5 13 38,2 8 23,5 3 8,8 1 2,9 34 100,0 

prav dober 14 17,1 42 51,2 18 22,0 4 4,9 4 4,9 82 100,0 

odličen 9 22,0 23 56,1 8 19,5 1 2,4 0 0,0 41 100,0 

SKUPAJ 33 20,2 79 48,5 38 23,3 8 4,9 5 3,1 163 100,0 

 

Rezultati dokazujejo, da oddaje pogosteje (več kot eno uro) spremljajo učenci z dobrim 

(35,2 %) in zadostnim učnim uspehom v preteklem šolskem letu (66,7 %). Učenci, ki so v 

preteklem šolskem letu dosegli prav dober ali odličen učni uspeh, spremljajo oddaje redkeje 

(prav dober 31,8 %; odličen 21,9 %). Manj kot uro sicer najpogosteje spremljajo oddaje 

učenci, ki so v preteklem šolskem letu dosegli prav dober (51,2 %) in odličen (56,1 %) učni 

uspeh. Med učenci, ki so dosegli dober učni uspeh jih 38,2 % spremlja oddaje manj kot uro 

tedensko in 16,7 % učencev z zadostnim učnim uspehom v preteklem šolskem letu. V zvezi s 

pogostostjo spremljanja izobraževalnih in dokumentarnih oddaj glede na učni uspeh v 

preteklem letu statistično pomembna razlika ne obstaja (2î=13,105; g=12; p=0,339). 

5.4.6.4. Povezava med pogostostjo spremljanja izobraževalnih in dokumentarnih oddaj med 

učenci glede na oceno pri fiziki/naravoslovju v preteklem šolskem letu 

Zanimalo me je, kakšna je povezava med spremljanjem izobraževalnih in dokumentarnih 

oddaj s fizikalno vsebino glede na oceno pri fiziki/naravoslovju v preteklem šolskem letu. V 

povezavi z oceno pri fiziki/naravoslovju v preteklem šolskem letu sem kot pri povezavi iste 

spremenljivke od učnega uspeha predvideval, da bodo izobraževalne in dokumentarne oddaje 

spremljali učenci, ki so v preteklem šolskem letu dosegli višjo oceno pri fiziki/naravoslovju. 

Tabela 5.16: Pogostost spremljanja izobraževalnih in dokumentarnih oddaj na teden glede na oceno pri 

fiziki/naravoslovju v preteklem letu. 

ocena pri fiziki/ 

naravoslovju v 

preteklem letu 

čas spremljanja izobraževalnih in dokumentarnih oddaj 

SKUPAJ 
0 <1h 1–2h 2–3h 3h< 

 f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

2 5 27,8 5 27,8 5 27,8 2 11,1 1 5,6 18 100,0 

3 12 22,2 27 50,0 12 22,2 2 3,7 1 1,9 54 100,0 

4 8 14,5 29 52,7 13 23,6 2 3,6 3 5,5 55 100,0 

5 8 22,2 18 50,0 8 22,2 2 5,6 0 0,0 36 100,0 

SKUPAJ 33 20,2 79 48,5 38 23,3 8 4,9 5 3,1 163 100,0 

 

Izobraževalne in dokumentarne oddaje spremlja največ učencev, ki so imeli v preteklem 

šolskem letu pri fiziki/naravoslovju prav dobro oceno (85,5 %), od tega 32,8 % več kot eno 
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uro tedensko. 77,8 % učencev, ki so v preteklem letu dosegli dobro ali odlično oceno pri 

fiziki/naravoslovju, spremlja oddaje, med temi pa v obeh kategorijah 27,8 % več kot eno uro 

tedensko. Najmanjši delež učencev, ki spremljajo oddaje je med temi, ki so v preteklem 

šolskem letu dosegli zadostno oceno pri fiziki/naravoslovju (72,2 %), od teh pa spremlja 

oddaje več kot uro tedensko 44,4 %. Zanimivi so podatki pri učencih, ki so v preteklem letu 

dosegli odlično oceno pri fiziki oziroma naravoslovju. Ti namreč ne spremljajo veliko 

tovrstnih oddaj (več kot 1h jih spremlja zgolj 27,8 % od vseh, ki so dosegli odlično oceno). 

To dokazuje, da se najverjetneje uspešnejši učenci bolj posvečajo učenju kot ogledu televizije 

in zato najverjetneje dosegajo boljše rezultate. Rezultati dokazujejo, da v zvezi s pogostostjo 

spremljanja izobraževalnih in dokumentarnih oddaj glede na oceno pri fiziki/naravoslovju v 

preteklem letu statistično pomembna razlika ne obstaja (2î=8,989; g=12; p=0,704). 

5.4.6.5. Povezava med pogostostjo spremljanja izobraževalnih in dokumentarnih oddaj med 

učenci glede na zanimivost pouka fizike po presoji učencev 

Zanimalo me je, kakšna je povezava med spremljanjem izobraževalnih in dokumentarnih 

oddaj s fizikalno vsebino glede na zanimivost pouka fizike. Predvideval sem, da je lahko 

zaradi pogostejšega spremljanja tovrstnih oddaj pouk fizike za učence bolj zanimiv. 

Tabela 5.17: Pogostost spremljanja izobraževalnih in dokumentarnih oddaj na teden glede na zanimivost pouka 

fizike. 

zanimivost 

pouka fizike 

čas spremljanja izobraževalnih in dokumentarnih oddaj 
SKUPAJ 

0 <1h 1–2h 2–3h 3h< 

 f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

nič 9 90,0 1 10,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 100,0 

malo 5 26,3 11 57,9 1 5,3 0 0,0 2 10,5 19 100,0 

srednje 7 20,6 16 47,1 11 32,4 0 0,0 0 0,0 34 100,0 

precej 5 8,6 37 63,8 13 22,4 2 3,4 1 1,7 58 100,0 

zelo 7 16,7 14 33,3 13 31,0 6 14,3 2 4,8 42 100,0 

SKUPAJ 33 20,2 79 48,5 38 23,3 8 4,9 5 3,1 163 100,0 

 

Največjemu deležu učencev, ki spremljajo tovrstne oddaje več kot uro tedensko, je pouk 

fizike zelo zanimiv (50,1 %). Med temi jih 33,3 % spremlja oddaje manj kot uro tedensko, 

16,7 % pa oddaj ne spremlja. Med učenci, ki jim je pouk fizike precej zanimiv, jih skoraj dve 

tretjini (63,8 %) spremlja oddaje, 27,5 % pa več kot uro tedensko. 8,6 % izmed teh jih oddaj 

ne spremlja. Ostali učenci (tisti, ki jim je pouk fizike srednje, malo ali nezanimiv) spremljajo 

oddaje redkeje, z manjšim zanimanjem se povečuje delež tistih, ki ne spremljajo oddaj. 

Razlogi za večjo zanimivost pouka fizike so različni, kar pa je na podlagi številskih rezultatov 

težko sklepati. Rezultati dokazujejo statistično pomembno povezanost med pogostostjo 
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spremljanja izobraževalnih in dokumentarnih oddaj in oceno zanimivosti pouka fizike 

(2î=55,642; g=16; p=0,000). 

5.4.6.6. Povezava med pogostostjo spremljanja izobraževalnih in dokumentarnih oddaj med 

učenci glede na zanimivost nastopa avtorjev oddaj po presoji učencev 

Zanimalo me je, kakšna je povezava med spremljanjem izobraževalnih in dokumentarnih 

oddaj s fizikalno vsebino glede ne zanimivost nastopa avtorjev oddaj. Predvideval sem, da 

zanimiv nastop avtorjev oziroma voditeljev spodbuja učence k pogostejšemu spremljanju 

oddaj. 

Tabela 5.18: Pogostost spremljanja izobraževalnih in dokumentarnih oddaj na teden glede na zanimivost nastopa 

avtorjev oddaj. 

zanimivost 

nastopa avtorjev 

čas spremljanja izobraževalnih in dokumentarnih oddaj 
SKUPAJ 

0 <1h 1–2h 2–3h 3h< 

 f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

zagotovo ne drži 3 21,4 7 50,0 3 21,4 0 0,0 1 7,1 14 100,0 

ne drži 7 17,5 19 47,5 13 32,5 1 2,5 0 0,0 40 100,0 

srednje drži 12 23,5 26 51,0 9 17,6 4 7,8 0 0,0 51 100,0 

drži 6 18,8 15 46,9 8 25,0 2 6,3 1 3,1 32 100,0 

popolnoma drži 5 19,2 12 46,2 5 19,2 1 3,8 3 11,5 26 100,0 

SKUPAJ 33 20,2 79 48,5 38 23,3 8 4,9 5 3,1 163 100,0 

 

Med učenci, ki spremljajo tovrstne oddaje, se jih s trditvijo, da spremljajo oddaje zaradi 

zanimivega nastopa avtorjev, popolnoma strinja 80,8 %. Od teh jih 46,2 % spremlja oddaje 

manj kot uro tedensko in največji delež izmed vseh jih spremlja oddaje več kot dve uri 

tedensko (15,3 %). S trditvijo se strinja 81,2 % učencev, ki spremljajo oddaje, od teh jih 

46,9 % spremlja oddaje manj kot uro tedensko, več kot uro pa 34,4 % učencev. S trditvijo 

glede ogleda oddaj zaradi zanimivega nastopa avtorjev se je srednje strinjalo 76,5 % učencev, 

ki spremljajo oddaje, od teh jih 51,0 % spremlja oddaje manj kot uro tedensko, več kot uro pa 

25,4 %. V vseh kategorijah je najbolj zastopana vrednost spremljanja oddaj manj kot eno uro 

tedensko. V ostalih kategorijah ta oziroma obraten trend ni izrazit. Rezultati dokazujejo, da v 

zvezi s pogostostjo spremljanja izobraževalnih in dokumentarnih oddaj glede na zanimivost 

nastopa avtorjev ni statistično pomembnih razlik (2î=15,470; g=16; p=0,491). 

Organizacija Interests & Recruitment In Science (IRIS) je pod vodstvom IRI Univerze v 

Ljubljani med študenti prvih letnikov naravoslovno-tehniških smeri leta 2010 izvedla 

raziskavo z naslovom Zanimanje za študij naravoslovja in tehnike. Anketo je rešilo 1281 

študentk in študentov, kar je predstavljalo 61,3 % ciljne populacije. V anketi so poleg 

raznovrstnih vprašanj, ki se tičejo spodbujanja zanimanja za študij naravoslovno-tehniških 

smeri, spraševali glede vpliva medijev na zanimanje za študij naravoslovja in tehnike. Na 
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podlagi rezultatov so sklepali, da dokumentarne oddaje bolj vplivajo na fante kot na dekleta. 

Te oddaje so najbolj vplivale na odločitve študentov strojništva, fizike in biologije, najmanj 

pa na študente matematike. V vprašalniku so izpostavili radijske in televizijske dokumentarne 

oddaje kanalov National Geographic, Discovery Channel (Uničevalca mitov), History 

Channel, Animal Planet, Enajsta šola, Arsov Logos in Frekvenca X (Dolinšek, 2010). 

5.4.6.7. Povezava med pogostostjo spremljanja izobraževalnih in dokumentarnih oddaj med 

učenci glede na razumljivost oddaj po presoji učencev 

Zanimalo me je, kakšna je povezava med spremljanjem izobraževalnih in dokumentarnih 

oddaj s fizikalno vsebino glede na razumljivost oddaj. Predpostavil sem tudi, da razumljivost 

tovrstnih oddaj vpliva na pogostejše spremljanje. 

Tabela 5.19: Pogostost spremljanja izobraževalnih in dokumentarnih oddaj na teden glede na razumljivost 

tovrstnih oddaj. 

razumljivost 

oddaj 

čas spremljanja izobraževalnih in dokumentarnih oddaj 
SKUPAJ 

0 <1h 1–2h 2–3h 3h< 

 f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

nič 2 40,0 3 60,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 100,0 

malo 6 37,5 8 50,0 2 12,5 0 0,0 0 0,0 16 100,0 

srednje 18 30,0 28 46,7 12 20,0 0 0,0 2 3,3 60 100,0 

precej 5 9,4 27 50,9 15 28,3 5 9,4 1 1,9 53 100,0 

zelo 2 6,9 13 44,8 9 31,0 3 10,3 2 6,9 29 100,0 

SKUPAJ 33 20,2 79 48,5 38 23,3 8 4,9 5 3,1 163 100,0 

 

Velik delež učencev, ki spremljajo oddaje pogosteje (več kot eno uro tedensko 48,2 %, manj 

kot uro tedensko 44,8 %) ocenjuje oddaje kot zelo razumljive. 39,6 % učencem, ki oddaje 

spremljajo več kot uro tedensko, so oddaje precej razumljive. V tej kategoriji oddaje manj kot 

uro tedensko spremlja 50,9 %. V ostalih kategorijah (srednje, malo in nič) večji delež učencev 

spremlja oddaje manj kot uro oziroma jih ne spremlja. Učenci, ki oddaje spremljajo redkeje, 

jih ocenjujejo kot manj razumljive (manj kot uro tedensko 60,0 %, ne spremlja 40,0 %) 

oziroma nerazumljive (manj kot uro tedensko 50,0 %, ne spremlja 37,5 % in več kot uro 

12,5 %). V vseh kategorijah s padanjem razumljivosti oddaj narašča delež učencev, ki ne 

spremljajo oddaj. To je pomemben trend, ki ga lahko interpretiramo, da so oddaje učencem 

manj razumljive, če jih redkeje spremljajo . Možno bi bilo, da jih učenci ne spremljajo zaradi 

tega, ker so jim nerazumljive, česar pa nisem raziskoval. Rezultati dokazujejo statistično 

pomembno povezanost med pogostostjo spremljanja izobraževalnih in dokumentarnih oddaj 

in razumljivost tovrstnih oddaj. (2î=31,063; g=16; p=0,013). 
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5.4.7. Zanimanje za oddaje zaradi vsebine 

Učenci so se opredelili tudi glede vprašanja ali jih izobraževalne in dokumentarne oddaje 

zanimajo zaradi vsebine. 

Tabela 5.20: Zanimanje za ogled oddaje zaradi vsebine. 

zanimanje za oddaje 

zaradi vsebine 
SKUPAJ 

 f f % 

zagotovo ne drži 6 3,7 

ne drži 33 20,2 

srednje drži 48 29,4 

drži 44 27,0 

Popolnoma drži 32 19,6 

SKUPAJ 163 100,0 

 

Za spremljanje oddaj zaradi vsebine se je popolnoma strinjalo 19,6 % in precej 27,0 % 

učencev. Največji delež 29,4 % se za oddaje zaradi vsebine zanima srednje in 23,9 % se jih za 

oddaje ne zanima zaradi vsebine. Vsebina oddaj je dostikrat zelo zanimiva in povzroča, da 

gledalci nadaljujejo z ogledom. 

5.4.7.1. Povezava med zanimanjem za oddaje zaradi vsebine in spolom 

Zanimalo me je, kakšna je povezava med zanimanjem za izobraževalne in dokumentarne 

oddaje s fizikalno vsebino glede na spol. Marsikatera izobraževalna ali dokumentarna oddaja 

prikazuje vsebino na zelo atraktiven način, s čimer si zagotavlja občinstvo. Oddaje, ki 

vsebujejo fizikalne teme so v splošnem bolj tehnične narave, zaradi česar sem predvideval, da 

jih spremlja večji delež učencev kot učenk. 

Tabela 5.21: Zanimanje za oddaje zaradi vsebine glede na spol. 

spol 

zanimanje za spremljanje oddaje zaradi vsebine 

SKUPAJ zagotovo 

ne drži 
ne drži 

srednje 

drži 
drži 

popolnoma 

drži 

 f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

moški 1 1,2 16 18,8 28 32,9 21 24,7 19 22,4 85 100,0 

ženski 5 6,4 17 21,8 20 25,6 23 29,5 13 16,7 78 100,0 

SKUPAJ 6 3,7 33 20,2 48 29,4 44 27,0 32 19,6 163 100,0 

 

Na podlagi rezultatov je težje oblikovati sklepe glede povezave zanimanja za oddaje zaradi 

vsebine glede na spol. S trditvijo, da spremljajo oddaje zaradi vsebine se je popolnoma 

strinjalo 22,4 % učencev in 16,7 % učenk. S trditvijo se je precej strinjalo 24,7 % učencev in 

29,5 % učenk; srednje se je strinjalo 32,9 % učencev in 25,6 % učenk. Za spremljanje oddaj 

zaradi vsebine se v večji meri ne zanimajo učenke (28,2 %) kot učenci (20,0 %). V povprečju 

se sicer učenci (M=3,48, SD=1,076) bolj zanimajo za oddaje zaradi vsebine, kot učenke 

(M=3,28, SD=1,172), kar dokazuje, da so bila moja predvidevanja pravilna. V zvezi z 
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zanimanjem za oddaje zaradi vsebine in posledičnim spremljanjem glede na spol statistično 

pomembna razlika ne obstaja (χ
2
=4,955; g=4; p=0,292). 

5.4.7.2. Povezava med zanimanjem za oddaje zaradi vsebine in razredom 

Zanimalo me je, kakšna je povezava med zanimanjem za izobraževalne in dokumentarne 

oddaje s fizikalno vsebino glede na razred. 

Tabela 5.22: Zanimanje za oddaje zaradi vsebine glede na razred. 

razred 

zanimanje za spremljanje oddaje zaradi vsebine 

SKUPAJ zagotovo 

ne drži 
ne drži 

srednje 

drži 
drži 

popolnoma 

drži 

 f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

osmi 1 1,3 19 23,8 25 31,3 24 30,0 11 13,8 80 100,0 

deveti 5 6,0 14 16,9 23 27,7 20 24,1 21 25,3 83 100,0 

SKUPAJ 6 3,7 33 20,2 48 29,4 44 27,0 32 19,6 163 100,0 

 

Popolnoma se s trditvijo glede zanimanja za spremljanje oddaj strinja večji delež 

devetošolcev (25,3 %) kot osnovnošolcev (13,8 %). Strinja se večji delež osmošolcev 

(30,0 %) kot devetošolcev (24,1 %), srednje se strinja 31,3 % osmošolcev in 27,7 % 

devetošolcev. Zaradi vsebine se ne zanima za oddaje približno enak delež osmošolcev 

(25,1 %) kot devetošolcev (22,9%). Glede na razred je v povprečju zanimanje za ogled 

tovrstnih oddaj zaradi vsebine večje med devetošolci (M=3,46, SD=1,213), osnovnošolci 

(M=3,31, SD=1,026) še nimajo oblikovane celostne slike fizike, zato jim je manj razumljiva. 

Rezultati dokazujejo, da v zvezi z zanimanjem za oddaje zaradi vsebine in posledičnim 

spremljanjem glede na razred statistično pomembna razlika ne obstaja (χ
2
=6,943; g=4; 

p=0,139). 

5.4.7.3. Povezava med zanimanjem za oddaje zaradi vsebine in oceno pri fiziki/naravoslovju 

v preteklem šolskem letu 

Zanimalo me je, kakšna je povezava med zanimanjem za izobraževalne in dokumentarne 

oddaje s fizikalno vsebino glede na oceno pri fiziki/naravoslovju v preteklem šolskem letu. 

Tabela 5.23: Zanimanje za oddaje zaradi vsebine glede na oceno pri fiziki/naravoslovju v preteklem šolskem 

letu. 

ocena pri fiziki/ 

naravoslovju v 

preteklem 

šolskem letu 

zanimanje za spremljanje oddaj zaradi vsebine 

SKUPAJ zagotovo 

ne drži 
ne drži 

srednje 

drži 
drži 

popolnoma 

drži 

 f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

2 0 0,0 7 38,9 8 44,4 1 5,6 2 11,1 18 100,0 

3 4 7,4 10 18,5 22 40,7 11 20,4 7 13,0 54 100,0 

4 1 1,8 9 16,4 11 20,0 20 36,4 14 25,5 55 100,0 

5 1 1,8 7 19,4 7 19,4 12 33,3 9 25,0 36 100,0 

SKUPAJ 6 3,7 33 20,2 48 29,4 44 27,0 32 19,6 163 100,0 
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Med učenci, ki so dosegli v preteklem letu odlično oceno pri fiziki/naravoslovju, se jih 33,3 % 

zanima in 25,0 % zelo zanima za spremljanje oddaj zaradi vsebine. Podobni rezultati so pri 

učencih, ki so imeli v preteklem letu pri fiziki/naravoslovju prav dobro oceno. Med temi se jih 

36,4 % zanima in 25,5 % zelo zanima za oddaje zaradi vsebine. Med učenci, ki so v preteklem 

šolskem letu dosegli dobro oceno pri fiziki/naravoslovju, se jih manjši delež kot med 

uspešnejšimi učenci zanima za oddaje zaradi vsebine (dobra ocena: zanima 20,4 %; zelo 

zanima 13,0 %; zadostna ocena: zanima 5,6 %; zelo zanima 11,1 %). Učenci, ki so v 

preteklem šolskem letu imeli prav dober ali odličen učni uspeh, se torej bolj zanimajo za 

tovrstne oddaje zaradi vsebin. Rezultati dokazujejo, da v zvezi zanimanjem za oddaje zaradi 

vsebine in posledičnim spremljanjem glede na oceno pri fiziki/naravoslovju v preteklem letu 

obstaja statistično pomembna razlika (2î=24,228; g=12; p=0,019). 

5.4.7.4. Povezava med zanimanjem za oddaje zaradi vsebine in zanimivostjo pouka fizike 

Zanimalo me je, kakšna je povezava med zanimanjem za izobraževalne in dokumentarne 

oddaje s fizikalno vsebino glede na zanimivost pouka fizike. Na podlagi rezultatov nekaterih 

raziskav sem sklepal, da se učenci, ki jim je pouk fizike bolj zanimiv, bolj zanimajo za ogled 

tovrstnih oddaj zaradi vsebine. 

Tabela 5.24: Zanimanje za oddaje zaradi vsebine glede na zanimivost pouka fizike. 

zanimivost 

pouka fizike 

zanimanje za spremljanje oddaj zaradi vsebine 

SKUPAJ zagotovo 

ne drži 
ne drži 

srednje 

drži 
drži 

popolnoma 

drži 

 f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

nič 1 10,0 2 20,0 5 50,0 0 0,0 2 20,0 10 100,0 

malo 0 0,0 3 15,8 6 31,6 6 31,6 4 21,1 19 100,0 

srednje 1 2,9 8 23,5 15 44,1 5 14,7 5 14,7 34 100,0 

precej 3 5,2 14 24,1 16 27,6 18 31,0 7 12,1 58 100,0 

zelo 1 2,4 6 14,3 6 14,3 15 35,7 14 33,3 42 100,0 

SKUPAJ 6 3,7 33 20,2 48 29,4 44 27,0 32 19,6 163 100,0 

 

Za oddaje s fizikalno vsebino se najbolj zanimajo učenci, ki jim je pouk fizike precej (zanima 

jih 35,7 %; zelo jih zanima 33,3 %) in manj zanimiv (zanima jih 31,6 %; zelo jih zanima 

21,1 %). To dokazuje, da so oddaje ne glede na razumljivost pouka fizike v splošnem 

razumljive različnim učencem in zato ni možno posplošiti zanimanja za spremljanje oddaj 

zgolj na določen vir. Na podlagi rezultatov ostalih kategorij je težje oblikovati trende. 

Povprečna vrednost zanimanja za spremljanje oddaj zaradi vsebine pri učencih, ki jim je pouk 

fizike zelo zanimiv, je 3,83 (SD=1,124). Ostali učenci se v povprečju za oddaje zaradi vsebine 

zanimajo srednje (M=3,39, SD=1,124). Rezultati dokazujejo, da sta zanimanje za oddaje 
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zaradi vsebine in učenčeva ocena zanimivosti pouka fizike statistično pomembno povezana 

(2î=26,799; g=16; p=0,044). 

5.4.7.5. Povezava med zanimanjem za oddaje zaradi vsebine in razumljivostjo oddaj 

Zanimalo me je, kakšna je povezava med zanimanjem za izobraževalne in dokumentarne 

oddaje s fizikalno vsebino glede na razumljivost oddaj. Pogosto so v tovrstnih oddajah 

predstavljene strokovne vsebine, ki pa v primeru nerazumljivosti učencev (gledalcev) ne 

zanimajo. Možno je tudi, da spodbudijo radovednost/zanimanje z namenom spoznavanja 

novih informacij, kar pa je povezano/odvisno od z gledalčevimi nameni. 

Tabela 5.25: Zanimanje za oddaje zaradi vsebine glede na razumljivost oddaj. 

razumljivost 

oddaj 

zanimanje za spremljanje oddaje zaradi vsebine 

SKUPAJ zagotovo 

ne drži 
ne drži 

srednje 

drži 
Drži 

popolnoma 

drži 

 f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

nič 2 40,0 0 0,0 2 40,0 1 20,0 0 0,0 5 100,0 

malo 0 0,0 7 43,8 7 43,7 1 6,3 1 6,3 16 100,0 

srednje 2 3,3 15 25,0 24 40,0 13 21,7 6 10,0 60 100,0 

precej 2 3,8 10 18,9 12 22,6 19 35,8 10 18,9 53 100,0 

zelo 0 0,0 1 3,4 3 10,3 10 34,5 15 51,7 29 100,0 

SKUPAJ 6 3,7 33 20,2 48 29,4 44 27,0 32 19,6 163 100,0 

 

Med učenci, katerim so oddaje zelo razumljive, se jih strinja s trditvijo, da spremljajo oddaje 

zaradi vsebine, 34,5 % in večina se jih popolnoma strinja (51,7 %). Podobni rezultati so 

značilni tudi za učence, katerim so oddaje precej zanimive, izmed teh se 35,8 % strinja, 

18,9 % pa popolnoma strinja s trditvijo. V ostalih kategorijah se veliko manjši delež učencev 

strinja s trditvijo, trend pa je ravno obraten – učencem, katerim so oddaje slabše razumljive, 

se tudi ne zanimajo za spremljanje oddaj zaradi vsebine. Rezultati dokazujejo, da sta 

zanimanje za oddaje zaradi vsebine in ocena razumljivosti oddaj statistično pomembno 

povezani (2î=64,617; g=16; p=0,000). 

5.4.8. Presoja učencev o vplivu spremljanja dokumentarnih in izobraževalnih oddaj 

na učenčevo zanimanje za fiziko 

Zanimalo me je, kakšen je vpliv izobraževalnih in dokumentarnih oddaj s fizikalno vsebino na 

učenčevo zanimanje za fiziko. Učenci so se na petstopenjski lestvici izbrali zanje ustrezno 

vrednost v zvezi s stopnjo vpliva tovrstnih oddaj na njihovo zanimanje za fiziko. 
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Tabela 5.26: Vpliv spremljanja dokumentarnih in izobraževalnih oddaj na zanimanje za fiziko po presoji 

učencev. 

vpliv spremljanja oddaj na zanimanje za fiziko SKUPAJ 

 f f % 

zagotovo ne drži 8 4,9 

ne drži 43 26,4 

srednje drži 61 37,4 

drži 39 23,9 

popolnoma drži 12 7,4 

SKUPAJ 163 100,0 

 

7,4 % učencev se popolnoma strinja s trditvijo, da oddaje vplivajo na zanimanje za fiziko, s 

trditvijo se strinja 33,9 % učencev. Največji delež 37,4 % se jih je glede tega vprašanja 

opredelilo za srednjo vrednost, 31,3 % učencev pa je mnenja, da spremljanje oddaj ne vpliva 

na njihovo zanimanje za fiziko. Povprečna vrednost je 3,02 (SD=1,000), kar pomeni, da po 

presoji učencev oddaje v povprečju srednje vplivajo na njihovo zanimanje za fiziko. 

5.4.9. Presoja učencev o razumljivosti izobraževalnih in dokumentarnih oddaj 

Vsebina oddaj je na splošno predstavljena zelo poljudno, s čimer so strokovne teme dostopne 

in razumljive širšim množicam. 

Tabela 5.27: Razumljivost izobraževalnih in dokumentarnih oddaj. 

razumljivost oddaj SKUPAJ 

 f f % 

nič 5 3,1 

malo 16 9,8 

srednje 60 36,8 

precej 53 32,5 

zelo 29 17,8 

SKUPAJ 163 100,0 

 

Po presoji učencev so največjemu deležu le-teh oddaje srednje razumljive (36,8 %). Približno 

tretjina (32,5 %) jih je mnenja, da so jim oddaje precej razumljive, 17,8 % zelo razumljive in 

12,9 % malo oziroma nerazumljive. Na podlagi rezultatov so v povprečju učencem oddaje 

precej razumljive (M=3,521, SD=0,996), kar potrjuje moja predvidevanja.  

5.4.9.1. Razumljivost izobraževalnih in dokumentarnih oddaj glede na razred 

Zanimalo me je, kakšna je povezava med razumljivostjo izobraževalnih in dokumentarnih 

oddaj glede na razred. Pričakoval sem, da bodo oddaje bolj razumljive devetošolcem. 
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Tabela 5.28: Razumljivost izobraževalnih in dokumentarnih oddaj glede na razred. 

razred 
razumljivost oddaj 

SKUPAJ 
nič malo srednje precej zelo 

 f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

osmi 3 3,8 9 11,3 32 40,0 26 32,5 10 12,5 80 100,0 

deveti 2 2,4 7 8,4 28 33,7 27 32,5 19 22,9 83 100,0 

SKUPAJ 5 3,1 16 9,8 60 36,8 53 32,5 29 17,8 163 100,0 

 

Oddaje so glede na rezultate v največji meri srednje razumljive osnovnošolcem (40,0 %) in 

33,7 % devetošolcem. Precej razumljive so obojim enako (32,5 %) in zelo razumljive se zdijo 

večjemu deležu devetošolcev (22,9 %) kot osnovnošolcev (12,5 %). Manj oziroma 

nerazumljive se zdijo 15,1 % osnovnošolcem in 10,8 % devetošolcem. Manjša razumljivost 

oddaj med osnovnošolci je najverjetneje posledica bolj pomanjkljive teoretične podlage. V 

povprečju so oddaje bolj razumljive devetošolcem (M=3,65, SD=1,005), kot osmošolcem 

(M=3,39, SD=0,974). Rezultati dokazujejo, da v zvezi z razumljivostjo tovrstnih oddaj glede 

na razred statistično pomembna razlika ne obstaja (χ
2
=3,475; g=4; p=0,482). 

5.4.9.2. Razumljivost izobraževalnih in dokumentarnih oddaj glede na oceno pri 

fiziki/naravoslovju v preteklem šolskem letu 

Zanimalo me je, kakšna je povezava med razumljivostjo izobraževalnih in dokumentarnih 

oddaj glede na oceno pri fiziki/naravoslovju v preteklem šolskem letu. Tudi pri tej povezavi 

vprašanj sem predvideval, da bodo oddaje bolj razumljive uspešnejšim učencem. 

Tabela 5.29: Razumljivost izobraževalnih in dokumentarnih oddaj glede na oceno pri fiziki/naravoslovju v 

preteklem šolskem letu. 

ocena pri fiziki/ 

naravoslovju 

v preteklem šolskem letu 

razumljivost oddaj 

SKUPAJ 
nič malo srednje precej zelo 

 f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

2 0 0,0 4 22,2 6 33,3 6 33,3 2 11,1 18 100,0 

3 1 1,9 6 11,1 23 42,6 18 33,3 6 11,1 54 100,0 

4 4 7,3 2 3,6 18 32,7 16 29,1 15 27,3 55 100,0 

5 0 0,0 4 11,1 13 36,1 13 36,1 6 16,7 36 100,0 

SKUPAJ 5 3,1 16 9,8 60 36,8 53 32,5 29 17,8 163 100,0 

 

Oddaje so logično bolj razumljive uspešnejšim učencem. Učenci, ki so v preteklem šolskem 

letu pri fiziki/naravoslovju dosegli prav dobro oceno, so večinoma mnenja, da so jim oddaje 

srednje, precej in zelo razumljive (srednje 32,7 %; precej 29,1 %; zelo 27,3 %). Podobni 

rezultati so tudi pri učencih, ki so v preteklem letu dosegli odlično oceno pri 

fiziki/naravoslovju (srednje 36,1 %; precej 36,1 %; zelo 16,7 %). Na podlagi rezultatov je za 

ostale kategorije težje oblikovati trende. Presenetljivo je, da je 10,9 % učencev s prav dobro in 

11,1 % z odlično oceno v preteklem letu mnenja, da so jim oddaje malo oziroma 
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nerazumljive. Razlogi za takšne rezultate so subjektivni in na podlagi analize številskih 

vrednosti zahtevni za opredelitev. Skupno je zelo majhen delež učencev izbral vrednosti nič in 

malo (12,9 %), kar pomeni, da so oddaje v povprečju precej razumljive (M=3,52, SD=0,996). 

Rezultati dokazujejo, da v zvezi z razumljivostjo tovrstnih oddaj glede na oceno pri 

fiziki/naravoslovju v preteklem šolskem letu statistično pomembna razlika ne obstaja 

(2î=16,589; g=12; p=0,166). 

5.4.9.3. Razumljivost izobraževalnih in dokumentarnih oddaj glede na razumljivost pouka 

fizike 

Zanimalo me je, kakšna je povezava med razumljivostjo izobraževalnih in dokumentarnih 

oddaj glede na razumljivost pouka fizike. Logično je sklepati, da je z boljšim razumevanjem 

fizike boljše tudi razumevanje oddaj. 

Tabela 5.30: Razumljivost izobraževalnih in dokumentarnih oddaj glede na razumljivost pouka fizike. 

razumljivost pouka fizike 
razumljivost oddaj 

SKUPAJ 
nič malo srednje precej zelo 

 f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

nič 0 0,0 0 0,0 2 66,7 1 33,3 0 0,0 3 100,0 

malo 1 6,3 6 37,5 2 12,5 3 18,8 4 25,0 16 100,0 

srednje 2 4,1 6 12,2 24 49,0 14 28,6 3 6,1 49 100,0 

precej 2 3,4 2 3,4 23 39,7 22 37,9 9 15,5 58 100,0 

zelo 0 0,0 2 5,4 9 24,3 13 35,1 13 35,1 37 100,0 

SKUPAJ 5 3,1 16 9,8 60 36,8 53 32,5 29 17,8 163 100,0 

 

Na podlagi rezultatov sklepam, da je razumljivost oddaj povezana z razumljivostjo pouka 

fizike. Učenci, ki jim je pouk fizike zelo razumljiv so se glede razumljivosti oddaj izbrali 

predvsem vrednosti precej (35,1 %) in zelo (35,1 %). Povprečna vrednost razumljivosti oddaj 

za učence, ki jim je pouk fizike zelo zanimiv je 4,07 (SD=1,067). Podoben trend velja tudi za 

učence, ki jim je pouk fizike precej razumljiv, izmed teh so oddaj precej razumljive 37,9 % in 

zelo razumljive 15,5 %. Zanimivo je, da so se učenci, ki jim je pouk fizike nerazumljiv, v 

veliki meri opredelili, da so jim oddaje srednje (66,7 %) in precej (33,3 %) razumljive. 

Podobno je pri učencih, ki jim je pouk fizike slabše razumljiv, tem so oddaje v največji meri 

slabše razumljive (37,5 %), presenečajo pa rezultati vrednosti precej (18,8 %) in zelo 

(25,0 %), kar dokazuje, da so oddaje s fizikalnimi vsebinami splošno dobro razumljene. 

Sorazmerno z naraščanjem razumljivosti pouka fizike narašča tudi povprečna vrednost 

razumljivosti oddaj. Rezultati dokazujejo, sta ocena razumljivosti tovrstnih oddaj in ocena 

razumljivosti pouka fizike statistično pomembno povezani (2î=36,405; g=16; p=0,003). 
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5.4.10. Vpliv nazorno prikazanih fizikalnih poskusov v oddajah na razumevanje 

fizikalnih zakonitosti 

Učenci so se pri tem vprašanju opredelili glede stopnje razumevanja fizikalnih zakonitosti pri 

prikazanih fizikalnih poskusih v izobraževalnih in dokumentarnih oddajah. Ta spremenljivka 

je povezana s posameznikovo presojo, kako dobro si lahko predstavljajo vpliv prikazanih 

poskusov ipd. v oddajah na razumevanje fizikalnih zakonitosti. Tudi ta spremenljivka je v 

neskladju z nekaterimi ostalimi vprašanji, kar pa je bilo že obrazloženo. 

Tabela 5.31: Vpliv nazorno prikazanih fizikalnih poskusov v oddajah  

vpliv nazorno prikazanih poskusov v oddajah 

na razumevanje fizikalnih zakonitosti 
SKUPAJ 

 f f % 

nič 6 3,7 

malo 24 14,7 

srednje 63 38,7 

precej 40 24,5 

zelo 30 18,4 

SKUPAJ 163 100,0 

 

Največji delež učencev (38,7 %) je mnenja, da prikazani poskusi v izobraževalnih in 

dokumentarnih oddajah srednje vplivajo na njihovo razumevanje fizikalnih zakonitosti. 

24,5 % učencev je mnenja, da poskusi precej in 18,4 % da zelo vplivajo na njihovo 

razumevanje fizikalnih zakonitosti. Preostalih 18,4 % učencev je mnenja, da nazorno 

prikazani poskusi malo oziroma nič ne vplivajo na njihovo razumevanje fizikalnih 

zakonitosti. V povprečju po presoji učencev nazorno prikazani poskusi srednje vplivajo na 

razumevanje fizikalnih zakonitosti (M=3,39, SD=1,062). 

5.4.10.1. Vpliv nazorno prikazanih poskusov v oddajah na razumevanje fizikalnih zakonitosti 

glede na spol 

Zanimalo me je, kakšna je povezava med nazorno prikazanimi poskusi v oddajah na 

razumevanjem fizikalnih zakonitosti glede na spol. Presoja učencev glede tega vprašanja je 

izrazito subjektivna in povezana s posameznikovim dojemanje in predznanjem fizikalnih 

zakonitosti. 
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Tabela 5.32: Vpliv nazorno prikazanih poskusov v oddajah na razumevanje fizikalnih zakonitosti glede na spol. 

spol 

vpliv nazorno prikazanih poskusov v oddajah 

na razumevanje fizikalnih zakonitosti SKUPAJ 

nič malo srednje precej zelo 

 f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

moški 5 5,9 13 15,3 32 37,6 19 22,4 16 18,8 85 100,0 

ženski 1 1,3 11 14,1 31 39,7 21 26,9 14 17,9 78 100,0 

SKUPAJ 6 3,7 24 14,7 63 38,7 40 24,5 30 18,4 163 100,0 

 

Med posameznimi kategorijami so glede na spol zelo majhne razlike, ki ne kažejo izrazitega 

trenda. Največ učenk (39,7 %) in učencev (37,6 %) se je opredelilo za srednjo vrednost vpliva 

prikazanih poskusov v oddajah na razumevanje fizikalnih zakonitosti. Da nazorno prikazani 

poskusi v oddajah zelo vplivajo na razumevanje fizikalnih zakonitosti meni 17,9 % učenk in 

18,8 % učencev. Precej se s trditvijo strinja 26,9 % učenk in 22,4 % učencev. 21,2 % učencev 

in 15,4 % učenke je mnenja, da imajo nazorno prikazani poskusi v oddajah manjši vpliv na 

razumevanje fizikalnih zakonitosti. V povprečju nazorno prikazani poskusi v oddajah bolj 

vplivajo na razumevanje fizikalnih zakonitosti med učenkami (M=3,46, SD=0,989), kot na 

učence (M=3,33, SD=1,127). Odgovori so sicer zelo izenačeni. Rezultati dokazujejo, da v 

zvezi z nazornim prikazom poskusov, razlago postopkov itd. glede na spol statistično 

pomembna razlika ne obstaja (χ
2
=2,787; g=4; p=0,594). 

5.4.10.2. Vpliv nazorno prikazanih poskusov v oddajah na razumevanje fizikalnih zakonitosti 

glede na razred 

Zanimalo me je, kakšna je povezava med nazorno prikazanimi poskusi, razlago postopkov itd. 

v oddajah na razumevanje fizikalnih zakonitosti glede na razred. Pričakoval sem, da zaradi 

boljše teoretične fizikalne podlage bolje razumejo fizikalne zakonitosti, ki so prikazane v 

oddajah učenci devetih razredov. 

Tabela 5.33: Vpliv nazorno prikazanih poskusov v oddajah na razumevanje fizikalnih zakonitosti glede na 

razred. 

razred 

vpliv nazorno prikazanih poskusov v oddajah 

na razumevanje fizikalnih zakonitosti SKUPAJ 

nič malo srednje precej zelo 

 f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

osmi 1 1,3 11 13,8 36 45,0 20 25,0 12 15,0 80 100,0 

deveti 5 6,0 13, 15,7 27 32,5 20 24,1 18 21,7 83 100,0 

SKUPAJ 6 3,7 24 14,7 63 38,7 40 24,5 30 18,4 163 100,0 

 

Glede na rezultate po mnenju učencev zelo nazorno prikazani poskusi v oddajah zelo vplivajo 

na razumevanje fizikalnih zakonitosti večji delež devetošolcev (21,7 %) kot osmošolcev 
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(15,0 %). 25,0 % osmošolcev in 24,1 % devetošolcev je mnenja, da precej vplivajo na 

razumevanje fizikalnih zakonitosti, 45,0 % osmošolcev in 32,54 % devetošolcev, da srednje, 

21,7 % devetošolcev in 15,1 % osmošolcev, da je njihov vpliv na razumevanje fizikalnih 

zakonitosti majhen. Glede na razred ni razlik v povprečni vrednosti vpliva nazorno prikazanih 

poskusov v oddajah in s tem boljšega razumevanjem fizikalnih zakonitosti (osmi M=3,39, 

SD=0,948; deveti M=3,40, SD=1,168). Rezultati dokazujejo, da v zvezi z nazornim prikazom 

poskusov, razlago postopkov itd. glede na razred statistično pomembna razlika ne obstaja 

(χ
2
=5,266; g=4; p=0,261). 

5.4.10.3. Vpliv nazorno prikazanih poskusov v oddajah na razumevanje fizikalnih zakonitosti 

glede na oceno pri fiziki/naravoslovju v preteklem šolskem letu 

Zanimalo me je, kakšna je povezava med nazorno prikazanimi poskusi v oddajah na 

razumevanje fizikalnih zakonitosti glede na oceno pri fiziki/naravoslovju v preteklem šolskem 

letu. Kot pri predhodnih povezavah spremenljivk z oceno pri fiziki/ naravoslovju v preteklem 

šolskem letu sem sklepal, da nazorno prikazani poskusi v oddajah na razumevanje fizikalnih 

zakonitosti bolj vplivajo na uspešnejše učence. 

Tabela 5.34: Vpliv nazorno prikazanih poskusov v oddajah na razumevanje fizikalnih zakonitosti glede na oceno 

pri fiziki/naravoslovju v preteklem šolskem letu. 

ocena pri fiziki/naravoslovju v 

preteklem šolskem letu 

vpliv nazorno prikazanih poskusov v oddajah 

na razumevanje fizikalnih zakonitosti SKUPAJ 

nič malo srednje precej zelo 

 f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

2 0 0,0 6 33,3 6 33,3 2 11,1 4 22,2 18 100,0 

3 2 3,7 9 16,7 21 38,9 14 25,9 8 14,8 54 100,0 

4 2 3,6 8 14,5 21 38,2 12 21,8 12 21,8 55 100,0 

5 2 5,6 1 2,8 15 41,7 12 33,3 6 16,7 36 100,0 

SKUPAJ 6 3,7 24 14,7 63 38,7 40 24,5 30 18,4 163 100,0 

 

Tudi ta povezava spremenljivk predstavlja rezultate, ki dokazujejo, da je boljše razumevanje 

fizikalnih zakonitosti v oddajah povezano z boljšo oceno pri fiziki oziroma naravoslovju v 

preteklem šolskem letu. Največji delež učencev (41,7 %), ki so pri fiziki/naravoslovju v 

preteklem letu dosegli odlično oceno, je mnenja, da nazorno prikazani poskusi v oddajah 

srednje vplivajo na razumevanje fizikalnih zakonitosti, vrednost precej je izbralo 33,3 % in 

16,7 % vrednost zelo. Učenci s prav dobro oceno fizike/naravoslovja v preteklem letu so se v 

največji meri opredelili za srednjo (38,2 %) vrednost vpliva prikazanih poskusov na 

razumevanje fizikalnih zakonitosti, za vrednost precej in zelo se je opredelilo 21,8 % učencev 

s prav dobro oceno. Zanimiv je rezultat pri učencih z zadostno oceno fizike/naravoslovja v 
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preteklem letu, pri katerem se jih je 22,2 % opredelilo, da nazorno prikazani poskusi zelo 

vplivajo na razumevanje fizikalnih zakonitosti. Pri tem je potrebno upoštevati, da veljajo 

rezultati le za ta vzorec. Učenci, ki so v preteklem šolskem letu pri fiziki/naravoslovju dosegli 

prav dobro oceno, v povprečju srednje razumejo fizikalne zakonitosti v oddajah (M=3,44, 

SD=1,102) in učenci z odlično oceno precej (M=3,53, SD=1,000). Učenci z dobro in zadostno 

oceno pri fiziki v lanskem šolskem letu so mnenja, da v povprečju nazorno prikazani poskusi 

v oddajah srednje vplivajo na njihovo razumevanje fizikalnih zakonitosti (dobra ocena 

M=3,31, SD=1,043; zadostna ocena M=3,22, SD=1,166). Rezultati dokazujejo, da v zvezi z 

nazornim prikazom poskusov, razlago postopkov itd. glede na oceno pri fiziki/naravoslovju v 

preteklem šolskem letu statistično pomembna razlika ne obstaja (2î=14,179; g=12; p=0,289). 

5.4.11. Najbolj priljubljena izobraževalna oziroma dokumentarna oddaja po mnenju 

učencev 

Izmed 163 učencev jih je na vprašanje »Katera izobraževalna ali dokumentarna oddaja s 

fizikalno vsebino ti je najbolj všeč?« odgovorilo zgolj 44,2 %. Med temi dvainsedemdesetimi 

jih je 62,5 % napisalo, da so jim najbolj všeč dokumentarne oddaje kanala Discovery (všeč so 

jim oddaje Uničevalca mitov, Kako je narejeno, Kako deluje vesolje, Opozorili smo vas), 

9,7 % oddaje kanala National Geographic (Sekunde od katastrofe in različne dokumentarne 

oddaje), 8,3 % slovenske izobraževalne, dokumentarne in informativne oddaje (Firbcologi, 

oddaje Hiše eksperimentov, Ugriznimo znanost) in 19,5 % ostale oddaje (oddaje o vesolju, 

Čudesa vesolja, Brainiac, Minute physics (Youtube)). Podobno kot je bila oddaja Uničevalca 

mitov zanimiva in všeč meni ter sem posledično zaradi nje dobil idejo za to raziskavo, je 

velika večina učencev navedla, da so jim dokumentarne oddaje kanala Discovery najbolj všeč. 

To niti ni presenetljivo, saj je Discovery že desetletja vodilni izobraževalni in dokumentarni 

kanal na svetu. Danes je veliko število kanalov dostopno skoraj vsakomur in kdor želi 

spremljati tovrstne oddaje, mu jih ni težko najti. Slovenske izobraževalne in dokumentarne 

oddaje so glede na rezultate vprašalnikov všeč redkim učencem, kljub temu da so s 

strokovnega vidika kvalitetno in ustrezno pripravljene, po mojem mnenju niso dovolj 

prepoznavne med učenci. Presenetili so me nekateri odgovori učencev, ki so navedli, da so 

jim najbolj všeč oddaje, za katere sploh nisem vedel (Čudesa osončja) ali pa so jih pričeli v 

Sloveniji predvajati kmalu po tem, ko sem oblikoval vprašalnik, v katerem pa te oddaje nisem 

omenil (Teorija velikih možganov). Ti odgovori dokazujejo, da so učenci dojemljivi za 

tovrstne oddaje in jih zanimajo. 
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5.4.11.1. Ogled izobraževalnih in dokumentarnih oddaj pri pouku fizike 

Na vprašanje o tem, ali so si učenci že kdaj ogledali del kakšne izobraževalne ali 

dokumentarne oddaje pri pouku fizike. 

Tabela 5.35: Ogled izobraževalnih in dokumentarnih oddaj pri pouku fizike. 

 f f % 

DA 19 11,7 

NE 144 88,3 

SKUPAJ 163 100,0 

 

Velika večina učencev (88,3 %) je navedla, da si pri pouku fizike še niso ogledali dela 

izobraževalne ali dokumentarne oddaje. Med 11,7 %, ki so navedli, da so si že kdaj pri pouku 

fizike ogledali tovrstne oddaje, jih je na podvprašanje »Katera oddaja je to bila« odgovorilo le 

42,0 %. Ti so napisali, da so učitelji prikazali oddaje o odkritjih v fiziki, o vesolju in spletno 

oddajo Minute Physics ali pa se naslovov niso spomnili. 

Pričakoval sem, da večina učiteljev ne uporablja video posnetkov kot učnih pripomočkov pri 

pouku fizike. Kateri so razlogi, da ne uporabljajo video posnetkov za popestritev in 

ponazoritev fizikalnih zakonitosti bi bilo tudi zanimivo raziskovati, saj večina današnjih 

učilnic ima potrebne tehnične pripomočke za predvajanje video posnetkov. 

5.4.11.2. Spremljanje določenih izobraževalnih in dokumentarnih oddaj 

V vprašalniku so se učenci na štiristopenjski lestvici (za te oddaje še nisem slišal/a; vem, da te 

oddaje obstajajo; te oddaje si občasno ogledam; te oddaje načrtno spremljam) opredelili 

določenih oddaj z izobraževalno vsebino (Ugriznimo znanost, Enajsta šola, oddaje Hiše 

eksperimentov, kanal Discovery in National Geographic). Predvsem pri tem vprašanju so se 

pokazale nepravilnosti vprašalnika, saj so učenci odgovorili, da določene oddaje spremljajo, 

med začetnimi vprašanji pa se jih je 20,2 % opredelilo, da jih ne spremlja. 

 

- Slovenske oddaje 

Tabela 5.36: Oddaja Ugriznimo znanost (v okviru Dobre ure). 

 f f % 

Za te oddaje še nisem slišal/a 101 62,0 

Vem, da te oddaje obstajajo 42 25,8 

Te oddaje si občasno ogledam 17 10,4 

Te oddaje načrtno spremljam 3 1,8 

SKUPAJ 163 100,0 
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Oddajo Ugriznimo znanost (v okviru Dobre ure) glede na rezultate vprašalnikov ne spremlja 

večina učencev 62,0 %. 25,8 % učencev ve, da ta oddaja obstaja, 12,2 % pa si te oddaje 

občasno ogleda. Oddaja je primarno namenjena srednješolcem in starejšim gledalcem. 

Tabela 5.37: Oddaje Hiše eksperimentov (otroški program ob sobotah). 

 f f % 

Za te oddaje še nisem slišal/a 42 25,8 

Vem, da te oddaje obstajajo 56 34,4 

Te oddaje si občasno ogledam 47 28,8 

Te oddaje načrtno spremljam 18 11,0 

SKUPAJ 163 100,0 

 

Oddaje Hiše eksperimentov (Strelologija, Težiščologija, Plinologija, …) so bolj prepoznavne, 

saj zanje ni slišalo v primerjavi z ostalima predstavljenima slovenskima dokumentarnima 

oddajama le 25,8 % učencev. Za to oddajo je slišalo že 34,4 % učencev, občasno si jo ogleda 

28,8 %, načrtno pa jo spremlja 11,0 % učencev. Ti podatki dokazujejo, da so med slovenskimi 

izobraževalnimi in dokumentarnimi oddajami s fizikalno vsebino glede na rezultate te 

raziskave najbolj prepoznavne in gledane oddaje Hiše eksperimentov. 

 

- Tuje oddaje 

Poleg slovenskih so se učenci opredelili še glede oddaj, ki so prikazane na kanalih Discovery 

(Uničevalca mitov, Skozi črvino, Kako deluje vesolje, Radovednost, Kako deluje tehnologija, 

Opozorili smo vas…) in National Geographic (Nor znanstvenik, Sekunde od katastrofe,…). 

Tabela 5.38: Oddaje kanala Discovery. 

 f f % 

Za te oddaje še nisem slišal/a 13 8,0 

Vem, da te oddaje obstajajo 6 3,7 

Te oddaje si občasno ogledam 72 44,2 

Te oddaje načrtno spremljam 72 44,2 

SKUPAJ 163 100,0 

 

Presenetilo me je, da je zanimanje za te oddaje veliko večje kot za slovenske, 13 (8,0 %) 

učencev za oddaje kanala Discovery še niso slišali, 3,7 % pa jih ve, da te oddaje obstajajo. 

Občasno si te oddaje ogleda 44,2 % učencev, načrtno pa jih spremlja enako število (44,2 %). 

Tabela 5.39: Oddaje kanala National Geographic. 

 f f % 

Za te oddaje še nisem slišal/a 8 4,9 

Vem, da te oddaje obstajajo 26 16,0 

Te oddaje si občasno ogledam 77 47,2 

Te oddaje načrtno spremljam 52 31,9 

SKUPAJ 163 100,0 
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Učenci so se opredelili tudi glede oddaj kanala National Geographic. Zanje še ni slišalo 4,9 % 

učencev, 16,0 % pa ve zanje. Omenjene oddaje kanala National Geographic si občasno ogleda 

47,2 %, načrtno pa jih spremlja 31,9 % učencev. 

Potrebno je opomniti, da vprašanja niso bila najbolje formulirana, kljub temu pa rezultati 

kažejo na to, da so oddaje tujih kanalov veliko bolj znane in priljubljene kot omenjene 

slovenske. Kateri so razlogi za to je neznano, možni bi bili večja atraktivnost, poljudnost, 

način predstavitve vsebine. Omenjene oddaje so v veliki meri interdisciplinarne, zaradi česar 

so učenci odgovarjali na splošno in po lastni subjektivni presoji. Ti rezultati zato ne 

predstavljajo pravega stanja o fizikalnih vsebinah, ki so prikazane v oddajah ter veljajo zgolj 

za ta vzorec. 

5.5. Omejitve raziskave 

Vprašanja so si bila zelo podobna in so bila morda nekaterim učencem slabše razumljiva. 

Vzorec je bil priložnosten in ni reprezentativen za večjo množico. Na zanimanje za ogled 

oddaj in fiziko vpliva več dejavnikov, ki so povezani z učenčevimi vrednotami, okoljem, 

spoznavnimi sposobnostmi itd. Raziskava je omejena na zgolj nekatere vidike glede znanja 

fizike/naravoslovja in zanimanja za ogled oddaj in omogoča nadaljnje raziskave na tem 

področju. Nekatera raziskovalna vprašanja niso pokazala izrazitega trenda, kar je obrazloženo 

v interpretaciji le-teh. 
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6. ZAKLJUČEK 
Z raziskovanjem kakovosti izobraževanja in pouka so se v zadnjem stoletju ukvarjali različni 

strokovnjaki, v zadnjih desetletjih pa so aktualne še zlasti metaraziskave dejavnikov 

kakovostnega pouka (Hattie, 2009). V diplomskem delu sem opredelil osnovna izhodišča 

kakovostnega pouka in znanja ter navedel načela spoznavno-konstruktivističnega in 

problemskega modela pouka.  

Na podlagi relevantnih raziskav o vplivih učnih medijev sem ovrednotil uporabo učnih 

medijev na splošno ter izpostavil nekaj uspešnih primerov uporabe video posnetkov za 

izobraževalne namene. Poleg uporabe v formalnem izobraževanju ponujajo izobraževalne in 

dokumentarne oddaje posamezniku možnost, da razširi svoje znanje, dobi nove ideje in si 

razvije zanimanje za vsebine oddaj (v tem primeru za fiziko). 

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati posameznih raziskovalnih vprašanj v odvisnosti od 

določenih spremenljivk. 

Glede zanimanja za naravoslovje oziroma za fiziko sem ugotovil, da večina anketirancev 

(65,6 %) ocenjuje, da se zanimajo za fiziko enako kot za ostale predmete, 18,4 % jih je 

navedlo, da se zanimajo za fiziko bolj, 16,0 % manj kot za ostale predmete.  

Učenci izražajo večje zanimanje za fiziko kot učenke. (učenci 21,2 %, učenke 15,4 %). Manj 

od ostalih predmetov se zanima le 7,1 % učencev in kar 25,6 % učenk, Za fiziko v povezavi z 

razredom se zanima več devetošolcev (26,5 %) kot osmošolcev (10,0 %), enako kot za ostale 

predmete se zanima več osmošolcev (76,3 %) kot devetošolcev (55,4 %) in manj kot za ostale 

predmete več devetošolcev (18,1 %) kot osmošolcev (13,8 %). 

Glede razumljivosti pouka fizike je največji delež anketirancev (35,6 %) mnenja, da jim je 

pouk fizike precej razumljiv. Zelo razumljiv je pouk fizike večjemu deležu učencev (27,1 %) 

kot učenk (17,9 %), manj oziroma nerazumljiv pa je 8,3 % učencem in 15,4 % učenkam. 

V povezavi razumljivosti pouka fizike glede na razred je največjemu deležu devetošolcev 

pouk fizike zelo razumljiv (31,3 %), medtem ko je zelo razumljiv dosti manjšemu deležu 

osmošolcev (13,8 %). Največji delež osmošolcev je mnenja, da jim je pouk fizike precej 

razumljiv (41,3%; 30,1 % devetošolcev). Srednje razumljiv se zdi pouk fizike tako 

osmošolcem kot devetošolcem približno enako (osmošolci 31,3 %; devetošolci 28,9 %). Manj 

oziroma nerazumljiv je po mnenju anketirancev pouk fizike 13,8 % osmošolcem in 9,6 % 
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devetošolcem. Ti rezultati dokazujejo, da osnovnošolci zaradi pomanjkljivega znanja fizike 

le-te po lastni presoji še ne razumejo dovolj dobro. 

Na vprašanje o pomembnosti znanja fizike za življenje je skoraj polovica anketirancev 

(45,4 %) mnenja, da je znanje fizike za življenje precej pomembno. Tretjini (35,0 %) 

anketirancev se zdi znanje fizike srednje pomembno, 11,7 % zelo pomembno in le 8,0 % 

anketirancem se zdi znanje fizike manj oziroma nepomembno za življenje. Ti rezultati 

dokazujejo, da učenci v splošnem to znanje fizike cenijo in se jim zdi pomembno za življenje. 

Na podlagi rezultatov nekaterih raziskav (Skurjeni idr., 2008; Dolinšek in Strašek, 2008) sem 

sklepal, da je znanje fizike anketirancem manj pomembno. Rezultati dokazujejo, da je 17,6 % 

učencev mnenja, da je znanje fizike zelo pomembno, medtem ko se zdi zelo pomembno za 

življenje le 5,1 % učenk. Precej pomembno se zdi znanje fizike za življenje 43,5 % učencem 

in 47,4 % učenkam, srednje pomembno se zdi 32,9 % učencem in 37,2 % učenkam. 

Presentljivo je, da je zelo majhen delež tako učenk kot učencev, ki se jim zdi znanje fizike za 

življenje malo ali nepomembno (10,3 % učenk; 5,8 % učencev). Ti rezultati dokazujejo 

popolnoma drugačne rezultate, kot so jih ugotovili raziskovalci, da so mladi naravoslovnim 

znanostim manj naklonjeni. 

V povezavi pomembnosti znanja fizike za življenje in razreda je 8,8 % osmošolcev mnenja, 

da je znanje fizike zelo pomembno, medtem ko se zdi zelo pomembno za življenje 14,5 % 

devetošolcem. Precej pomembno se zdi znanje fizike za življenje 48,8 % osmošolcem in 

42,2 % devetošolcem, srednje pomembno se zdi 36,3 % osmošolcem in 33,7 % devetošolcem. 

Majhen delež osmošolcev kot tudi devetošolcev je mnenja, da je znanje fizike za življenje 

manj pomembno (6,3 % osmošolcev in 8,4 % devetošolcev). 

Z namenom pridobivanja novega znanja zelo pogosto spremlja izobraževalne in 

dokumentarne oddaje 11,7 % in pogosto 23,3 % učencev. Največji delež učencev (28,2 %) 

oddaje z namenom pridobivanja novega znanja spremlja občasno, 26,4 % zelo redko in 

10,4 % nikoli. Učenci, ki so se opredelili, da zelo redko ali nikoli ne spremljajo oddaj zaradi 

pridobivanja novega znanja, bodisi oddaj ne spremljajo ali pa jih spremljajo zaradi 

razvedrilnih vsebin in drugih razlogov. Ali spremljanje oddaj vpliva na pridobivanje novega 

znanja, bi bilo možno ugotoviti s pomočjo preverjanj in ne le z vprašalnikom ter analizo 

številskih vrednosti. 
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Glede prepoznavanja fizikalnih vsebin znotraj interdisciplinarnih izobraževalnih in 

dokumentarnih oddaj je majhen delež (6,7 %) anketirancev mnenja, da fizikalnih vsebin v 

oddajah ne prepoznava, 24,5 % jih slabše prepoznava, največji delež anketirancev (38,7 %) pa 

je mnenja, da so jih srednje sposobni prepoznati. Precej dobro je fizikalne vsebine v 

izobraževalnih in dokumentarnih oddajah sposobnih prepoznati 20,2 % učencev in 9,8 % zelo 

dobro.  

Glede pogostosti spremljanja izobraževalnih in dokumentarnih oddaj je največ sodelujočih v 

raziskavi izbralo vrednost manj od ene ure (48,5 %) in od ene do dveh ur tedensko (23,3 %). 

V povezavi pogostosti spremljanja izobraževalnih in dokumentarnih oddaj med učenci in 

ocene pri fiziki/naravoslovju v preteklem šolskem letu oddaje spremlja največji delež 

učencev, ki so v preteklem šolskem letu dosegli pri fiziki/naravoslovju prav dobro oceno 

(85,5 %), od tega 32,8 % več kot eno uro tedensko.  

Med anketiranci, ki jim je pouk fizike zelo zanimiv, jih tovrstne oddaje več kot uro tedensko 

spremlja 50,1 %.  

V povezavi pogostosti spremljanja izobraževalnih in dokumentarnih oddaj med učenci in 

zanimivostjo nastopa avtorjev oddaj se s trditvijo, da »spremljajo oddaje zaradi zanimivega 

nastopa avtorjev«, popolnoma strinja 80,8 % anketirancev.  

Velik delež učencev, ki spremljajo oddaje pogosteje (več kot eno uro tedensko 48,2 %, manj 

kot uro tedensko 44,8 %) ocenjuje oddaje kot zelo razumljive. Učenci, ki oddaje spremljajo 

redkeje, jih ocenjujejo kot manj razumljive (manj kot uro tedensko 60,0 %, ne spremlja 

40,0 %) oziroma nerazumljive (manj kot uro tedensko 50,0 %, ne spremlja 37,5 %).  

S trditvijo, da spremljajo oddaje zaradi vsebine, se je popolnoma strinjalo 19,6 % 

anketirancev, 27,0 % anketirancev pa se je s to trditvijo precej strinjalo. Vsebina oddaj je 

dostikrat zelo zanimiva in povzroča, da gledalci nadaljujejo z ogledom. 

Da spremljajo oddaje zaradi vsebine, se popolnoma strinja 22,4 % učencev in 16,7 % učenk.  

Med anketiranci, ki so dosegli v preteklem letu odlično oceno pri fiziki/naravoslovju, se jih 

33,3 % zanima in 25,0 % zelo zanima za spremljanje oddaj zaradi vsebine. Podobni rezultati 

so pri anketirancih, ki so imeli v preteklem letu pri fiziki/naravoslovju prav dobro oceno. Med 

temi se jih 36,4 % zanima in 25,5 % zelo zanima za oddaje zaradi vsebine. Med anketiranci, 

ki so v preteklem šolskem letu dosegli dobro oceno pri fiziki/naravoslovju, se jih manjši delež 
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kot med uspešnejšimi anketiranci zanima za oddaje zaradi vsebine. Učenci, ki so v preteklem 

šolskem letu imeli prav dober ali odličen učni uspeh, se torej bolj zanimajo za tovrstne oddaje 

zaradi vsebin. 

Za oddaje s fizikalno vsebino se najbolj zanimajo učenci, ki jih pouk fizike precej zanima 

(35,7 %) oziroma zelo zanima (33,3 %).  

V povezavi zanimanja za oddajo in razumljivosti oddaj se tretjina (34,5 %) anketirancev, 

katerim so oddaje zelo razumljive, strinja s trditvijo, da »spremljajo oddaje zaradi vsebine«, in 

večina se jih popolnoma strinja s to trditvijo (51,7 %). Podobni rezultati so značilni tudi za 

anketirance, katerim so oddaje precej zanimive, izmed teh se 35,8 % strinja, 18,9 % pa 

popolnoma strinja s trditvijo. V ostalih kategorijah se veliko manjši delež anketirancev strinja 

s trditvijo, trend pa je ravno obraten – anketirancem, katerim so oddaje slabše razumljive, se 

tudi ne zanimajo za spremljanje oddaj zaradi vsebine. 

O vplivu spremljanja oddaj na učenčevo zanimanje za fiziko se le 7,4 % anketirancev 

popolnoma strinja s trditvijo, da oddaje vplivajo na njihovo zanimanje za fiziko, s trditvijo se 

strinja 33,9 % učencev. Največji delež 37,4 % se jih je glede tega vprašanja opredelilo za 

srednjo vrednost, 31,3 % učencev pa je mnenja, da spremljanje oddaj ne vpliva na njihovo 

zanimanje za fiziko. 

Po presoji učencev o razumljivosti izobraževalnih in dokumentarnih oddaj so največjemu 

deležu učencev oddaje srednje razumljive (36,8 %).  

V povezavi z oceno pri fiziki/naravoslovju v preteklem šolskem letu so oddaje logično bolj 

razumljive uspešnejšim učencem. Učenci, ki so v preteklem šolskem letu dosegli prav dobro 

oceno, so večinoma mnenja, da so jim oddaje srednje, precej in zelo razumljive (srednje 

32,7 %; precej 29,1 %; zelo 27,3 %). Podobni rezultati so tudi pri učencih, ki so v preteklem 

letu dosegli odlično oceno pri (srednje 36,1 %; precej 36,1 %; zelo 16,7 %). Na podlagi 

rezultatov je za ostale kategorije težje oblikovati trende. Presenetljivo je, da je 10,9 % 

učencev s prav dobro in 11,1 % z odlično oceno v preteklem letu mnenja, da so jim oddaje 

malo oziroma nerazumljive. Razlogi za takšne rezultate so subjektivni in na podlagi analize 

številskih vrednosti zahtevni za opredelitev. Skupno je zelo majhen delež učencev izbral 

vrednosti nič in malo (12,9 %), kar pomeni, da so oddaje na splošno učencem precej 

razumljive. 
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Glede vpliva nazorno prikazanih fizikalnih poskusov v oddajah na razumevanje fizikalnih 

zakonitosti je 38,7 % učencev mnenja, da prikazani poskusi v oddajah srednje vplivajo na 

njihovo razumevanje fizikalnih zakonitosti. 24,5 % učencev je mnenja, da poskusi precej 

vplivajo, in 18,4 % jih meni, da zelo vplivajo na njihovo razumevanje fizikalnih zakonitosti. 

Preostalih 18,4 % učencev je mnenja, da nazorno prikazani poskusi malo oziroma nič ne 

vplivajo na njihovo razumevanje fizikalnih zakonitosti. 

Na vprašanje »Katera izobraževalna ali dokumentarna oddaja s fizikalno vsebino ti je najbolj 

všeč?« je odgovorilo le 44,2 % anketirancev. Med temi jih je 62,5 % napisalo, da so jim 

najbolj všeč dokumentarne oddaje kanala Discovery (všeč so jim oddaje Uničevalca mitov, 

Kako je narejeno, Kako deluje vesolje, Opozorili smo vas), 9,7 % oddaje kanala National 

Geographic (Sekunde od katastrofe in različne dokumentarne oddaje), 8,3 % slovenske 

izobraževalne, dokumentarne in informativne oddaje (Firbcologi, oddaje Hiše eksperimentov, 

Ugriznimo znanost) in 19,5 % ostale oddaje (oddaje o vesolju, Čudesa vesolja, Brainiac, 

Minute physics (Youtube)). 

Velika večina anketirancev (88,3 %) je navedla, da si pri pouku fizike še niso ogledali dela 

izobraževalne ali dokumentarne oddaje. Med 11,7 %, ki so navedli, da so si že kdaj pri pouku 

fizike ogledali tovrstne oddaje, jih je na podvprašanje »Katera oddaja je to bila« odgovorilo le 

42,0 %. Ti so napisali, da so učitelji prikazali oddaje o odkritjih v fiziki, o vesolju in spletno 

oddajo Minute Physics ali pa se učenci naslovov niso spomnili. 

Sklenemo lahko, da imajo televizijske izobraževalne in dokumentarne oddaje velik potencial 

pri spodbujanju zanimanja za fizikalne vsebine, kar bi morali učitelji kot najpomembnejši 

dejavniki učenčevih dosežkov kritično ovrednotiti in v večji meri vključiti v izobraževalni 

proces. Pri tem je nujno upoštevati, da uporaba video posnetkov ne sme biti sama sebi namen, 

temveč mora služiti kot pripomoček, ki spodbudi razmišljanje učencev in jim pomaga pri 

razumevanju določenih naravoslovnih zakonitosti. Na ta način se lahko stanje znanja in 

vrednot mladih na področju naravoslovja izboljša in posledično zagotavlja nadaljnji napredek 

družbe. 
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8. PRILOGA 
Vprašalnik 

V1 Spol:     a) moški b) ženski 

V2 Razred:     a) osmi  b) deveti 

V3 Učni uspeh lansko leto:   2 3 4 5 

V4 Ocena pri fiziki/naravoslovju lansko leto: 2 3 4 5 

V5 Bivanje:      a) vas    b) manjše mesto c) mesto 

Pomen vrednosti: 

Na spodnja vprašanja odgovorite tako, da pri vsakem vprašanju obkrožite eno številko od 1 do 5, ki je 

zate najbolj ustrezen odgovor. 

# pomen 

1 nič / nikoli 

2 malo / zelo redko (nekajkrat letno) 

3 srednje / občasno (2-3 krat mesečno) 

4 precej / pogosto (2-3 krat tedensko) 

5 zelo / zelo pogosto (več kot 3 krat tedensko) 

 
 vprašanja      

V6 Kako pomembno se ti zdi znanje fizike za življenje? 1 2 3 4 5 

V7 Kako pogosto si spremljal/a izobraževalno ali dokumentarno oddajo zato da bi 

naravoslovne predmete bolje razumel/a in imel/a pri njih višjo oceno? 
1 2 3 4 5 

V8 Bi ti bile fizikalne zakonitosti z nazornim prikazom bolj zapletenih poskusov v 

oddajah oziroma video posnetkih bolj razumljive? 
1 2 3 4 5 

V9 Kako razumljiv ti je pouk fizike? 1 2 3 4 5 

V10 Kako zanimiv ti je pouk fizike? 1 2 3 4 5 

V11 Pri pouku fizike bi si lahko občasno ogledali del kakšne oddaje, ki prikazuje določeno 

fizikalno temo. Bi ti bila teorija zaradi tega bolj razumljiva? 
1 2 3 4 5 

 

V12 Koliko časa tedensko v povprečju spremljaš izobraževalne in dokumentarne oddaje? 

a) nič  b) manj kot eno uro c) 1–2 uri d) 2–3 ure e) več kot 3 ure 

V13 Katera izobraževalna ali dokumentarna oddaja s fizikalno vsebino ti je najbolj všeč (lahko jih 

navedeš več)? 

_____________________________________________________________________________ 

V14 Ste si pri pouku fizike že kdaj ogledali del izobraževalne ali poljudnoznanstvene oddaje? 

DA NE 

- Odgovor DA: Katera izmed oddaj je to bila? 

_____________________________________________________________________________ 
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V15 Koliko se zanimaš za naravoslovje/znanost v primerjavi z ostalimi predmeti? 

a) manj kot za ostale predmete, 

b) enako kot za ostale predmete, 

c) bolj kot za ostale predmete. 

V16 Nekatere izmed izobraževalnih in poljudnoznanstvenih oddaj, ki zajemajo (tudi) fizikalne vsebine 

so napisane v spodnji tabeli. Pri vsaki obkroži kako dobro jo poznaš. 

# pomen 

1 Za te oddaje še nisem slišal/a 

2 Vem, da te oddaje obstajajo 

3 Te oddaje si občasno ogledam 

4 Te oddaje načrtno spremljam 

 
Ugriznimo znanost 1 2 3 4 

oddaje Hiše eksperimentov (Strelologija, Težiščologija, Plinologija …) 1 2 3 4 

Discovery (Uničevalca mitov, Skozi črvino, Kako deluje vesolje, Radovednost, Kako deluje 

tehnologija …) 
1 2 3 4 

National Geographic (Nor znanstvenik, Sekunde od katastrofe …) 1 2 3 4 

 

V17 Če si pri kateri od postavk pri prejšnjem vprašanju obkrožil/a 3 ali 4, odgovori še na naslednja 

vprašanja v tabeli: 

# pomen 
1 nič / zagotovo ne drži 

2 malo / ne drži 

3 srednje / srednje drži 

4 precej / drži 

5 zelo / popolnoma drži 

 

V17_a V kolikšni meri se ti zdi, da te oddaje vplivajo na izboljšanje tvojega znanja fizike? 1 2 3 4 5 

V17_b Izobraževalne in poljudnoznanstvene oddaje vsebujejo različne zanimive teme, ki 

so razložene na karseda enostaven način. Je kdaj katera izmed teh oddaj spodbudila 

tvoje zanimanje zaradi vsebine in si zato nadaljeval/-a z ogledom? 

1 2 3 4 5 

V17_c Kako razumljive so ti tovrstne oddaje? 1 2 3 4 5 

V17_d Kako dobro bi v primeru, da fizikalne vsebine niso izrecno omenjene v tovrstnih 

oddajah ugotovil/a, da gre za povezavo s fiziko? 
1 2 3 4 5 

 

Hvala za sodelovanje! 


