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I 

 

POVZETEK 

 

V diplomskem delu sem obravnavala vodeno aktivno učenje naravoslovja pri učencih petega 

razreda osnovne šole. Teoretični del predstavlja kognitivno teorijo in razvojne stopnje, 

opredeli pojem aktivnega učenja ter prednosti skupinskega učnega dela. Podrobno sta 

predstavljena modela učenja Process oriented guided inquiry learning (POGIL) in vodeno 

aktivno učenje kemije (VAUK), iz katerih izvira vodeno aktivno učenje naravoslovja 

(VAUN). Za boljše povezovanje rezultatov empiričnega dela, ki sem ga izvedla na temo 

toplota in temperatura, je v delu navedenih več tujih raziskav o učenčevem razumevanju 

pojmov toplota in temperatura.  

Da bi ugotovila primernost učne strategije in uspešnost učencev pri učenju s pristopom 

VAUN, sem izvedla učno enoto v dveh petih razredih. Primerjala sem rešitve preverjanja 

predznanja in preverjanja znanja ter analizirala delovne liste. Za analizo uspešnosti preizkusa 

sem uporabila Wilcoxonov test, ki je pokazal, da je razlika v skupnem rezultatu na 

preverjanju predznanja in preverjanju znanja statistično značilna. Proces učenja z uporabo 

učne strategije VAUN sem zasledovala z opazovalnimi listi, svoj pogled na tovrstno učenje 

pri naravoslovju pa je podala učiteljica. 

V zadnjem delu diplomske naloge so predstavljene povezave med mojimi rezultati in rezultati 

prejšnjih raziskav. Podanih je tudi nekaj smernic za izboljšavo VAUN in nasvetov za izdelavo 

ter uporabo kvalitetnih učnih enot VAUN.  

 

KLJUČNE BESEDE: vodeno aktivno učenje naravoslovja (VAUN), vodeno aktivno učenje 

kemije (VAUK), POGIL, kognitivna teorija, toplota in temperatura, skupinsko učenje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 

 

ABSTRACT 

 

The main topic of this diploma thesis is guided active science learning (GASL) among fifth 

grade of primary school students. The theoretical part presents the cognitive theory and the 

stages of the child’s cognitive development. It defines the concept of active learning and the 

advantages of collaborative learning. Process oriented guided inquiry learning (POGIL) and 

guided active chemistry learning are presented in depth, as they are the base for guided active 

science learning. For better understanding of the second, empirical part of the diploma thesis, 

which is focused on the topic of heat and temperature, I used various research results about 

the student's understanding of the concept of heat and temperature. 

To determine the effectiveness of guided active science learning and its appropriateness, I 

implemented a GALS learning module in two fifth grade classes. I compared the results of 

students knowledge before and after the implementation and analysed the given worksheets. 

For the analysis of the achieved knowledge I applied Wilcox test, which showed statistically 

significant difference. The students' achievements process of science learning was determined 

by using observation sheets, and also important insights were proposed by the teacher in an 

interview. 

The final part of the diploma thesis presents the discussion between results obtained in this 

study and the results of previous research. I proposed some guidelines for improvement of 

guided active science learning and advice for quality production of appropriate guided active 

science learning documents. 

 

KEYWORDS: guided active science learning (GASL), guided active learning in chemistry 

(GALC), POGIL, cognitive theory, heat and temperature, collaborative learning. 
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1 UVOD 

 

Spoznanja socio-kognitivnih raziskav kažejo, da se študenti, dijaki in učenci največ naučijo in 

bolje razvijejo učne strategije, če so aktivno vključeni v proces učenja in si lahko sami 

konstruirajo svoje znanje. Le tako učenje bo učence pripravilo na participacijo v družbi znanja 

21. stoletja, ki bo od njih zahtevala zmožnosti samostojnega, kritičnega, ustvarjalnega 

mišljenja in presoje, manipulacijo z vrsto virov in informacij ter timskega sodelovanja (Kolbl, 

2012, Rutar Ilc, 2002, Sentočnik, 2006). Na biotehniški fakulteti v ZDA so v ta namen začeli 

poučevati po modelu učenja Process oriented guided inquiry learning (POGIL), v Sloveniji pa 

sta v raziskavi Devetak in Glažar (2011) ugotavljana pozitivne učinke na znanje učencev, 

poučevanih po metodi vodenega aktivnega učenja kemije (VAUK). V teoretičnem delu 

diplomske naloge so opisana področja razvoja, skupinskega dela, VAUK in POGIL, s 

pomočjo katerih sem lahko sestavila učni model vodenega aktivnega učenja naravoslovja 

(VAUN) za pete razrede osnovne šole.  

 

Zanimalo me je, kako bi lahko prilagodila VAUK za učenje naravoslovja v petem razredu, saj 

bi s tem mlajšim učencem omogočila izrazitejši razvoj ustreznega razumevanja naravoslovnih 

pojmov, izboljšala motivacijo za učenje, ki bi izhajala iz socialne interakcije med vrstniki, in 

jih usmerila v doseganje ciljev za uspešno reševanje problemov (Devetak 2010, Dolar, 2006, 

Skribe Dimec 1997, Kolbl 2012). p 

 

Moj namen ni bil primerjanje učinkovitosti metode VAUN z običajnim poučevanjem, temveč 

ugotoviti, kako bo skupina mlajših učencev sodelovala med seboj in kakšna bo raven interesa 

med učenjem v skupini po metodi VAUN. Zanimalo me je, kje bodo imeli učenci največ 

težav in v čem se bo vodeno aktivno učenje kemije za osme razrede razlikovalo od vodenega 

aktivnega učenja naravoslovja za pete razrede. VAUN sem pripravila iz učne vsebine toplota 

in temperatura tako, da naj bi bil pripravljeni model optimalen za učence petega razreda in bi 

omogočal predpripravo učencev na ta učni pristop na predmetni stopnji.  
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2 TEORETIČNI DEL 

 

2.1 Sodobno pojmovanje znanja in učenja 

 

Uvedba devetletne osnovne šole je veliko pripomogla k zanimivosti in pestrosti pouka, ni pa 

zmanjšala podajanja dejstev, zakonitosti in teorij, ki lahko obremenijo delovni spomin 

učencev. Slovenske strokovnjakinje (Piciga, Rutar Ilc, Sentočnik) poudarjajo aktivno učenje, 

s katerim se bodo učenci naučili povezovanja informacij, uporabe znanja, predvsem pa 

samostojnosti in odgovornosti. Učitelj naj bi razvijal dinamično znanje učencev, ki jim bo 

koristilo pri poklicu in življenju. S tako šolsko osnovo bo učenec tudi kot odrasli še naprej 

razvijal svoje potenciale in živel kot aktiven, zanesljiv, vedoželjen in odgovoren državljan, ki 

bo znal delati in sodelovati.  

 

Psihologi in pedagoški strokovnjaki so že dognali, na kakšen način se učenci največ in 

najbolje naučijo. Vemo, da otroški možgani delujejo drugače kot možgani odraslega in kako 

posredovati informacije, da jih bo lahko učenec vgradil v svojo miselno strukturo. Poznamo 

tri različne pristope, ki se največkrat pojavljajo pri poučevanju in katerih dobra kombinacija 

naj bi pripeljala do kakovostnega znanja.  

 

Empirični pristop temelji na spoznanjih Johna Locka, ki pravi, da nič ni v razumu, kar prej ni 

bilo v čutih. Učence uči skozi čutno izkustvo in se glede na vsebine večinoma pojavlja pri 

poučevanju naravoslovja ter tehnike, kjer lahko pojave vidimo, opazujemo, poslušamo in 

zaznavamo. Racionalni pristop je pogostejši pri predmetih, ki nimajo bogate zunanje 

pojavnosti, kot sta na primer filozofija in matematika, ter temelji na razumski in logični 

zavzetosti. Gre za bistva, ki jih je možno doseči le z abstraktnim in logičnim mišljenjem, za 

učenje z razumevanjem, kjer ne gre samo za cilj in za poznavanje podatkov, temveč tudi za 

pot, po kateri do cilja pridemo. Če racionalni pristop narobe izvajamo, lahko prihaja do 

formalističnega učenja in znanja. Tretji pristop je čustveni pristop in je potreben pri vseh 

učnih vsebinah, ker jih je le tako možno popolnoma dojeti. Čustva in doživljanja so 

enakovredni sestavni del znanstvenega spoznavanja in celotnega učnega procesa, saj vplivajo 

na učno motiviranost in trajnost znanja (M. Repanšek, 1998). Empirični pristop zahteva od 

učitelja veliko materialnih priprav, za učence pa ni naporen, saj je pomembno le, da 

sodelujejo pri zaznavanju. Pri prejšnjih šolskih ureditvah je bil empirični pristop prikrajšan. 

Zadnja leta ga učitelji sicer mnogokrat uporabljajo, vendar manjka povezava med empiričnim 

in racionalnim pristopom.  

 

2.1.1 Kognitivizem in naravoslovje 

 

VAUN temelji na spoznanjih kognitivne teorije, zato je pomembno, da predstavim nekaj 

spoznanj švicarskega psihologa Jeana Piageta. Zahtevne ugotovitve Piageta nazorno in 

razumljivo prikaže Labinowicz (1989) v knjigi Izvirni Piaget. Pravi, da je Piaget opazoval 

otroke po svoji metodi, imenovani klinična metoda. Ni ga zanimalo njihovo vsebinsko zanje, 

temveč kako pridejo do teh znanj (procesna znanja). Otroke je raziskoval, spraševal v 
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otroškem jeziku in zato dobil tudi odgovore na njihovi ravni. Ovrgel je teorije, da je svet otrok 

zelo podoben svetu odraslih in dognal, da je mišljenje otrok različno od mišljenja odraslih. Za 

razumevanje Piagetove teorije je pomembno, da vemo, da vse izhaja iz načina mišljenja, ki ga 

ima otrok na določeni razvojni stopnji, ki pa so opisane v drugem delu poglavja. Na vsaki 

razvojni stopnji zunanji in notranji dejavniki, ki vplivajo na otroka, povzročajo v njem 

neravnotežje. Učenec prejme informacijo, ki se ne ujema z dosedanjim znanjem. Njegova 

miselna mreža se podre in nastane neravnotežje. Učenec ne more ostati v tej fazi, zato 

kompenzira motnje in reši konflikt z intelektualno dejavnostjo. Učenec ustvari novo mišljenje 

in strukturo misli, ki mu omogoča razumevanje in zadovoljstvo. Pride v stanje novega 

ravnotežja, saj prilagodi stare miselne strukture novim podatkom. Opisani pojav se imenuje 

ekvilibracija ali samoregulacija, saj otrok s svojo aktivnostjo pride do konflikta, ki sproži 

razmislek in privede do novih spoznanj. Na ta način je otrok pobudnik lastnega razvoja 

(Labinowicz, 1989). Ekvilibracija pa poleg opisanega regulira tudi tri dejavnike, ki po 

Labinowiczu (1989) vplivajo in pojasnjujejo intelektualni razvoj. To so dozorevanje, fizična 

izkušnja in socialna izkušnja.  

 

STOPNJE RAZVOJA PO PIAGETU 

 

V diplomski nalogi sem preverjala primernost VAUN za učence v petem razredu. Glede na to, 

da ta metoda poučevanja temelji na kognitivni teoriji, sem morala upoštevati lastnosti 

razvojne stopnje učencev v petem razredu, ki so v večini na stopnji konkretnih operacij. 

Zaradi boljše predstave o otrokovih značilnostih na različnih stopnjah sem jih spodaj 

predstavila.  

 

a) Senzomotorična stopnja 

Traja od rojstva do dveh let in je razdeljena na šest podstopenj. Označuje obdobje zaznavnega 

vnosa in usklajevanja fizičnih aktivnosti. Ob rojstvu je otrok opremljen z refleksi, ki jih 

počasi začnejo spremljati namerni gibi. Predmeti v okolici so na začetku resnični samo v 

primeru, da jih vidijo. Okoli 12. meseca pa se spremeni pogled na svet, ker dojame tudi 

stalnost predmetov okoli sebe. Na koncu drugega leta dobro razvije občutek za prostor in zna 

poiskati nevidni predmet v pravi smeri. V zadnjem obdobju se razvije tudi nekakšna »logika v 

akcijah« (Labinowicz, 1989). 

 

b) Predopreacionalna stopnja 

Traja od dveh do sedmih let in je obdobje predlogičnega in predstavnega mišljenja. Otrokovo 

mišljenje ni več povezano samo z zunanjimi dražljaji in dejavnostmi, temveč je že 

ponotranjeno. Za to stopnjo so značilne simbolične igre, odloženo posnemanje, praktične igre, 

simbolične igre, ustvarjalne in konstrukcijske igre, družabne igre s pravili, lahko tudi igra na 

višjih razvojnih stopnjah. Za to obdobje je značilen tudi hiter razvoj jezikovnih sposobnosti. 

Otrokova sposobnost logičnega mišljenja je še vedno nefleksibilna. Otrok odkrije, da nekatere 

stvari lahko stojijo na mestu drugih, ni pa še sposoben dojeti spremembe dveh dimenzij 

istočasno (Labinowicz, 1989). 
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c) Stopnja konkretnih operacij 

Traja od približno sedmega do enajstega leta in označuje obdobje konkretnega logičnega 

mišljenja. Ti otroci imajo logične sposobnosti konzervacije dveh ali več variabel, 

kompenzacije dveh dimenzij, identitete in reverzibilnosti fizičnih akcij predmeta v prvotno 

stanje. Znajo klasificirati in urejati fizične predmete po nekem redu. Razvijejo se matematične 

operacije, poveča se jim sposobnost dojemanja prostorsko odsotnih predmetov, kar temelji na 

predstavah iz preteklih izkušenj in je povezano z upadom egocentričnosti. Njihovo mišljenje 

je še vedno omejeno na konkretne predmete in operacije (Labinowicz, 1989). 

 

d) Stopnja formalnih operacij 

Je obdobje logičnega mišljenja brez omejitev in traja od enajstega do petnajstega leta starosti. 

Konkretna stvarnost je le še ena izmed možnosti mišljenja. Za to obdobje je značilna 

sposobnost mišljenja izven konkretne stvarnosti. Vprašanja o konzervaciji, reverzibilnosti in 

drugih značilnostih dobe konkretnih operacij se zdijo adolescentu smešno lahka. Na tej 

stopnji so že sposobni iz opazovanj potegniti zaključke. Mladostnik lahko razmišlja tudi o 

odnosih med odnosi in o drugih abstraktnih stvareh. Sčasoma lahko razume in upošteva 

simbolične abstrakcije v algebri in začne uporabljati metafore. Postane tudi sposoben 

razmišljati o lastnem mišljenju in se zaveda svojega miselnega procesa (Labinowicz, 1989). 

Stopnje razvoja pri vseh otrocih nastopijo v istem vrstnem redu. Otrok ne more kar preskočiti 

določene stopnje, temveč mora, na primer, najprej osvojiti stopnjo konkretnih, da lahko 

doseže stopnjo formalnih operacij. Vsak otrok ne doseže določene stopnje pri istih letih, tako 

da so leta določena glede na večino otrok. Nekateri otroci nikoli ne osvojijo vseh miselnih 

sposobnosti, ki spadajo v določeno stopnjo oz. so zanjo značilne. Možno je tudi, da imajo 

nekatere sposobnosti na nivoju konkretnih operacij, druge pa že na stopnji formalnih operacij, 

tako da bo lahko učenec različne naloge reševal na različnih stopnjah (Labinowicz, 1989). 

Laibnowicz v Izvirnem Piagetu opisuje kognitivno mišljenje otroka s področja logike, 

matematike, jezika in naravoslovja. Za poučevanje se mi zdijo najbolj uporabne predstavitve 

razmišljanja posameznih otrok in otrok v skupini pri opazovanju ter napovedi naravoslovnih 

pojavov. Na njegove ugotovitve je treba biti še posebej pozoren pri sestavljanju učne enote 

VAUN, saj so učenci v homogenih skupinah na različnih razvojnih stopnjah in rešujejo 

naloge brez učiteljeve pomoči. Če naloge niso primerne njihovi starosti in mišljenju razvojne 

stopnje, otroci ne znajo rešiti naloge ali se naučijo brez razumevanja od učenca, ki je že 

sposoben razumeti take naloge.  

 

2.1.2 Sposobnosti in spretnosti pri naravoslovju 

 

Aktivno učenje pri naravoslovju večinoma zavzema različne dejavnosti, ki razvijajo otrokove 

sposobnosti in spretnosti, za katere se je v tujini uveljavil izraz »process skills«. Različni 

avtorji te dejavnosti različno poimenujejo. Spodaj jih bom nekaj naštela, saj so ena izmed baz 

za razumevanje in pravilno sestavljanje učne enote 1VAUK. Harlen (1994) jih je pod imenom 

naravoslovni postopki razdelila na: zaznavanje, napovedovanje, oblikovanje domnev, 

raziskovanje, sklepanje in sporočanje.  

 



5 

 

Frans van Brussel (1992) jih poimenuje kot učne dejavnosti pri naravoslovju in jih razdeli na: 

zaznavanje oz. uporabo čutil (percepcija); opazovanje (observacija), razvrščanje 

(klasifikacija); štetje, merjenje in tehtanje, beleženje in zbiranje podatkov; sklepanje; 

komuniciranje; uporabo časovnih in prostorskih relacij; eksperimentiranje, napovedovanje in 

postavljanje hipotez; nadzor spremenljivk in interpretacijo. 

 

Darja Skribe – Dimec (1997) uporablja izraz sposobnosti in spretnosti, ki jih deli na: 

zaznavanje, ki zavzema gledanje, poslušanje, tipanje, vohanje in okušanje, zbiranje, 

zapisovanje, urejanje in branje podatkov, kar zavzema različne načine zapisovanja ugotovitev, 

branje in izdelavo preglednic in grafov ter izbiro primernega načina za sporočanje; 

primerjanje, kjer gre za ugotavljanje podobnosti in razlik; razvrščanje in urejanje, kjer gre za 

združevanje predmetov po njihovih skupnih lastnostih (razvrščanje) ter za razločevanje 

vrstnega reda (urejanje); uvrščanje, kjer glede na vnaprej določene kriterije uvrstimo 

predmete v skupine; merjenje in štetje, ki zavzemata uporabo različnih merilnih pripomočkov 

in merskih enot; načrtovanje raziskave, ki vključuje izbiro metod in sredstev, ter nadzor 

spremenljivk, da zadostimo poštenosti poskusa; napovedovanje ni ugibanje, temveč 

predvidevanje, z uporabo izkušenj in ugotovitev, ki nam to omogočajo, na podlagi preprostih 

vzorcev oblikujemo napovedi, ki morajo biti preverljive; izvajanje poizkusov zavzema branje 

z razumevanjem, sledenje navodilom in eksperimentiranje; oblikovanje domnev zavzema 

postavljanje hipotez, oblikovanje razlage, ki je v skladu z dokazi, ter uporabo znanja pri 

poizkusu razlage domnev; zaključevanje vključuje oblikovanje sklepov, analizo, povezovanje, 

ugotavljanje vzorcev, zakonitosti in zvez.  

 

Učna enota VAUN je sestavljena iz več delov in če so dobro sestavljeni, omogočajo razvoj 

vseh naravoslovnih spretnosti ter sposobnosti. Če ti deli sledijo načelu postopnosti, od lažjega 

k težjemu in od enostavnega k zapletenemu, se postopoma nadgrajujejo tudi spretnosti od 

zaznavanja do oblikovanja domnev in ugotavljanja zakonitosti.  

 

2.2 Aktivno učenje 

 

Zadnja leta so strokovnjaki veliko primerjali znanje slovenskih učencev in dijakov z znanjem 

otrok v ekonomsko razvitejših državah. Slovenski učenci so uspešni pri poznavanju dejstev, 

zakonitosti in teorij, slabše pa so se izkazali pri uporabi znanja, kar lahko pripišemo 

različnosti pouka pri nas od pouka v drugih državah. Vsak učitelj si verjetno želi, da bi 

njegovi učenci razumeli in znali uporabljati svoje znanje. Do takega znanja ne moremo priti s 

poučevanjem, ki temelji le na podajanju informacij, in z učenjem, ki le sprejema podano. 

Menim, da je eno izmed glavnih vprašanj današnje šole, kako narediti poučevanje, ne le kot 

prenašanje informacij, ampak zagotavljanje pogojev, v katerih je mogoče aktivno učenje, ki 

omogoča odkrivanje in izgrajevanje novega znanja. Težava je v tem, da se termin aktivno 

učenje zadnje leta tako pogosto uporablja, da bo postal že fraza, ki jo razume vsak po svoje. 

Za nekoga je lahko aktivno učenje že pozorno sledenje učiteljevi razlagi, podkrepljeni s 

številnimi vprašanji, ki naj bi učitelju zagotavljala pozornost v razredu. Drugi aktivnost vidijo 

kot dejavnost, podkrepljeno z vizualnimi pripomočki in demonstracijami, ali pa vnaprej 
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pripravljene dejavnosti z natančnimi navodili za delo. Nekateri zagotavljajo, da je aktivno 

učenje samo izkustveno samostojno učenje. Od učiteljevega pojmovanja učenja je odvisno, 

kako bo izvajal in načrtoval pouk, od tega pa, kakšno znanje bodo imeli njegovi učenci (Rutar 

Ilc, 2002).  

 

Glede na način poučevanja učencev ločimo dva pristopa (Rutar Ilc, 2002).  

 

Transmisijski pristop predstavlja učitelja kot vir vseh informacij in za katerega znanje v 

večini pomeni zgolj reprodukcijo njegovih besed. Učence nauči, kar morajo znati, in jih 

popravlja, kadar naredijo napake, za kar sta najprimernejša razlaga in demonstracija. Učenci 

niso neaktivni, saj morajo pozorno poslušati in slediti razlagi, vendar so le seznanjeni s 

spoznanji, do katerih so prišli drugi. Sami ne rešujejo problemov, jih ne analizirajo in ne 

pridejo sami do zaključkov. Ravno to, da sami opravijo pot spoznanj, po številnih raziskavah 

zelo vpliva na trajnost in uporabnost znanja. Bransford je s sodelavci (2000) študiral vpliv 

aktivnega raziskovanja na trajnost in uporabo znanja pri geometriji in ugotovil, da znajo 

učenci, ki so sami odkrili geometrijske pojme, znanje uporabiti tudi v drugačnih situacijah, 

medtem ko učenci, poučevani po transmisijskem pristopu, novih problemov niso znali rešiti 

(Rutar Ilc, 2002). 

 

Aktivni pristop, ki je utemeljen predvsem v lastnem odkrivanju in izgrajevanju znanj s 

pomočjo različnih dejavnosti in miselnih procesov ter postopkov, ki jih te dejavnosti 

spodbujajo, je tisti, ki bolj kot v pasivno privzemanje gotovih znanj omogoča ponotranjenje 

pojmov, principov in zakonitosti, s tem pa tudi trajnost in transferno vrednost znanja (Rutar 

Ilc, 2002). Huber (1997) razlikuje dva pogleda na aktivno učenje. Prvi je zelo radikalen in ga 

imenuje samoregulativno oz. neodvisno učenje, pri katerem učitelj spodbuja učence, da so v 

največji meri sami odgovorni za lastno učenje. Učenci si sami naredijo razpored dela, začrtajo 

cilje in aktivnosti ter skrbijo za samoevalvacijo. Tak pristop se mi zdi idealen za dijake in 

študente, v neki meri pa bi ga lahko uporabili že v osnovni šoli, za katero se mi sicer zdi bolj 

primeren drugi pogled na aktivno učenje. Pri tem se učence sistematično spodbuja, da med 

učenjem aktivno uporabljajo raznovrstne miselne procese, veščine in sposobnosti. Poudarek je 

na kakovosti miselnih procesov oz. na tem, da se učence nauči razmišljati, da pridejo do 

lastnih spoznanj in zaključkov. Od pristopa poučevanja bo odvisno, kakšna znanja bodo 

učenci razvili. Če učitelj učencem pove definicijo pojma, bodo učenci oblikovali vsebinsko 

znanje. Kadar pa bodo učenci na podlagi opazovanj in povezovanja informacij sami poskusili 

sestaviti definicijo pojma, gre za procesno znanje. Vsebinska znanja se nanašajo na 

poznavanje pojmov in zakonitosti, procesna pa so tista, s katerimi prihajamo do vsebinskih 

znanj ter jih kasneje tudi nadgrajujemo. To so raziskovanje, sklepanje, razvrščanje in 

primerjanje, sklepanje iz konkretnega na splošno in iz splošnega na konkretno, ugotavljanje 

bistva, predstavljanje novih idej, in skupinsko delo. Pomembno je, da procesnih znanj ne 

uporabljano le pri uporabi že znanjih vsebin, temveč da jih z njimi spoznavamo. Takšne 

aktivnosti spodbujamo in usmerjamo s pomočjo vprašanj in dejavnosti, ki pri učencih 

sprožajo prej omenjene procese. V spodnji tabeli sem predstavila razliko med pristopom 
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poučevanja naravoslovja, ki v večini razvija procesna znanja, in pristopom, ki vsebinska 

znanja le nadgradi s procesnimi znanji skozi uporabne naloge. 

 

Tabela 1: Primeri dejavnosti poučevanja vsebine o prsti s transmisijskim in aktivnim pristopom 

(Rutar Ilc, 2002)  

 

Transmisijski pristop Aktivni pristop 

Učitelj poda definicijo prsti. (Prst je vrhnja 

plast tal, ki je sestavljena iz preperelih 

kamnin in razkrojenih rastlinskih ter 

živalskih ostankov).  

Učenci preiskujejo različne tipe prsti, tako da 

ugotavljajo, kaj jo sestavlja. Učitelj jih pri 

delu usmerja, tako da skupaj oblikujejo 

definicijo prsti.  

Učenci znajo prepoznati prst.  Učenci znajo prepoznati prst in svojo izbiro 

utemeljijo. 

Učitelj našteje različne lastnosti prsti (barva, 

zrnatost, zračnost, prepustnost). 

  

Učenci preiskujejo različne vrste prsti, 

ugotavljajo in primerjajo značilnosti prsti. 

Učitelj seznani učence z različnimi tipi prsti. 

Učenci nato razvrstijo prsti po skupinah.  

Učenci na podlagi značilnosti prsti, prsti 

razvrščajo in s pomočjo učitelja določijo tipe.  

Učitelj razloži pomen prsti in njene sestave 

za rastline in okolje. Skupaj z učenci 

poizkuša najti primere.  

Učenci na različne načine osiromašijo prst s 

sejanjem, sušenjem, namakanjem, 

zakisanjem in v njej posadijo fižol. 

Ugotavljajo in dokažejo pomen sestave prsti 

za rast ter razvoj rastlin.  

 

 

 

2.3 Skupinsko delo 

 

Učenci znanja ne tvorijo sami in samo zase, temveč v socialnem okolju v interakciji z drugimi 

ljudmi. Še posebej veliko vlogo igrajo vrstniki pri usvajanju socialnih veščin in vrednot, ki so 

osnova za otrokovo nadaljnje življenje. Delo v skupinah tako omogoča pridobivanje znanja, 

razvoj otrokove pozitivne identitete med vrstniki in stalno razvijanje komunikacijskih veščin. 

Ni pa vsako delo v skupinah vedno uspešno. Tradicionalne učne skupine so sestavljene 

homogeno in ne izkoristijo pestrosti učencev glede na njihov spol, sposobnosti, raso, interese 

in socialno-ekonomski status. Učence tako prikrajšamo izkušenj z drugačnostjo in jih ne 

naučimo spoštovanja temeljnih značilnosti članov skupine. Tradicionalne učne skupine 

nimajo izpostavljene pozitivne soodvisnosti članov niti jasne posameznikove odgovornosti za 

skupino, ampak le zase. Poudarek je na kognitivnih ciljih in predpostavlja obvladovanje 

sodelovalnih veščin. Tudi učitelj je usmerjen predvsem v vsebino in ne načrtuje analize 

delovanja skupin po končanem delu (Johnson in Johnson, 1989).  
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Izmed različnih oblik skupinskega dela je mogoče sklepati, da je sodelovalno učenje najboljša 

podlaga za poučevanje z učnim pristopom VAUN. Sodelovalno učenje je učenje v majhnih 

skupinah, v katerih zastavimo delo tako, da obstaja pozitivna povezanost med člani skupine, 

ko skušajo s pomočjo neposredne interakcije pri učenju doseči skupen cilj. Pri tovrstnem 

skupinskem delu se ohrani odgovornost vsakega posameznega člana skupine (Peklaj, 2001). 

To ne pomeni, da bodo učenci že s prvim sodelovalnim učenjem uspešno rešili problem in se 

spoštljivo obnašali do članov svoje skupine. Potrebnih bo več poskusov in potrpežljivosti, da 

bodo učenci, ki so večinoma navajeni individualnega učenja, pokazali pozitivne rezultate. Če 

želimo s sodelovalnim učenjem otroke pripeljati do boljših rezultatov in kakovostnejšega 

razvoja, moramo upoštevati, da sodelovalno učenje vpliva pridobivanje znanja, socialni 

razvoj in čustveno-motivacijske procese. 

 

O pridobivanju znanja, sodobnem pojmovanju znanja in aktivnem učenju sem pisala že v 

poglavju o aktivnem učenju, zato bom tukaj navedla le nekaj posebnosti pridobivanja znanja 

pri sodelovalnem učenju. Če učenci pričakujejo, da bodo morali obravnavano vsebino naprej 

razložiti drugemu sošolcu, bodo tudi sami problem razumeli na višji kognitivni ravni, kot če 

bi se učili zase. Z razlago in utemeljevanjem svojega razumevanja vsebino tudi ponavljajo, 

kar pa je za učence na individualni ravni po navadi težavno. V raziskavi so Peklajeva in 

sodelavke (2001) ugotovile, da učenci hitro prepoznajo neznanje pri sošolcu in vidijo, da 

nekdo potrebuje pomoč. Njihove medvrstniške razlage so zelo dragocene, saj so na podobnem 

nivoju razmišljanja in so jim lahko bolj razumljive kot učiteljeve. To pa pri učencih spodbuja 

ustvarjalnost, saj ne gre samo za reproduciranje, ampak morajo najti način, kako bi nekaj 

povedali, da bo sošolec vsebino razumel. Ustvarjalnost se kaže tudi pri samem skupinskem 

reševanju problema. Če je skupina dovolj raznolika, heterogena, bodo ob varnem okolju 

učenci ponujali zelo različne rešitve in strategije reševanja problemov. S tem dobi skupina 

večjo prožnost pri reševanju problemov in širši pogled na temo. Te različne ideje, pogledi in 

rešitve pa skupino navadno pripeljejo do konflikta idej. Učenci morajo tako sami pri sebi 

idejo ovrednotiti in utemeljiti, zakaj je nekaj dobro ali ne, skupina pa na podlagi tega odloči, 

katera ideja je najboljša, ne glede na to, kdo jo je predlagal. Uporaba različnih strategij, 

ponavljanje, ustvarjalnost, razlaganje vrstnikom in konflikti idej kažejo na to, da gre pri 

sodelovalnem učenju za aktivno tvorbo znanja. Spodbuja učence, da so pri učenju aktivni, da 

utemeljijo svoje znanje, podkrepijo idejo z več primeri in prepričajo še ostale člane (Peklaj, 

2001). Pomembno področje sodelovalnega učenja je socialni razvoj. Pri večletnem delu s 

skupinami tabornikov, ki obiskujejo tretjo triado osnovne šole, sem opazila, da se med seboj 

ne spoštujejo in eden drugemu ne znajo oziroma nočejo pomagati. Še posebej pri skupinskem 

delu se izrazijo tekmovalnost, agresivnost in individualizem. Taka skupina učencev težko 

uspešno reši kakršenkoli problem. Šele približno po dveh letih skupinskega dela enkrat na 

teden sem opazila, da bolje sodelujejo, sproščeno povejo svoje ideje in se počutijo, da so del 

skupine. Menim, da bi mlajše učence lahko v krajšem času naučila skupinskega dela, ker še 

niso močno vpeljani v individualističen način dela. O podobnih ugotovitvah piše tudi 

Peklajeva s sodelavkami (2001), ki opisuje tudi razloge, zakaj imajo učenci probleme s 

skupinskim delom. Velik razlog je prekomerno gledanje televizije, ki je zelo individualistično 

početje, preveč nasičeno z nasiljem in nerealnimi odnosi, ki vplivajo na medsebojno 
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komunikacijo. Podobno vlogo ima tudi računalnik, ki je v veliki večini zamenjal prijatelje in 

igro na ulici, ki je bila polna usklajevanja ter prilagajanja. Računalnik prenese vse otrokove 

želje in tiho zavira otrokov socialni razvoj. Poleg pomanjkanja komunikacije in igre z vrstniki 

je tudi čas, ki ga družine preživijo skupaj, vse krajši in verjetno ravno zaradi tega otroci svojo 

socialno praznino zapolnjujejo z računalnikom ter s televizijo. S tem se predajajo navidezni 

resničnosti. Kljub temu, da so učenci od doma prevzeli drugačne navade in vedenjske vzorce, 

lahko v šoli z načinom dela vplivamo na njihovo vedenje. Če uporabljamo sodelovalni način 

pouka, bodo tudi učenci bolj pripravljeni sodelovati med seboj (Peklaj, 2001). Raziskave so 

pokazale, da so se v razredih, v katerih so uporabljali sodelovalno učenje, izboljšali odnosi 

med učenci. Učenci so pokazali večjo pripravljenost sodelovanja, kar se je kazalo tudi pri 

vzdušju v razredu. Učenci v teh razredih so pokazali več zanimanja za učno snov, aktivno so 

poslušali, sodelovali, dajali spodbude, pohvale in so bili bolj pripravljeni pogledati problem iz 

zornega kota sošolca (Law, Mesch idr., 1986; Burron, James in Ambrosio 1993; Hertz-

Lazarowitz, Baird in Lazarowitz, 1994). Prijetnejše je bilo tudi splošno vedenje v razredu. 

Učenci so veliko manj motili pouk s klepetanjem, sprehajanjem in z drugimi motečimi 

aktivnostmi (Peklaj, 2001). Poleg že opisanih področij sodelovalno učenje vpliva tudi na 

čustveno-motivacijske procese. Pri učno uspešnejših učencih izboljša interes za učenje, pri 

slabših ga vzbudi na novo, predvsem zaradi zanimive vsebine, iskanja informacij, načrtovanja 

dela skupine, usklajevanja in uspešnega dokončanja problema. Zaradi pozitivnega pridiha 

vpliva na učenčevo učno samopodobo, ki od začetka šolanja po navadi postane kar celotna 

samopodoba. Če je učenec v šoli neuspešen, bo verjetno imel negativno samopodobo. Na 

takega učenca bo javno priznanje njegovega dela ob končanem skupnem problemu zelo dobro 

vplivalo. Ko učenec dobi izkušnjo učne uspešnosti, se bo prej lotil problema, pripravljen bo 

vložiti več časa in napora v ta problem ter bo dlje časa vztrajal pri reševanju (Peklaj, 2001). 

Pozitivni vplivi sodelovalnega učenja tako ustvarijo motivacijski krog za posameznega 

učenca in za vso skupino. Raziskovalci so dolga leta še posebej na področju poučevanja 

naravoslovja raziskovali predvsem kognitivne komponente učenčevega intelekta. Danes 

motivaciji priznavamo veliko vlogo, saj ima učitelj naravoslovja večji neposreden vpliv na 

učenčevo motivacijo za raziskovanje kot na njegov naravoslovni kognitivni razvoj (Devetak, 

2012).  

 

2.4 Procesno naravnano vodeno raziskovalno učenje  

 

Process Oriented Guided Inquiry Learning – POGIL je izobraževalna strategija, ki temelji na 

trenutnih spoznanjih kognitivnih teorij in raziskovanja razrednih situacij (Devetak in Glažar, 

2009), razvita in preizkušena v ZDA. Prvotno so jo oblikovali za poučevanje splošne kemije, 

kasneje se je prilagodila različnim disciplinam, kot je tudi biokemija. Raziskave (Brown, 

2010; Minderhout in Loertscher, 2007) so pokazale pozitivne učinke izobraževalnega pristopa 

POGIL na znanje študentov biokemije. Na univerzi v Seattlu poteka pouk biokemije v 

netradicionalni obliki že od leta 1997, nekaj let nazaj pa so začeli poučevati z izobraževalno 

strategijo POGIL. V treh semestrih študentje predelajo 30 enot. Prvi semester je osredotočen 

na strukturo in funkcijo beljakovin ter lipidov, drugi semester na nukleinske kisline, tretji pa 

na metabolizem. V prvi semester se je že tri leta zapored vpisalo 40 študentov, ki jih vodita 
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dva učitelja, v drugem in tretjem semestru pa zaradi upada vpisa (15–30 študentov) skupino 

vodi en učitelj. Njegova vloga je mentorstvo študentom, sami pravijo, da se prepoznajo kot 

trenerji študentovih osnovnih kognitivnih, socialnih in čustvenih sposobnosti. V spodnji tabeli 

so prikazani glavni razlogi za uporabo POGIL pri učenju biokemije in kako se to kaže pri 

razvoju študentovih kognitivnih, socialnih in čustvenih sposobnostih. 

 

Tabela 2: Vpliv uporabe POGIL na študentove sposobnosti 

 

Kognitivne sposobnosti             Čustvene sposobnosti          Socialne 

sposobnosti       

Vseživljenjsko 

učenje 

Pridobivanje in 

obvladovanje besednjaka. 

Organiziranje informacij. 

Razumevanje kompleksnih 

razmerij v biokemiji. 

Izboljšanje vizualizacije in 

spretnosti modeliranja. 

Izboljšanje sposobnosti 

reševanja problemov z 

vprašanji ter preučevanja in 

preizkušanja domnev. 

Analiziranje in 

interpretiranje podatkov ter 

uporaba znanja v novih 

situacijah. 

Razvijanje sposobnosti 

izbire ustreznih postopkov 

in orodij. 

Pridobivanje vere v 

svoje sposobnosti za 

učenje in delo. 

 

Razvijanje socialne 

tolerance. 

 

Razvijanje osebnih 

ciljev za napredovanje   

 in iskanje pomoči.  

Razvoj 

kooperativnega 

sodelovanja in 

pripadnosti skupini. 

 

Poslušanje vrstnikov 

in učenje iz njihovih 

izkušenj. 

 

Ceniti druge. 

 

Postanejo samostojni 

pri učenju in 

vedoželjni.  

 

Postanejo 

samoreflektivni, znajo 

prepoznati cilje, 

namen in rezultate 

novega znanja.  

 

Zanjo oceniti svoje 

znanje in znanje 

sošolcev, napredek na 

posameznem področju.  

 

Dobijo vpogled v 

proces učenja in se 

stalno izboljšujejo.  

 

Vsaka razredna aktivnost POGIL je sestavljena po cikličnem modelu, ki vključuje 

raziskovanje, spoznavanje pojmov in uporabo, sovpada z Bloomovimi taksonomskimi 

stopnjami. Študentom se aktivnost POGIL predstavi, nato  jih model sam vodi do 

razumevanja s pomočjo direktnih, divergentnih in konvergentnih vprašanj. POGIL je 

sestavljen iz prednaloge, raziskovalne aktivnosti, vaje in problemske naloge (Minderhout in 

Loertscher, 2007).  

 

Prednaloga je izvedena na začetku ure. Vsak študent jo opravi individualno in je namenjena 

raziskovanju ter poglabljanju znanja s tega področja. V okviru predpriprave morajo prebrati 

določeno literaturo, narediti in zbrati zapiske ter sestaviti dve kakovostni vprašanji. Študentje 

dobijo vse točke, če nalogo dobro opravijo, če ta ni popolna, točk ne dobijo. Učitelji izdelke 

preberejo in jim podajo povratno informacijo o manjkajočih delih ter o tem, kako bi se lahko 

bolje pripravili.  

 



11 

 

Druga komponenta POGIL-a je vaja, ki jo opravi skupina študentov. Študentje se med vajo 

urijo v oblikovanju kakovostnih vprašanj in poslušanju mnenja ostalih, na podlagi tega pa 

preoblikujejo svoje predstave. Vsaka skupina odda en izdelek, ki ga inštruktor pregleda in 

napiše komentar, s katerim sporoči študentom, v kolikšni meri so problem dobro rešili. 

Študentje dobijo točke za prisotnost, izdelek pa ni ocenjen. Ta del je podoben učni enoti 

VAUK, saj vsebuje podatke in modele, nato pa vprašanja in naloge, ki se nanašajo na 

prebrano.  

 

Na začetku naslednje ure vsak študent reši vajo, ki je tretja komponenta POGIL-a. Vajo 

rešujejo individualno, tako da mora vsak študent sam uporabiti znanje, naučeno pri 

skupinskem delu. Ko inštruktor popravi vajo, jo oceni in točkuje pravilne ter nepravilne 

odgovore, nato pa pripne vse pravilne odgovore v pomoč študentu kot povratno informacijo. 

Po vseh treh opravljenih delih je v navadi, da po dveh dneh dobijo študentje scenarij. Prvič ga 

rešujejo za vajo, drugič pa za oceno.  

 

Primer zaključnega scenarija POGIL pri predmetu biokemija: Podjetje, za katerega delate, je 

ravno izoliralo protein, ki naj bi naredil vse ženske močne, moške čedne in vse otroke z 

nadpovprečnimi zmožnostmi. Da bi podjetje bolje razumelo ta protein in bi lahko izkoristilo 

vse njegove prednosti, želi takoj izvedeti več o naravni strukturi proteina. Podjetje nima na 

voljo rentgenske kristalografije in magnetne jedrske resonance. Med čakanjem na rezultate 

vodstvo podjetja izda naslednji poziv: »Tista oseba, ki bo v 24 urah zbrala največ podatkov o 

strukturi tega encima, bo dobila delnice podjetja in dosmrtno zalogo tega encima. Vse 

podatke in informacije pošljite vodji strukturne skupine za ocenjevanje«. Zamislite si, da 

delate v laboratoriju, v katerem imate na voljo standardne biokemične reagente, seznam 

molekulske mase proteinov in opremo za kromatografijo ter elektroforezo. Načrtujte 

eksperimente, s katerimi bi lahko zbrali ustrezne podatke, in se po vsakem poskusu 

posvetujete z inštruktorjem. Ko boste zbrali dovolj podatkov, sestavite obvestilo generalnemu 

direktorju glede strukturne narave te beljakovine (Minderhout in Loertscher, 2007).  

 

Zgoraj opisani primer se je izkazal za zelo uspešnega, saj pomaga študentom razviti 

sposobnost reševanja problemov visoke ravni. V tem primeru študentje raziskujejo izmišljen 

protein, vendar večina dejavnosti POGIL izhaja in resničnih snovi (Minderhout in Loertscher, 

2007). 

 

Skupine, v katerih študentje raziskujejo, se za vsako enoto POGIL na novo konstruirane in 

sestavljene vnaprej na podlagi študentovih ocen ter socialnih sposobnosti. Heterogenost v 

skupini je zelo pomembna, vendar je treba paziti, da ni prevelikih razlik, saj bi to lahko 

oviralo delo skupine. Člani morajo biti dovolj sproščeni, da upajo poskusiti rešiti problem in 

da se ne ustrašijo medsebojnih povratnih informacij, ki so se sicer izkazale za zelo učinkovite. 

Večino skupin sestavljajo štirje študentje in vsak od njih opravlja dodeljeno vlogo, kot so 

vodja ekipe, zapisnik, predstavnik in reflektor. Redkeje se v skupine dodelijo tudi vohun, 

skeptik in optimist. Vloge se med študenti se čez nekaj tednov zamenjajo. Reflektor mora 

opazovati, kako poteka skupinsko delo, kar mnogim študentom predstavlja oviro in so zaradi 
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tega anksiozni ter ne delujejo sproščeno. Zato svojo nalogo opravlja bolj na začetku 

skupinskega dela. Vloge vohuna, skeptika in optimista se občasno uporabljajo pri določenih 

učnih situacijah. Vohuna spodbuja prisluškovanje in je koristen, kadar pričakujemo ali 

kasneje opazimo veliko neenakost med skupinami, saj pomaga počasnejšim skupinam 

pospešiti delo, hitrejšim pa ponuja priložnost, da razvijejo in pojasnijo svoje ideje. Skeptikova 

naloga je, da izraža pomisleke glede odgovorov in rešitve članov skupine, s tem člani sebe in 

druge sprotno ocenjujejo, kar zelo koristi izboljšanju kakovosti odgovorov. Ta vloga je 

najprimernejša za študente, ki so pri skupinskem delu običajno bolj pasivni, kot skeptiki pa 

morajo stalno spraševati in dvomiti o rešitvah. Vloga optimista se določi, kadar pričakujemo 

slabo vzdušje v skupini zaradi zahtevne dejavnosti. Negativna čustva lahko ovirajo učenje, 

zato je pomembno, da nekdo v skupini spodbuja pozitivne vidike. Vodja skupine ni 

avtoritativen lik, ampak je zadolžen predvsem za to, da skupina dobro in demokratično deluje. 

Spodbuja manj aktivne člane in poskrbi, da so mnenja študentov enakovredna. Odgovoren je 

tudi za stik z inštruktorjem, saj ga lahko samo vodja skupine prosi za pomoč. Namen tega 

pravila ni vzpostavljanje hierarhije med člani, temveč spodbudi skupino, da skupaj oblikujejo, 

kaj jih zanima in kje potrebujejo pomoč. Zdi se mi zelo verjetno, da bi lahko skupina med to 

debato že sama našla ustrezen odgovor. Vlogi zapisnika in predstavnika v virih nista posebej 

opredeljeni, tako da domnevam, da prvi opravlja običajno zapisovanje rezultatov, drugi pa je 

zadolžen za poročanje ugotovitev. Za spodbujanje osebne odgovornosti pri skupinskem delu 

se poleg vseh skupinskih nalog v skupno mapo oddajo tudi individualni izdelki (Minderhout 

in Loertscher, 2007).  

 

2.5 Vodeno aktivno učenje kemije (VAUK) 

 

Spoznanja kognitivnih študij kažejo, da se učenci največ naučijo in tudi izboljšajo učne 

strategije, če so sami aktivno vključeni v proces učenja in imajo možnost, da sami 

konstruirajo svoje znanje. Vodeno aktivno učenje kemije (VAUK) je izobraževalni pristop, ki 

poteka v okolju, kjer so učenci aktivno vključeni v proces učenja kemije (Kolbl, 2012). 

VAUK je zasnovan po učnem pristopu POGIL, ki sem ga predstavila v prejšnjem poglavju, a 

je po enotah zasnovan malo drugače. Razlika med VAUK in POGIL (Devetak in Glažar, 

2010) je tudi v organizaciji in prilagoditvi načina POGIL na slovensko šolsko situacijo. Učne 

enote VAUK so prilagojene učiteljevemu delu in so v skladu s standardi znanja ter dolžino 

šolske ure. V VAUK je vključeno tudi raziskovalni del, ki pa ni značilen za POGIL (Kolbl, 

2012).  

 

Učna enota VAUK obsega zaključeno učno vsebino, ki se jo učenci samostojno, večinoma pa 

skupinsko, učijo. Če učenec naleti na težavo, jo najprej poskusijo rešiti v skupini, nato jim 

pomaga učitelj z usmerjanjem in podvprašanji, nikakor pa ne poda rešitve problema. Skupino 

tvorijo štirje učenci ali pet. Vsak od njih opravlja posebno vlogo, kot so vodja skupine, 

zapisnikar, poročevalec in tehnik. Učenci si vloge razdelijo sami, če imajo pri tem težave, 

lahko učitelj predlaga žreb vlog.  
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Učni list, ki ga učenci rešujejo pri enoti VAUK, je sestavljen iz dvanajstih specifičnih delov, 

ki si smiselno sledijo in so razvrščeni tudi po težavnosti. Če skupina sledi učnemu listu, naj bi 

bila na koncu sposobna rešiti zaključni problem.  

 

Specifični deli učnih enot so:  

1) Naslov, ki je napisan v vprašalni obliki in povezan z vsakdanjim življenjem, tako da 

učence pritegne k reševanju. Dober primer problemskega vprašanja je: »Zakaj naftni 

madež plava na vodi?« Učenci poznajo aktualen problem onesnaževanja razlitih oljnih 

madežev, vendar ne poznajo odgovora. Povezanost z vsakdanjim življenjem in 

nepoznavanje odgovora spodbudita učence k odkrivanju problema.  

2) Zakaj se to učim? Na kratko obrazloži temo oz. problem, ki ga bodo učenci spoznali in 

zakaj jim bo to koristilo. Ta del je pomemben tako pri mlajših kot pri starejših 

učencih, saj daje učenju smisel in hkrati motivira za delo.  

3) Učni cilji so izbrani iz učnega načrta in učencem povedo, kaj se bodo naučili.  

4) Učni dosežki so napisani pred konkretnimi aktivnostmi, ki jih morajo učenci rešiti, če 

želijo doseči učne cilje. Lahko so oblikovani tako, da učitelju kasneje pomagajo pri 

ocenjevanju učenčevega znanja.  

5) Predhodno znanje zavzema vsebine in pojme, ki so jih učenci spoznali že prej in jih 

morajo obvladati za nadaljnje razumevanje učne enote. (Poznajo hrano rastlinskega in 

živalskega izvora, vedo, da hrano jemo, ker jo potrebujemo in ne zato, ker je dobra.) 

6) Viri učencem povedo, kje poleg v delu s podatki in modeli še lahko najdejo potrebne 

informacije za izpolnitev nalog (učbenik, splet). 

7) Novi pojmi, ki jih bodo učenci spoznali pri tej temi, so navedeni brez definicij, saj so 

kasneje obrazloženi v podatkih in modelih. 

8) Podatki in modeli predstavijo novo snov, pojme in zakonitosti. Vsebujejo besedilo, 

lahko tudi grafe, slike, tabele in druga ponazorila, ki učencem pomagajo k boljši 

predstavi. Dolžina in zahtevnost besedila morata biti primerni starosti in predznanju 

učencev. Vpliva tudi na časovni okvir reševanja delovnega lista. Podatke in modele 

morajo učenci samostojno natančno prebrati in se o njih pogovoriti znotraj skupine.  

9) Ključna vprašanja so zastavljena tako, da učenec lahko nanje odgovori s pomočjo 

podatkov in modelov, zato učenci pri tem delu še enkrat preberejo podatke in modele. 

Ne gre samo za ponavljanje, saj morajo biti vprašanja takšna, da učenec izlušči bistvo 

in pokaže razumevanje prebranega.   

10) Naloge za vajo so namenjene uporabi novega znanja iz podatkov in modelov. Naloge 

naj bodo nove in privlačne, ne pa preveč zahtevne, tako da si bodo učenci ob pravilno 

rešeni nalogi tudi krepili samozavest.  

11) Ali razumem je nadgradnja nalog za vajo, ki učence vodi čez metakognicijo, saj bodo 

ob reševanju tega dela ugotovili, ali novo snov zares razumejo. Z reševanjem nalog 

svoje znanje ne le ocenijo, temveč tudi nadgradijo.  

12) Problemske naloge so namenjene reševanju problemov in prenosu novega znanja na 

druga področja. Učenci s pomočjo sinteze in evalvacije novega znanja ter z uporabo 

specifičnih strategij rešijo nov problem, ki lahko zavzema poskuse, risanje tabel, 

sintetiziranje in vrednotenje novega znanja (Devetak, Glažar 2009).  
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2.5.1 Oblike in metode dela VAUK 

 

Pred začetkom VAUK po skupinah mora učitelj učencem natančno predstaviti izobraževalno 

strategijo po vseh segmentih, ki so opisani zgoraj. Tako natančno predstavitev naredi samo ob 

prvi uporabi VAUK v razredu. Učenci se navadijo takega načina dela, vse učne enote pa so 

sestavljene na podoben način. Po razložitvi načina dela se učenci razdelijo po skupinah in 

vsak od članov dobi posebno vlogo vodje, zapisnikarja, poročevalca in tehnika. Če imajo 

učenci težave z razdelitvijo vlog, jim učitelj pomaga z naključnim žrebom.  

 

Naloga vodje skupine je, da upošteva zamisli vseh članov, jih spodbuja in zagotovi, da pri 

iskanju rešitve in razpravljanju vsi sodelujejo. Vodjo skupine pri sodelovalnih skupinah 

odsvetujejo, saj naj bi se s tem porušila enakopravnost učencev v skupini. Menim, da je pri 

VAUK lik vodje zastavljen bolj kot usmerjevalec in mirovnik, tisti, ki spodbuja druge in ne 

postavlja sebe v ospredje. Priporočila bi, da naloge vlog učitelj z učenci prediskutira in 

poudari, da je vodenje v skupini demokratično. Naloga zapisnikarja je, da pozorno spremlja 

razprave in v delovni list vpisuje natančne podatke. Poleg delovnega lista pa zapisuje tudi 

pomožne odgovore in zanimive rešitve ter ugotovitve, do katerih je skupina prišla med 

pogovorom. Poročevalčeva naloga je, da po končanem delu po skupinah predstavi rezultate s 

kratkim poročilom, dolgim največ 2 minuti. Največ časa naj nameni morebitnim težavam, na 

katere je naletela skupina med reševanjem problema, in posebnim ugotovitvam, ki so se zdele 

članom zanimive. Tehnik ima nalogo, da vodi skupino od ene aktivnosti do druge, glasno bere 

vprašanja, ki jih skupina prediskutira in poišče najboljši odgovor. Vodja skupine lahko po 

potrebi vlogo tehnika menjava, tako da si jo vsi člani izmenjujejo (Devetak in Glažar, 2012).  

 

Po razdelitvi vlog vsak učenec dobi svoj delovni list z učno enoto, ki ga samostojno in 

natančno prebere od prve (naslov) do osme točke (podatki in modeli). Nato tehnik prebere 

prvo vprašanje iz poglavja ključna vprašanja, ki ga skupina prediskutira, s pomočjo podatkov 

in modelov pa poišče najprimernejši odgovor. Učni list skupino vodi po nalogah, če pa učenci 

naletijo na težave, lahko za pomoč prosijo učitelja. Vodja skupine mu predstavi problem, 

učitelj pa jim ne pomaga z odgovorom, temveč jih z enostavnejšimi podvprašanji usmerja k 

rešitvi. Učiteljeva podvprašanja mora zapisnikar zapisati, da jih kasneje skupina lahko še 

enkrat prebere in poskusi rešiti problem. Skupina si lahko pri delu pomaga tudi z dodatno 

literaturo in medmrežjem, pri čemer je pomembno, da ima vsaka skupina na voljo svoj 

računalnik, da delo lahko poteka tekoče. Učna enota VAUK lahko vsebuje enostavne 

poskuse, ki jih skupina naredi samostojno po navodilih, ki so natančno zapisana na učnem 

listu. Vsaka skupina mora imeti na voljo svoj komplet pripomočkov za izvedbo poizkusa, ki 

jih učitelj vnaprej pripravi na mize (Devetak in Glažar, 2012).  

 

Delo po skupinah traja približno 35 minut, temu pa sledijo kratka poročila rezultatov skupin, 

ki jih predstavijo poročevalci skupin. Učitelj vodi proces poročanja, pomaga izluščiti bistvo 

enote in rešiti morebitne težave. Ura naj se zaključi s ponovitvijo novih pojmov. Če učencem 

ne uspe dokončati delovnega lista in predstaviti dela v predvidenem času, se učna enota 

podaljša še v naslednjo uro (Devetak in Glažar, 2012). 
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2.5.2 Raziskave vodenega aktivnega učenja kemije 

 

V Sloveniji je malo raziskav, ki bi pokazale, da so učenci, ki so bili deležni učnega pristopa 

VAUK, uspešnejši od učencev, ki so bili deležni tradicionalnega pouka. Devetak je s 

sodelavci (2011) z VAUK izvedel vsebinski sklop o kislinah, bazah in soleh v 9. razredu pri 

predmetu kemija. Pri učni enoti z naslovom »Kaj nastane, če kislini dodamo bazo?« je 

sodelovalo 20 učencev eksperimentalne skupine, 20 učencev kontrolne skupine pa je snov 

obravnavalo na tradicionalen način z zapisi na tablo in demonstracijskim poizkusom. V obeh 

razredih je pouk potekal v obliki blok ure. Skupini sta pred delovnim listom rešili test 

predznanja, ki je pokazal, da sta v predznanju izenačeni. Eksperimentalna skupina je delo 

opravila v 50 minutah, saj se je predstavitveni del podaljšal zaradi diskusije. Čas obravnave 

učne snovi v kontrolni skupini pa je bil 30 minut. Podatke obeh skupin so statistično obdelali 

in ugotovili, da je bila kljub majhnemu vzorcu razlika v rezultatih statistično pomembna, saj 

je imela eksperimentalna skupina povprečje pravilno rešenih nalog 70 %, med tem ko je bila 

uspešnost kontrolne skupine 50 % (Devetak idr., 2011). Drugo pomembno raziskavo učnega 

pristopa VAUK, v kateri je sodelovalo 47 učencev, v povprečju starih 13 let, je izvedla Kolbl 

(2011). 24 učencev kontrolne skupine je bilo deležnih učne enote po VAUK, 23 učencev 

kontrolne skupine pa je imelo običajen pouk. Namen te študije je bil ugotoviti vpliv VAUK 

na razumevanje pojmov pri obravnavi ogljikovodikov, pri čemer je s testi predznanja najprej 

ugotovila, da se predznanje o ogljikovodikih med skupinama minimalno razlikuje. 

Eksperimentalna skupina je reševala delovni list z naslovom: »Zakaj naftni madež plava na 

vodi?« Raziskovalno vprašanje, ki se najbolj dotika uspešnosti VAUK, je, ali učenci, ki so 

vsebino o ogljikovodikih spoznavali s pomočjo pristopa VAUK, dosežejo statistično 

pomembno boljše rezultate kot učenci, ki so bili deležni običajnega pouka. Rezultati so 

pokazali, da so učenci eksperimentalne skupine v povprečju dosegli boljše rezultate kot 

učenci kontrolne skupine. Izid t-preizkusa razlik med aritmetičnima sredinama pa je pokazal, 

da razlika ni statistično pomembna. Kljub temu pa zaradi zaznanih interesnih razlik med 

skupinama avtorica meni, da bi dodatne raziskave lahko veliko prispevale k napredku 

didaktičnega znanja pri pouku kemije. Posebej je izpostavila večji vzorec in ugotavljanje 

trajnosti pridobljenega znanja s pristopom VAUK.  

 

2.6 Razumevanje pojma toplote in temperature 

 

Empirični del raziskave o vodenem aktivnem učenju sem izvedla z učno uro na temo toplote 

in temperature. Za boljše razumevanje rezultatov sem predstavila cilje iz slovenskega učnega 

načrta in to, kaj se o toploti ter temperaturi učijo otroci v tujini. Opisanih je tudi nekaj 

raziskav o razumevanju pojma toplote in temperature pri učencih iz drugih držav. 

  

O toploti in temperaturi se slovenski učenci v prvem in drugem razredu ne učijo. V tretjem 

razredu sem pri predmetu spoznavanje okolja pod tematskim sklopom snovi zasledila 

operativna cilja: 

 učenci poznajo spreminjanje lastnosti snovi pri segrevanju in 

 znajo meriti temperaturo.  
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Tudi v četrtem razredu spoznavajo le toploto v povezavi s snovjo. Pri predmetu naravoslovje 

in tehnika je pod temo spreminjanje lastnosti snovi operativni cilj, da znajo učenci: 

 dokazati, da segrevanje in ohlajanje povzročata spremembe lastnosti snovi. 

 

 Prav tako v četrtem razredu je pod temo pretakanje snovi operativni cilj, da učenci znajo: 

 pojasniti pomen sklenjenega cevja centralnega ogrevanja ter vode, ki v njem kroži in 

prenaša toploto.  

 

V petem razredu, pod tematskim sklopom pojavi, že obravnavajo temo toplota in temperatura. 

Operativni cilji so, da učenci znajo: 

 dokazati, da toplota prehaja s toplejšega na hladnejše,  

 razlikovati med temperaturo in toploto,  

 opisati različne termometre in meriti temperaturo, 

 prikazati, da različne snovi različno prevajajo toploto,   

 ugotoviti pomen in opisati vrste izolacijskih materialov ter poiskati primere uporabe, 

  opisati različne vrste toplotne izolacije živih bitij in utemeljiti pomen,  

 dokazati snovi, ki nastajajo pri gorenju, in da se pri gorenju sprošča toplota. 

 

Pri temi vplivi sonca na vreme je toplota povezana s sončnim segrevanjem. Operativni cilji 

so, da učenci zanjo:  

 prikazati, da se snovi na soncu segrejejo, če vpijajo sončno svetlobo,  

 razložiti, da sončna svetloba ogreva tla in da tla ogrevajo zrak,  

 ugotoviti, da se tla najbolj ogrejejo, ko padajo sončni žarki pod pravim kotom,  

 pojasniti razliko med ogrevanjem prisojnih in osojnih bregov,  

 ugotoviti, da se voda segreva, ko vpija sončno svetlobo,  

 izvesti poskus, s katerim dokažejo, da se lastnosti vode in zraka pri segrevanju 

spreminjajo,  

 povzeti iz vremenskih meritev, da temperatura v spodnji plasti ozračja z višino 

navadno pada.  

 

Zanimiv se mi je zdel korejski učni načrt, kjer se otroci v vrtcu učijo o toploti in temperaturi z 

risanjem vode, vremenskih slik in podobno. V prvem in drugem razredu se učijo o občutku 

hladno – toplo v povezavi z letnimi časi. V teh dveh razredih prevladuje empirični pristop, saj 

se učijo s čutili, definicijo temperature, kot merilo za hladno in toplo, pa spoznajo v tretjem 

razredu. Na tej stopnji začnejo tudi z merjenjem temperature različnih prostorov z različnimi 

termometri. Naučijo se, da temperatura naraste, če je prostor izpostavljen soncu, in da snovi 

ob segrevanju spremenijo stanje. V četrtem razredu spoznajo pojem toplote in vedo, da se 

temperatura objekta zviša, če ga segrevamo. V petem razredu spoznajo, da se snovi hitreje 

raztopijo v vodi, če jo segrevamo.  

 

Kljub temu, da je bilo glede razumevanja toplote in temperature izvedenih več raziskav, žal, 

nisem izsledila nobene, ki bi raziskala razumevanje toplote in temperature pri slovenskih 
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šolarjih. Med prvimi sta Piaget in Garcia (1977) odkrila, da otroci, stari do 7 let, ne razumejo 

toplote kot nekaj, kar prehaja od toplih objektov k hladnim, ampak kot nekaj, kar se nalezljivo 

prenaša na objekte v bližini. Albert (1978) je študirala koncepte toplote pri otrocih, starih od 4 

do 9 let, z uporabo kliničnega intervjuja in kategorizirala koncepte po razvojnih stopnjah po 

Piagetu. Ugotovila je, da otroci, stari od 7 do 8 let, lahko postavijo pogoje, da je nekaj toplo, 

na primer hrana, ki jo segrejemo na štedilniku, predmeti, ki jih segreje sonce, ali pa njihovo 

telo, ki se segreje med telovadbo.  

 

2.6.1 Raziskave učenčevega pojmovanja temperature 

 

Raziskava v kateri so sodelovali učenci, stari od 9 do 11 let (Choi, 2001), je pokazala, da jih 

veliko zaznava temperaturo kot količinski pojem. Zanimiv je tudi rezultat, da veliko učencev 

kaže nagnjenost k seštevanju temperature pri mešanju vode. Odgovori učencev so bili, da če 

zmešamo dve skodelici 30 °C vode, dobimo vodo, katere temperatura znaša 60 °C. Podobne 

rezultate kaže tudi raziskava Ericksona in Tiberghiena (1958). Učenci naj bi temperaturo 

zaznavali kot lastnost materiala, veliko jih ne razume, da imajo lahko različni materiali v 

enakih pogojih enako temperaturo, saj jih uvrščajo v skupine mrzlih, srednjih in toplih 

materialov (Choi, 2001). Harrison (1999) v raziskavi podobno omeni, da si nekateri učenci 

razlagajo temperaturo materiala tako, kot da so nekateri materiali po naravi hladni, na primer 

kovina, drugi pa topli, npr. oblačila. Pogosto temperaturo zamenjajo za toploto. V obsežnejši 

raziskavi Paika, Choja in Goa (2007) otroci, stari od 4 do 9 let, mislijo, da je, ko vzamemo 

dve ledeni kocki iz zamrzovalnika, temperatura večje ledene kocke nižja od temperature 

manjše kocke. Od 4 do 6 let stari otroci so razložili, da je temperatura pogojena z velikostjo, 

starejši pa razlago povezujejo s hitrostjo topljenja in zmrzovanja, ki je odvisna od velikosti. 

Največ pravilnih odgovorov, da velikost in temperatura nista povezani, saj sta bili kocki 

istočasno vzeti iz zamrzovalnika, so podali od 10 do 11 let stari učenci. Pri poskusu mešanja 

vode s temperaturo 40 °C in 70 °C je največ od 5- do 8-letnikov izbralo odgovor 110 °C. 

Večina od 9 do 11 let starih učencev pa meni, da bi se zaradi toplotnega uravnoteženja nižja 

temperatura zvišala in obratno.  

 

2.6.2 Raziskave učenčevega pojmovanja toplotnih izolatorjev 

 

Raziskave kažejo, da učenci povezujejo toplotno izolacijo z lastnostmi materiala. Po raziskavi 

Lewisa in Linna (1994), ki je preučevala 12-, 13- in 14-letnike, naj bi kar 27 % učencev 

menilo, da je kovina dober izolator. Kot posebej dober izolator so omenili aluminijasto folijo, 

ki po njihovem mnenju bolje ohranja mrzle predmete kot les in volna. Kar 48 % jih meni, da 

obleke ne bi smeli uporabiti, ker bi material segrela, le 21 % pa pravi, da obleka ohranja 

toploto predmetov. V raziskavi Choia in Kima (2001) je večina učencev od 4. do 6. razreda za 

ohranjanje tople vode izbrala kovino pred stiroporom. Kovina naj bi toploto hitro absorbirala 

in jo dobro obdržala, saj je ne seva. Na drugi strani pa jih je veliko napačno odgovorilo, da 

volna bolje ohrani led kot kovina, in sicer zato, ker je folija mrzla in absorbira hlad.  
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2.6.3 Raziskave učenčevega pojmovanja toplotnega ravnovesja 

 

Učenčevo pojmovanje toplotnega ravnovesja je povezano s prenosom toplote in je razdeljeno 

na hladno in toplo. Mislijo, da »vroča toplota« oddaja toploto, »hladna toplota« pa mrzel zrak. 

Sorodne študije v 4., 5. in 6. razredu (Choi in Kim 2001) ter v 8. in 9. razredu (Shin, 1999) so 

pokazale, da učenci verjamejo, da se toplota prenaša s toplih predmetov, hladen zrak pa s 

hladnih. Podobne rezultate najdemo v raziskavi z učenci, starimi od 6 do 13 let (Erickson 

1979) in od 12 do 16 let (Engel-Clough, 1986). V tej raziskavi je večina dijakov zapisala, da 

je razlog, da se kovinska žlica v vroči vodi segreje hitreje od drugih materialov, ker »kovina 

privablja mraz« oziroma »ker se sveti, les se ne«. V Ericksonovi raziskavi se je pokazalo, da 

razumejo sposobnost prenosa toplote kot lastnost kovine ali lesa in da se načini prenosa 

razlikujejo glede na lastnosti materiala. Zato imajo tudi težave pri razumevanju toplotnega 

ravnovesja. Tako so učenci tudi nesposobni razumeti, da je temperatura materiala odvisna od 

temperature okolja. Chun (1993) je ugotovil, da učenci od 3. do 5. razreda mislijo, da je 

temperatura kovine nižja od temperature ostalih materialov, kadar je temperatura okolja nižja 

od naše telesne temperature, in najvišja, kadar je temperatura okolja višja od naše telesne 

temperature.  

 

Ta spoznanja kažejo, da so učenci nezmožni razumeti, da se temperatura materiala spreminja 

glede na temperaturo zraka, in da nimajo oblikovanega natančnega pojma toplotnega 

ravnovesja. Raziskovalci priporočajo, da se pri poučevanju da poudarek tudi na sam proces 

izenačevanja, ne samo ravnovesju (Paik, 2007).  

 

2.7 Opredelitev problema in raziskovalna vprašanja 

 

Pri delu z osnovnošolci ugotavljam njihovo omejeno sposobnost samostojnega dela ali dela v 

skupini. Poznajo ogromno dejstev, informacij in zakonitosti ter delujejo precej razgledani, a 

že precej preprosto samostojno, nešolsko nalogo, težko rešijo. Ne znajo poskušati in začeti z 

reševanjem problemov, so negotovi in se bojijo, da bodo polomili uporabljene pripomočke. V 

Sloveniji so na predmetni stopnji našli možno rešitev pri predmetu kemija z uporabo učne 

enote vodenega aktivnega učenja kemije. Vodeno aktivno učenje kemije (VAUK) temelji na 

kognitivni teoriji, ki na področju učenja poudarja pomembnost razvojne stopnje učencev in 

upoštevanje značilnosti kognitivnih procesov otroka. Pri VAUK lahko zagotovimo tako 

kognitivni konflikt kot socialno-kognitivni konflikt, ker delo poteka v skupinah, kjer 

inštruktor/mentor učencem ne pomaga z odgovori, temveč jih usmerja s podvprašanji, skupina 

pa do pravilne rešitve pride sama. Motivirajo jih skupinsko delo, na zanimiv način in s 

poskusi predstavljena tema, predvsem pa prepuščanje odgovornosti za učenje in znanje v 

njihove roke. V tujini so predhodnico VAUK preizkusili na fakulteti, pri nas pa na višji 

stopnji osnovne šole, kjer se je izkazala za uspešno. Menim, da bi z uvajanjem vodenega 

aktivnega učenja v pouk lahko izboljšali kognitivne, socialne in čustvene sposobnosti 

učencev. Zanima me, ali je VAUK primeren za 5. razred osnovne šole oziroma kako bi lahko 

priredila VAUK v vodeno aktivno učenje naravoslovja. Pri tem se VAUK preimenuje v 

VAUN (vodeno aktivno učenje naravoslovja).  
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Raziskovalna vprašanja:  

Kako prilagoditi VAUN za učence petega razreda osnovne šole? 

Kako uspešni bodo učenci 5. razreda pri uporabi VAUN za učenje naravoslovnih pojmov? 

S katerim delom uporabe VAUN učnega modela bodo imeli učenci največ težav? 

Kako bodo učenci delovali v dodeljenih vlogah? 
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3 METODA DELA 

 

3.1 Opis vzorca 

 

Vzorec zajema učence dveh oddelkov in učiteljico učencev enega oddelka. Skupno je v 

raziskavi sodelovalo 41 učenk in učencev dveh oddelkov petega razreda ene izmed gorenjskih 

osnovnih šol. Domnevam, da je bila večina učencev na razvojni stopnji konkretnih operacij. 

Od tega je bilo 53,7 % deklic in 46,3 % dečkov, njihova skupna povprečna starost pa je bila 

10,3 leta. V raziskavi je sodelovala ena učiteljica petega razreda ene izmed gorenjskih 

osnovnih šol. Stara je 53 let in ima 29 let delovnih izkušenj z razrednim poukom.   

 

3.2 Instrumenti 

 

PREDPREIZKUS ZNANJA 

Predpreizkus znanja sta sestavljali dve nalogi. Prva naloga ima dva dela, druga pa tri. Pri 

prvem delu prve naloge mora učenec s puščicami narisati toplotni tok z vroče pečenke na 

mizo in v zrak, drugi del pa je dopolnilna naloga, kjer mora oceniti temperaturo pečenke čez 

nekaj ur, če ostane na pultu. Enako je pri prvem delu druge naloge učenec moral s puščicami 

narisati toplotni tok iz zraka iz okolja v hladno steklenico, drugi del naloge pa je dopolnilna 

naloga, kjer je bilo treba oceniti temperaturo kokakole na polici čez nekaj ur, tretji del pa 

naloga s kratkim odgovorom. Pri zadnji nalogi so morali učenci napisati, katere materiale 

priporočajo za izolacijo. Naloge so namenjene preverjanju predznanja pojmov toplote in 

temperature. Nanašajo se na potovanje toplotnega toka, na predvidevanje končnega stanja 

temperature in na toplotne izolatorje.  

 

PREIZKUS ZNANJA 

Zaradi lažje analize pridobljenega znanja so naloge preizkusa znanja enake predpreizkusu 

znanja in so opisane v zgornjem odstavku.  

 

 

VPRAŠALNIK O UČENJU Z VAUN 

Vprašalnik za učence je bil sestavljen iz štirih vprašanj, od katerih je eno zaprtega, tri pa 

odprtega tipa. Sprašujejo po mnenju, stališču in počutju učencev med izvedeno učno uro. 

Učenci so vprašalnik izpolnili pisno, dan po izvedeni uri, in sicer po reševanju preizkusa 

znanja.  

 

DELOVNI LISTI ZA UČNI MODEL VAUN 

Delovni listi so sestavljeni po principu vodenega aktivnega učenja naravoslovja (VAUN), in 

sicer na temo toplota in temperatura, z naslovom »Zakaj kokakola postane topla?«  Prvi štirje 

deli učnega lista so namenjeni branju in so: Naslov, Zakaj se to učim, Nove besede ter Podatki 

in modeli. Četrti del, tj. Ključna vprašanja, sestavljajo tri naloge s kratkimi odgovori in ena 

naloga podčrtavanja. Peti del, tj. Naloge za vajo, sestoji iz dveh nalog s kratkimi odgovori in 

iz dveh nalog, pri katerih je treba rešitev narisati. Šesti del, Ali razumem?, je sestavljen iz 
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dopolnjevalne naloge, dveh nalog podčrtavanja, dveh nalog s kratkimi odgovori in iz naloge, 

pri kateri je treba rešitev dorisati. Sedmi del so problemske naloge in je sestavljen iz štirih 

nalog dopolnjevanja ter štirih nalog s kratkimi odgovori. 

 

Delovni list je namenjen učenju učencev v skupini ter omogoča tudi ugotavljanje poteka 

učnega procesa pri učencih.  

 

OPAZOVALNI PROTOKOL INTERAKCIJ MED UČENCI PRI UČENJU Z VAUN 

Kot opazovalka udeleženka sem opazovala učence v petih skupinah. Skupine sem opazovala 

na enajstih področjih.  

I. Interes – ocena zainteresiranosti učencev v skupini. 

II. Sodelovanje – ocena sodelovanja skupine in posameznih članov.  

III. Razdelitev vlog – opazovanje poteka razdelitve vlog, opravljanje vlog in težave.  

IV. Samostojnost – ocena, v kolikšni meri je skupina samostojno opravljala naloge brez 

pomoči učitelja.  

V. Zakaj se to učim – opazovanje težav pri specifičnem delu »Zakaj se to učim?«. 

VI. Podatki in modeli – opazovanje težav pri branju in uporabi podatkov ter modelov.  

VII. Ključna vprašanja – opazovanje reševanja ključnih vprašanj.  

VIII. Naloge za vajo – opazovanje reševanja nalog za vajo. 

IX. Ali razumem – opazovanje reševanja specifičnega dela »Ali razumem?«. 

X. Problemske naloge – opazovanje reševanja problemske naloge.  

XI. Drugo. 

 

INTERVIJU 

Z učiteljico sem izvedla individualni nestrukturiran intervju. Vnaprej sem določila le cilj 

poizvedovanja in tri okvirna vprašanja. Cilj poizvedovanja je bil, ugotoviti primernost učne 

enote VAUN za učence petega razreda, njene prednosti in slabosti ter kako prilagoditi VAUN 

za petošolce. Intervju sem izvedla na dan izvedbe VAUK v razredni učilnici.  

 

3.3 Potek raziskave 

 

Raziskava je potekala v več delih v mesecu decembru v eni izmed gorenjskih osnovnih šol. 

Najprej sem v enem oddelku razdelila preverjanje predznanja, vodila učno enoto VAUN in 

hkrati izpolnjevala opazovalno listo. Po končanem pouku sem z učiteljico izvedla intervju. 

Učiteljica je preverjanje znanja in vprašalnik v razredu izpeljala naslednji dan in mi 

posredovala podatke. Na pobudo učiteljice sem uro izvedla še v drugem oddelku po 

podobnem postopku. Prvi dan sem preverila njihovo predznanje, vodila učno enoto in učence 

opazovala pri delu v skupini, naslednji dan pa je učiteljica izvedla preverjanje znanja ter 

učencem razdelila vprašalnik o poteku ure.  

 

Preverjanje predznanja, znanja in vprašalnik so učenci obeh oddelkov reševali oz. izpolnjevali 

samostojno, delo po metodi VAUN pa so opravljali po skupinah. Učilnico sem preuredila za 

skupinsko delo in na mizah vnaprej pripravila škatlo s potrebnimi pripomočki.  
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Slika 1: Skica učilnice obeh razredov 
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4 REZULTATI 

 

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati raziskave, ki so razdeljeni na več poglavij. Prvo 

poglavje zajema rezultate predpreizkusa in preizkusa znanja, v drugem poglavju z naslovom 

Vključenost učencev v učni pristop VAUN pa sta predstavljena mnenje učencev o delu z učnim 

modelom VAUN in potek učnega procesa. V tretjem poglavju je predstavljeno mnenje 

učiteljice o učnem pristopu VAUN. 

 

4.1 Znanje učencev o temperaturi in toploti 

 

Podatke o znanju učencev o temperaturi in toploti po učenju z učnim modelom VAUN sem 

dobila s primerjavo predpreizkusa in preizkusa znanja. Učenci so največji napredek dosegli 

pri poznavanju toplotnih izolatorjev in pri razumevanju sposobnosti prehajanja toplotnega 

toka s toplih predmetov na hladne predmete.  

 

Tabela 3: Izračun rangov 

 

 N Povprečni rangi Vsota rangov 

Negativni rangi 

Pozitivni rangi 

Ničle 

Skupaj 

2 

30 

3 

35 

9 

17 

18 

510 

 

Na predpreizkusu znanja so učenci povprečno dosegli 1,64 točke od 5 možnih točk, kar znaša 

32,82 %. Na preizkusu znanja pa so povprečno dosegli 2,74 točke od 5 možnih točk, kar 

znaša 54,85 %.  

 

Tabela 4: Izračun Z-vrednosti Wilcoxonovega testa 

 

 Skupno predpreizkus in preizkus znanja 

Z 

P 

4,632 

0,000 

 

Izid Wilcoxonovega testa (Z = – 4,632, P = 0,000) kaže, da je razlika v skupnem rezultatu na 

preverjanju predznanja in preverjanju znanja statistično značilna. Učenci so ob koncu učne 

ure VAUN dosegli višje rezultate kot na začetku.  
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4.2 Vključenost učencev v učni pristop VAUN 

 

Za čim boljši vpogled vključenosti učencev v učni pristop VAUN bom predstavila mnenje 

učencev o VAUN in analizo poteka učnega dela.  

 

4.2.1 Mnenje učencev 

 

V nadaljevanju bom predstavila rezultate vprašalnika, ki učence sprašuje po mnenju o učnem 

pristopu VAUN.  

Učenci so na vprašanje, ali se jim je zdela učna ura naravoslovja zanimiva, odgovarjali z 

odgovori da, ne in delno. Največ jih je odgovorilo, da jim je bila ura zanimiva, nekaj jih je 

odgovorilo, da jim je bilo delno všeč, in najmanj, da jim ura ni bila zanimiva. 

 

87 %

3 % 11 %

Da.

Ne.

Delno.

 
Graf 1: Mnenje učencev o zanimivosti ure 

 

Naslednje vprašanje je učence spraševalo po utemeljitvi prejšnjega odgovora, torej zakaj jim 

je bila ura zanimiva ali ne. Učenci, ki so menili, da je bila ura zanimiva, so podali kot razlog 

zanimive poskuse, delo po skupinah, veliko novega znanja, vloge in novo učiteljico.  
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Graf 2: Utemeljitev učencev, zakaj se jim je zdela ura zanimiva 

 

Nekateri učenci so napisali tudi več razlogov in razložili, da jim je bilo všeč zaradi poskusa z 

ledenimi kockami. Kot posebej dobre vloge so omenili vlogo poročevalca, tehnika in 

zapisnikarja. Zanimivo jim je bilo tudi zato, ker niso uporabljali zvezkov in so se lahko 

pogovarjali.  

 

Štirje učenci, ki menijo, da jim je bila ura delno zanimiva, so za razlog navedli slabe odnose v 

skupini in slabo opravljanje vloge vodje. En učenec je odgovoril, da mu ura ni bila zanimiva, 

in to zato, ker je moral zaradi sporov med člani opravljati dve vlogi.  

 

Na naslednje vprašanje, kaj jim je bilo najbolj všeč, so učenci odgovorili, da merjenje, poskus 

z ledenimi kockami, merjenje z infrardečim termometrom, razdeljene vloge in opravljanje 

nalog, vprašanja ter drugo.  
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Graf 3: Najbolj zanimiv del ure po mnenju učencev 

 

Pod drugo sta dva učenca navedla, da jima nič ni bilo všeč, dva pa, da sta se naučila veliko 

novega. Dva učenca sta zapisala nesmiseln odgovor.  

 

Na zadnje vprašanje, kaj jim ni bilo všeč in kje so imeli težave, so učenci odgovarjali zelo 

različno. 

 

 

 
Graf 4: Mnenje učencev, kje so imeli največ težav 

 

Večina jih je zapisala, da ni imela nikjer težav, veliko pa se jih je motilo pri merjenju. Manjše 

število jih je odgovorilo, da so imeli težave pri nalogah prehajanja toplote s teles z višjo 

temperaturo na telesa z nižjo. Poudarili so, da so imeli težave z vlogo poročevalca, kar se 

nanaša bolj na sestavljanje poročila kot na samo poročanje. Zahtevna se jim je zdela tudi 
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vloga zapisnikarja. Pod drugo so zapisali, da so težko sodelovali in se držali vlog ter se 

pritoževali nad sošolci. Učenka je omenila tudi predolgo čakanje pri poskusu s taljenjem 

ledenih kock, drugače pa si želi čim več tako organiziranih ur.  

 

4.2.2 Potek učnega procesa 

 

Potek učnega procesa je predstavljen z rezultati opazovanja učnega procesa po učnem 

pristopu VAUN in z analizo izpolnjenih delovnih listov za učni model VAUN.  

 

4.2.2.1 Proces učenja po učnem pristopu VAUN 

 

I. Opazovana zainteresiranost učencev za učenje po učnem pristopu VAUN 

 
Graf 5: Delež zainteresiranih otrok med delom 

 

 Večina skupin je za delo kazala visoko raven interesa, dvema skupinama pa je zanimanje 

upadlo na koncu zadnje precej dolgotrajne naloge. 
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II. Sodelovanje 

 
Graf 6: Učinkovitost učencev pri sodelovanju 

 

Skupine, ki so delo opravile brez večjih težav, so imele med delom le manjše spore, in sicer 

glede hitrosti dela in s pravilno izvedbo poskusa. V eni skupini so zaradi težav zamenjali 

vodjo, potem pa je delo potekalo dobro. Skupina, ki je zelo slabo sodelovala, je motila tudi 

delo drugih skupin.  

 

III. Razdelitev vlog 

Vloge je razdelila učiteljica glede na različne sposobnosti otrok. V večini je vloge dobro 

dodelila, težave so imeli dve vodji, en zapisnikar in nekaj poročevalcev.  

 

IV. Samostojnost 

 

 
Graf 7: Stopnje samostojnosti skupin pri delu 
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Večina skupin je bila pri delu samostojna, dve pa sta potrebovali več pomoči. Opazila sem, da 

so bile bolj nesamostojne tiste skupine, ki so imele težave tudi z medsebojnim sodelovanjem 

in izpolnjevanjem vlog.  

 

V. Zakaj se to učim? 

Pri specifični enoti »Zakaj se to učim?« nisem opazila nobenih posebnosti.  

 

VI. Podatki in modeli 

Branje podatkov in modelov je učencem vzelo približno 5–8 minut pri prvem samostojnem 

branju. V večini skupin so učenci, ki so hitreje prebrali, v miru počakali sošolce, da 

dokončajo.  

 

VII. Ključna vprašanja 

Pri opazovanju reševanja ključnih vprašanj sem opazila, da je večina skupin pri vprašanju, kaj 

je temperatura, zapisala, da je temperatura toplota. Učence sem usmerila k ponovnemu 

pozornemu branju podatkov in modelov.  

  

VIII. Za vajo 

Pri nalogah za vajo so imeli težave z razlago ohlajanja juhe in taljenja sladoleda. S pojavom 

taljenja sladoleda so bolj povezovali spreminjanje agregatnega stanja kot prehajanje toplote 

okolice na sladoled.  

 

IX. Ali razumem? 

Pri reševanju dela »Ali razumem?« nisem opazila nobenih posebnosti.  

 

X. Problemske naloge 

Pri problemskih nalogah so imeli težave z merjenjem z IR-termometrom, kljub navodilom, 

naj bo razdalja med termometrom in ploščo vedno 15 cm. Težave so imeli tudi s terminom 

hipoteza in z oblikovanjem sklepov na podlagi rezultatov.  

 

XI. Drugo 

Opazila sem, da naloge niso bile smiselno označene, saj je imela vsaka še podnalogo, ki ni 

imela ustrezne oznake s črko. To je učencem povzročalo kar nekaj težav pri orientaciji.  

 

4.2.2.2 Izpolnjevanje delovnih listov 

 

Poglavje vsebuje analizo rezultatov sklopov »Ključna vprašanja, Naloge za vajo, Ali 

razumem? in Problemske naloge«. Učenci so jih reševali na delovnih listih, narejenih po 

učnem modelu VAUN.  

 

1) KLJUČNA VPRAŠANJA 

Pri sklopu »Ključna vprašanja« so morali učenci s pomočjo »Podatkov in modelov« 

odgovoriti na štiri vprašanja. Pri reševanju so bili večinoma uspešni. 
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Naloga 4.a 

 
Slika 2: Izsek z delovnega lista učenke (naloga 4.a) 

 

Kaj je temperatura? – Vsi učenci so napisali pravilen odgovor, da je temperatura merilo, kako 

toplo je nekaj.  

 

Naloga 4.b 

 
Slika 3: Izsek z delovnega lista učenke (naloga 4.b) 

    

S katerim pripomočkom merimo temperaturo? – Vsi učenci pravilno napisali odgovor 

termometer. 

 

Naloga 4.c  

 
Slika 4: Izsek z delovnega lista učenke (naloga 4.c) 

 

Predstavljajte si kuhinjo. Kje v kuhinji je najbolj vroče in kje najbolj hladno? – Učenci so 

podajali pravilne, a različne odgovore. V enem oddelku so se osredinili na prostor, kjer je 

spodaj hladno in zgoraj vroče, v drugem oddelku pa na predmete v kuhinji, kjer je hladno v 

hladilniku, zamrzovalniku in vroče v pečici.  

 

Naloga 4.d 

 
Slika 5: Izsek z delovnega lista učenke (naloga 4.d) 

 

Podčrtajte izolatorje: volna,  kovina, železo, stiropor,  les, zrak. – Vsi učenci so pravilno 

podčrtali volno, stiropor, les in zrak.  

 

2) NALOGE ZA VAJO 

Sklop »Naloge za vajo« vsebuje dve nalogi, ki se nanašata na »Podatke in modele«, kjer je 

bilo treba s puščicami označiti prehajanje toplotnega toka.  
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Naloga 5.a 

 
Slika 6: Izsek z delovnega lista učenke (naloga 5.a) 

        

Kaj se zgodi s sladoledom, če ga pustimo na soncu? Dorišite puščice, kako potuje toplota. –  

60 % učencev je odgovorilo pravilno, 40 % učencem pa je manjkal odgovor. Puščice je 

pravilno dorisalo 40 % učencev, 60 % pa je dorisalo toplotni tok le z ene strani. Pozabili so, 

da toplota iz zraka prehaja na sladoled z vseh strani. 

 

Naloga 5.b 

 
Slika 7: Izsek z delovnega lista učenke (naloga 5.b) 

 

Kaj se bo zgodilo z vročo juho, če jo pustimo dolgo na mizi? Dorišite puščice, kako potuje 

toplota. – 60 % učencev je odgovorilo pravilno, 40 % pa je manjkal odgovor.  Puščic pravilno 

ni narisal noben učenec, 80 % jih je narisalo samo toplotni tok iz juhe v zrak, 20 % pa toplotni 

tok iz juhe v zrak in iz juhe v posodo, pozabili pa so na podlago.  

 

3) ALI RAZUMEM? 

Vsebinski sklop »Ali razumem?« vsebuje tri naloge, ki kažejo razumevanje »Podatkov in 

modelov«. Od učencev zahtevajo izvajanje poskusa, napovedovanje in risanje poskusa.  
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Naloga 6.a 

 
Slika 8: Izsek z delovnega lista učenke (naloga 6.a) 

 

Iz raziskovalne škatle vzemite 2 kovinski pločevinki in manjšo postavite v večjo. V manjšo 

nalijte vročo vodo in izmerite temperaturo. V večjo nato nalijte mrzlo vodo in izmerite 

temperaturo. – Pri 60 % učencev se izmerjene temperature spreminjajo v skladu z mojimi 

pričakovanji, pri 40 % pa se meritve ne ujemajo. 40 % poskusa ni narisalo, 60 % pa jih je 

narisalo nepravilno skico. Od tega sta dve skupini narisali drugačen poskus, kot je bilo treba, 

ena skupina pa je pozabila dorisati puščice prehajanja toplote med posodicama.  

 

Naloga 6.b 

 
Slika 9: Izsek z delovnega lista učenke (naloga 6.b) 

 

Podčrtajte pravilno besedo. Če bi poskus naredili v stiropornem lončku, bi se voda ohladila 

hitreje/počasneje. Zakaj? – 80 % učencev je podčrtalo pravilen odgovor, 20 % ni podčrtalo 

nobenega odgovora. Na vprašanje, zakaj, so vsi pravilno odgovorili, da zato, ker je stiropor 

dober izolator.            
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Če bi poskus naredili v keramičnem lončku, bi se voda ohladila hitreje/počasneje. Zakaj? – V 

prvem delu naloge je 80 % učencev podčrtalo pravilen odgovor, 20 % ni podčrtalo nobenega 

odgovora.  

 
Graf 8: Rezultati utemeljitve rešitve naloge 6.b 

 

Pri utemeljitvi, zakaj je tako, del učencev ni podal odgovora, del pa jih je napačno utemeljil, 

da bi se tekočina hitreje shladila v keramičnem lončku, ker je dober izolator. Večina učencev 

je utemeljila pravilno, da je keramika dober prevodnik.  

 

Naloga 6.c 

 
Slika 10: Izsek z delovnega lista učenke (naloga 6.c) 

 

Kam bi potovala toplota, če bi v večjo posodico nalili vročo vodo in vanjo vstavili manjšo 

posodico z mrzlo vodo. Narišite.   
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Graf 9: Rezultati risanja skic pri nalogi 6.c 

 

Učenci, ki niso narisali skice, so pustili prazen prostor. Tisti, ki so narisali napačno skico, so 

namesto ene posodice v drugi narisali eno zraven druge. Največ učencev je skiciralo pravi 

poskus, vendar so na skici manjkale puščice toplotnega toka. Nekaj učencev je narisalo 

pravilni poskus in dorisalo puščice, a so bile te pomanjkljive. Narisali so puščice iz ene 

posode v drugo, pozabili pa so na prehajanje toplote med posodo in podlago ter posodo in 

zrakom. 

 

4) PROBLEMSKE NALOGE 

Problemske naloge so zaključni del delovnega lista po učnem modulu VAUN.  

 

Naloga 7.a 

 
Slika 11: Izsek z delovnega lista učenke (naloga 7.a) 

 

Plošče razporedite po mizi in jih z dlanmi potipajte. Na črte zapišite plošče po vrsti od 

najtoplejše do najhladnejše na otip. – Vsi učenci so zapisali po vrsti stiropor, les in kovino.  

 

Naloga 7.b 

 
Slika 12: Izsek z delovnega lista učenke (naloga 7.b) 
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Za katero mislite, da ima najvišjo temperaturo? – Vsi učenci so odgovorili, da mislijo, da ima 

stiropor najvišjo temperaturo.  

 

Naloga 7.c 

  

 
Slika 13: Izsek z delovnega lista učenke (naloga 7.c) 

        

Vzemite elektronski termometer in izmerite temperaturo plošč. Temperaturo izmerite tako, da 

termometer držite 15 cm od podlage in pritisnete sprednji gumb, tako da zasveti rdeča lučka. 

Stopinje, ki se pokažejo na ekranu, kažejo temperaturo. Kaj ste ugotovili?  

 
Graf 10: Predstavitev ugotovitev učencev pri nalogi 7.c 

 

Kljub ustrezni drži termometra lahko ta pokaže minimalne razlike v temperaturi, na kar bi 

morala predhodno opozoriti učence. Ravno zaradi tega so učenci podajali različne napačne 

odgovore. Nobena skupina ni zapisala, da imajo vse snovi temperaturo okolja, zato smo to 

posebej poudarili pri predstavitvah. 

 

Naloga 7.d 

 
Slika 14: Izsek z delovnega lista učenke (naloga 7.d) 
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Zakaj je tako? –  Svojo ugotovitev je 40 % učencev utemeljilo z odgovorom, da je 

najhladnejša kovina, ker je dober prevodnik, 60 % učencev pa je zapisalo, da se temperature 

med ploščami razlikujejo zaradi različnih materialov.  

 

Naloga 7.e 

 
Slika 15: Izsek z delovnega lista učenke (naloga 7.e) 

              

Na vsako od plošč bomo položili ledeno kocko. V povedi napišite hipotezo, kaj mislite, na 

kateri plošči se bo kocka najprej stalila. –  40 % učencev hipoteze ni napisalo v stavku, 60 % 

pa je napisalo pravilno hipotezo v smislu, predvidevamo, da se bo led najprej stalil na 

kovinski plošči.  

 

Naloga 7.f   

 
Slika 16: Izsek z delovnega lista učenke (naloga 7.f) 

       

Kocke položite na plošče istočasno in merite čas. Spremljajte taljenje kock in ko se kocka 

stali, čas zapišite v tabelo. – Vsi učenci so dobili pričakovane rezultate. Prva se je stalila 

ledena kocka na kovinski plošči, druga na leseni in najkasneje na plošči iz stiropora. 

 

Naloga 7.g 

 
Slika 17: Izsek z delovnega lista učenke (naloga 7.g) 

     

Zakaj se je najprej stalila na kovinski plošči? – Vsi učenci so odgovorili, da zato, ker je 

kovina dober toplotni prevodnik.  

 

4.3 Mnenje učitelja o učnem pristopu VAUN 

 

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati intervjuja z učiteljico o učnem pristopu VAUK.  
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Vsebina intervjuja je zavzemala splošen vtis o učni uri, prednosti in slabosti učnega pristopa 

VAUK ter priporočila za izvajanje VAUK v petem razredu osnovne šole. 

 

Tabela 5: Seznam kod in kategorij intervjuja z učiteljico 

 

Kategorije Kode 

Slabosti VAUN VAUK je zamuden, ker se izvaja v skupini.  

Temo bi frontalno obdelala v dveh urah.  

Metodo je treba najprej predstaviti, razdeliti 

skupine, vloge, se ujeti v skupini.  

Primernost VAUN Večkrat izvajati, da bi osvojili metodo.  

Primernejša za naravoslovni dan, da bi imeli 

učenci več časa.  

Primernejša za nadgradnjo snovi. 

Prednosti VAUN Povezanost tem z vsakdanjim življenjem.  

Različna zahtevnost nalog in različne naloge, 

ki imajo isti učni cilj.  

Razdelitev in opravljanje določene vloge.  

Pomembno je končno poročanje, ki snov 

zaključi v celoto.  

VAUN razvija učenčeve spretnosti Natančnost pri izvajanju meritev in 

opazovanju pojavov.  

Učenje samostojnosti pri razlagi pojavov, 

povezovanju rezultatov in sklepanju.  

Razvijanje funkcionalnega branja in 

natančnosti pri branju.  

Učenje skupinskega dela, sodelovanja in 

strpnosti.  

Spremembe za optimalen učni pristop 

VAUN 

Ključne besede bi barvno podčrtala ali pa naj 

jih podčrtajo učenci. 

Ključna vprašanja bi napisala pred podatke in 

modele. 

Več ključnih vprašanj, ki se nanašajo na 

podatke in modele.  

Namesto izraza hipoteza bi napisala: »Kaj 

mislite, da se bo zgodilo?« 

Za boljšo motivacijo bi vključila vnaprejšnjo 

domačo raziskavo. 

Samo eno raziskovalno nalogo. 

Vsako nalogo bi posebej označila. 

Oštevilčila bi strani. 
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Učiteljica meni, da je učni pristop VAUN primeren za učence petega razreda, vendar predlaga 

nekaj vsebinskih in strukturnih popravkov. Skrajšala bi »Podatke in modele«, saj učenci 

berejo precej počasi, še posebej, ker gre za funkcionalno branje. Predlagala je več ključnih 

vprašanj, vezanih neposredno na besedilo, in samo eno raziskovalno nalogo. Učenci naj bi 

tako bolje preverili, kaj so si iz besedila zapomnili. Učni pristop VAUN se ji zdi zamuden 

zaradi raziskovalnih nalog in sodelovalnega učenja. Omenila je, da njeni učenci niso vajeni 

raziskovalnega dela po skupinah, da pa bi se z vajo naučili medsebojne solidarnosti, 

izpolnjevati vloge in kakovostno opraviti naloge. Meni, da sta učencem velike težave 

povzročali sklepanje iz poskusa in oblikovanje zaključkov. Rešitev vidi v končnem 

poročanju, kjer je naloga učitelja, da zbere rezultate in jih usmerja do pravilnih sklepov.  
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5 SKLEPI 

 

Na podlagi raziskovalnega vprašanja, kako prilagoditi VAUN za učence petega razreda 

osnovne šole, sem zapisala nekaj sklepov, in sicer v pomoč pri sestavljanju in vodenju VAUN 

v petem razredu. Za VAUN lahko izberemo temo s področja kemije, fizike ali biologije, 

pomembno pa je, da tema ni prezahtevna. Pri zahtevnejših temah, kot sta toplota in 

temperatura, kjer učenci težko razumejo pojme, so še pomembnejši predstavitev rezultatov in 

morebitni popravki. Naslov na delovnem listu je prvi stik učenca s temo. Naj bo atraktiven in 

vzet iz življenja petošolca. Del »Zakaj se to učim?« mora biti povezan z naslovom, kratek in 

namenjen motivaciji. »Učne cilje« in »Predhodno znanje« izpustimo, saj ju delno pokrije že 

»Zakaj se to učim?«. Po potrebi navedemo »vire«, vendar moramo omejiti področje iskanja. 

Pomemben del so »Novi pojmi« oziroma ključne besede, ki jih bodo učenci spoznali med 

učno uro. Učiteljica predlaga, naj bodo poudarjene, lahko pa jih učenci pobarvajo ali 

podčrtajo sami. Besedilo »Podatki in modeli« mora biti kratko in naj ne bo prepisano iz 

učbenika, ampak ga moramo sestaviti sami. Vanj vključimo smiselne podatke, glede na 

naloge, ki jih bodo učenci reševali. Učiteljica predlaga več ključnih vprašanj, ki se navezujejo 

neposredno na besedilo, da učenci preverijo, koliko prebranega so si zapomnili. Vprašanja naj 

bodo napisana že pred podatki in modeli, da lahko učenci bolj usmerjeno oziroma 

funkcionalno berejo. Nasprotno od vprašanj pa na začetku predlaga manj problemskih nalog. 

Ko bodo učenci osvojili delo v skupini in samostojno izvajanje poskusov, pa naj izvedejo dva 

poskusa ali tri. Ker VAUN vsebuje precej nalog in besedila, priporočam, da so naloge in 

strani označene.  

 

Pri prvi uporabi VAUN so potrebna natančnejša navodila za učence. Učitelj pripravi 

pripomočke in razdeli vloge, kar pa lahko kasneje naredijo tudi učenci sami. Predstaviti 

moramo posamezne vloge, razložiti njihov pomen in dolžnosti. Pomembna je tudi časovna 

omejitev, da se učenci lahko orientirajo in razporedijo dejavnosti. Če ura ne bo časovno 

omejena, učenci ne bodo delali strnjeno in jim lahko kmalu zmanjka interesa za delo. Učitelj 

naj opiše tudi posamezne specifične dele in pred začetkom dela odgovori na morebitna 

vprašanja. Po nekaj uporabljenih učnih modulih VAUN bodo učenci osvojili način dela in 

začeli uspešno reševati probleme, zato priporočam, da se VAUN pogosto uporablja v šoli. 

Zaradi zamudnosti bi ga prvič predlagala ob naravoslovnem dnevu ali za ponavljanje snovi, 

kasneje pa kot uro usvajanja nove snovi pri naravoslovju.  

 

Iz rezultatov predpreizkusa in preizkusa znanja lahko povzamem, da so bili učenci pri 

reševanju zelo uspešni, pri čemer je razlika v znanju o toploti in temperaturi po uporabi 

učnega modula VAUN statistično pomembna. Raziskav, kjer bi ugotavljali napredek v znanju 

učencev pred vodenim aktivnim učenjem in po njem, nisem zasledila. Precej podobne 

ugotovitve pa predstavljata raziskavi Kolbla (2012) ter Devetaka, Križajeve in Glažarja 

(2011), kjer so primerjali skupino otrok, ki so bili deležni VAUK, s kontrolno skupino, ki je 

učno vsebino obravnavala tradicionalno.  
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Uspešnost pri reševanju lahko povežem tudi z opaženim visokim interesom pri 70 % učencev. 

Zmanjšal se je le pri skupini, ki je imela težave s sodelovanjem, sčasoma pa zaradi precej 

dolgotrajne naloge še dvema skupinama. V prihodnje bi se izognila časovno obsežnejšim 

nalogam. Podobne rezultate sem dobila pri vprašanju, ali se jim je zdela ura zanimiva, kjer je 

86 % učencev odgovorilo z da. Učenci so kot najbolj zanimive izpostavili poskuse, novo 

znanje in delo po skupinah, ki so ene izmed glavnih lastnosti vodenega aktivnega učenja.  

 

Pri tretjem raziskovalnem vprašanju, ki se glasi: »S katerim delom uporabe učnega modela 

VAUN bodo imeli učenci največ težav?«, sem ugotovila, da so jih imeli največ pri izvajanju 

poskusov. Problem sem razčlenila na več podproblemov, kot je nenatančno branje navodil, ki 

se je pokazalo z napačno ali pomanjkljivo rešenimi nalogami. Pri nalogi z risanjem puščic se 

lepo vidi, da učenci naloge niso prebrali do konca. Navodila so bila natančna in jasna, zato 

menim, da je treba učence posebej opozoriti na natančnost pri samostojnem branju.  

 

Pomembno je tudi, da se učenci med seboj opozarjajo in odpravljajo napake. Učenci petega 

razreda so lahko že precej samostojni in dovolj dobro berejo, da več besedila ne bi smela biti 

težava. Predlagam, da na začetku sestavljamo krajše podatke in modele ter krajša navodila 

nalog, z nekaj vaje pa bodo učenci lahko sami predelali tudi daljša besedila. Učiteljem bi 

odsvetovala skupno frontalno branje nalog, saj s tem razderejo skupinsko vnemo in 

prevzamejo odgovornost za branje. S tem se zmanjša tudi samostojnost posameznika in 

skupine.  

 

 V nadaljevanju je predstavljen kratek pregled specifičnih težav pri poskusih spoznavanja 

toplote in temperature, ki sem jih ugotovila preko analize delovnega lista ter pregleda 

preizkusa znanja. Glede na raziskavo, ki jo je Harrison (1999) opravil z osnovnošolci, so se 

slovenski učenci v mojem delu odlično odrezali, saj v testu niso zamenjevali pojmov toplota 

in temperatura. Težave pa so imeli pri prehajanju toplotnega toka. Pri nalogi, kjer bi ga morali 

s puščicami ponazoriti, so pozabili na prehajanje toplote skozi dno in stene posode. Opazno je 

izboljšanje predstav po učni uri, saj niso več risali puščic »hladnega toka« ali »hladu« s 

hladnih predmetov.  

 

Predstave učencev o toplotni izolaciji se skladajo z raziskavo Paika, Choja in Goja (2007), saj 

so materialom dodelili lastnost toplote. Kot najtoplejši material so izbrali stiropor in les, kot 

najbolj hladnega pa kovino. Taka predstava se mi zdi povsem razumljiva, saj so jim to 

povedali čuti. Žal napačnih predstav, o temperaturi plošč, z meritvami niso ovrgli, in sicer 

zaradi minimalnih razlik v meritvi z IR-termometrom, kar smo predelali med predstavitvami 

rezultatov, tako da so učenci razumeli, da temperatura ni lastnost materiala, temveč je odvisna 

od temperature okolice.  

 

V preizkus predznanja in znanja bi vključila še vprašanje ekvilibracije temperature. Zmešali 

bi vodo iz dveh posodic, ena bi imela 40 °C, druga pa 70 °C, da bi ugotovila, ali bodo učenci 

temperaturi obeh sešteli ali utemeljili, da je temperatura vmesna, kot v raziskavi Paika, Choja 

in Goja (2007) pri od 9- do 11-letnikih.  
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Velik odstotek učencev je v anketi o učni uri odgovoril, da so imeli največ težav z merjenjem. 

Njihove odgovore potrjujejo tudi meritve na delovnih listih, ki se v večini ne ujemajo z 

mojimi pričakovanji. Do takih rezultatov je privedla napačna uporaba merilnih pripomočkov. 

Predvidevam, da termometrov ne uporabljajo velikokrat in da so pri VAUN prvič vsi 

poskusili meriti z IR-termometrom in alkoholnim termometrom, kljub temu, da je v učnem 

načrtu tretjega razreda zapisan učni cilj, da znajo učenci meriti s termometrom. Če bi lahko 

ponovila učno uro, bi učiteljico prosila, naj pred VAUN spoznajo in uporabijo različne 

termometre, zapisujejo temperaturo in spoznajo napake pri meritvah, saj bi s tem zmanjšala 

napačne meritve.  

 

Težave sem opazila tudi pri uporabi ostalih pripomočkov, saj so učenci počasni, zelo previdni 

in se bojijo narediti napako. Poskus ali nalogo so raje izpustili, kot pa da bi jo rešili narobe. 

Tak odnos do dela se mi zdi nesprejemljiv, saj ravno z učnim pristopom, kot je VAUN, lahko 

poskusijo reševati problem po svoje.  

 

Pri zadnjem delu VAUN so morali učenci sami izvesti poskus, zapisati rezultate, sklepati in 

izpeljati zaključke ter postaviti hipotezo. Z učnega lista in po intervjuju z učiteljico sem 

ugotovila, da učenci ne poznajo pojma hipoteza in je ne znajo oblikovati. Namesto hipoteza bi 

morala zapisati, kaj misliš, da se bo zgodilo, in poudariti, naj predvidevanje zapišejo v povedi 

in ne samo z besedo, kot so to storili učenci v moji raziskavi.  

 

Precej težav je učencem povzročala vloga poročevalca. Bolj kot pri samem poročanju so imeli 

težave s sestavljanjem poročil. Predvidevam, da zato, ker večino nastopov, ki jih izvedejo 

pred razredom, pripravljajo doma, pri čemer pa jim pomagajo starši. Ko je besedilo napisano, 

so se ga sami sposobni naučiti, predpriprave pa so jim zaradi premalo vaje prezahtevne. 

Izdelek, narejen s pomočjo, se precej razlikuje od izdelka učenca, zato učiteljem predlagam, 

da začnejo ceniti samostojno delo in ne nagrajujejo dela staršev. Kljub temu, da mora učenec 

za povzetek dela uporabiti precej miselnih procesov, menim, da bi z vajo učenci lahko osvojili 

abstrahiranje informacij in sestavili dobro poročilo.  

 

Pri raziskovalnem vprašanju »Kako bodo učenci delovali v dodeljenih vlogah?« sem 

ugotovila, da sem premalo podrobno razložila zadolžitve posamezne vloge. Domnevam, da so 

zato imeli nekaj težav vodje, ker so vlogo vodje razumeli kot vlogo glavnega v skupini, ne pa 

kot vlogo usmerjevalca, ki spodbuja ostale k sodelovanju in je odgovoren za to, da skupina 

dobro deluje. Potreben bi bil tudi poudarek na sodelovanju skupine pri sestavljanju poročila, 

saj je večina poročevalcev sama zasnovala osnutek. Priporočam, da učenci nimajo vedno iste 

vloge, ampak da se vloge pri različnih enotah VAUN zamenjajo. Tako se bodo preizkusili na 

različnih področjih in se naučili različnih veščin. Predlagam, da jih nekajkrat določi učitelj 

glede na njihove sposobnosti, kasneje naj se določijo sami, učitelj pa naj jih spodbuja k 

menjavi vlog in k sestavi kakovostnih skupin.  

 

VAUN se je izkazal kot precej zahtevna metoda dela za učence petega razreda, a bi sicer 

prilagojenega, in sicer zaradi številnih prednosti, priporočala tudi učiteljem nižjih razredov. S 
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to metodo se naučijo samostojnega razlaganja pojavov, povezave rezultatov in utemeljevanja, 

zakaj je tako, torej so pri učenju aktivni. Razvijajo tudi bralne sposobnosti, predvsem 

sposobnosti funkcionalnega branja, ki je pri učencih slabše. Zagotovo razvijajo tudi 

natančnost pri izvajanju meritev in opazovanju pojavov. Zelo pomembna je tudi socialna stran 

vodenega aktivnega učenja, saj krepi socialne veščine, povečuje strpnost in komunikacijo 

med učenci. Učenci se s tem učijo dela in sodelovanja v skupini, pri čemer morajo upoštevati 

dogovorjene vloge.  

 

Ker sem v raziskavi preučevala razmeroma majhen vzorec učencev, predlagam, da se v 

prihodnje raziskave vključi večji vzorec učencev iz različnih šol. Koristen bi bil tudi pregled 

trajnosti pridobljenega znanja po učni metodi VAUN pri petošolcih. Kot učiteljica bom 

zagotovo poskusila podoben pristop tudi pri poučevanju drugih predmetov, zaradi vsestranske 

koristnosti pa ga je vredno preizkusiti in uvajati tudi v nižjih razredih osnovne šole.  
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7 PRILOGE 

 

Priloga 1: Učna priprava 

Študentka Urša Kajzer 

Mentor na PeF Dr. Iztok Devetak 

Datum    12. 12. 2012. Predmet  Naravoslovje in tehnika 

Učna tema 

(enota) 

Toplota in temperatura 

Kako toplo je? 

Učni cilji Učenci  

- Spoznajo, da toplota teče s toplega na hladno. 

- Spoznajo, da različne snovi različno prevajajo toploto. 

- Spoznajo pomen in vrste izolacijskih materialov.  

Učne oblike Skupinska, frontalna, individualna. 

Učne metode VAUK, razlaga, pogovor, demonstracija. 

Učni pripomočki 5 lesenih, 5 kovinskih, 5 stiropornih plošč, 5 IR-termometrov, ledene kocke, 

štoparice, 5 alkoholnih termometrov, 5 večjih in manjših pločevink, grelnik za 

vodo, učni list, list za preverjanje.  

Literatura D. Kladnik: Preobrazbe Ljubljane, Ljubljana: ZIP, 2004 

- D. Krnel: Od mravlje do sonca, Ljubljana: Modrijan, 2006 

- H. Press: Skrivnosti narave – S poskusi do znanja, Ljubljana: NUK, 

1999 

- K. Taylor: Enajsta šola naravoslovja – Toplota, Ljubljana: DZS, 1994 

- S. A. Glažar: Spoznavajmo naravo 5, Ljubljana: DZS, 2001 

- D. Dimec: Raziskujemo, gradimo, Ljubljana: DZS, 2003 

- M. Brumen: Naravoslovje in tehnika 5, Ljubljana: Tehniška založba 

Slovenije, 2005 

- M. Marhl: Raziskujem in ustvarjam 5, Ljubljana: Mladinska knjiga, 

2006 

Opombe Učilnica, pripravljena za delo po skupinah. Napovem temo toplota in 

temperatura ter delo v skupinah po metodi VAUK.  

Učence razdelim v pet skupin po 4. Učenci si med seboj razdelijo naslednje 

vloge: vodja skupine, zapisnikar, poročevalec in tehnik.  

Z učenci skupaj pregledamo učni list, povem, da bomo delali po posebnem 

postopku, in pokažem delovanje obeh termometrov. Naročim, naj najprej vsak 

sam prebere od točke 1 do 4, nato začnejo s skupinskim delom. Med reševanjem 

točke 5 še enkrat pregledajo Podatke in modele.   

Petnajst minut pred koncem namenimo predstavitvi rezultatov skupin. 

Poročevalec v nekaj minutah predstavi njihove rezultate.  

Za zaključek bodo rešili kratko preverjanje na učnem listu. Če bo za preverjanje 

v šoli zmanjkalo časa, bodo učni list rešili naslednji dan.  
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Priloga 2: Predpreizkus znanja 

TOPLOTA in TEMPERATURA 

1) Iz vroče pečice je mama ravnokar vzela posodo s pečenko. Položila jo je na kuhinjski pult. 

Skiciraj posodo na podlagi in označi s puščicami, kam potuje toplota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oceni, kakšno temperaturo bo imela posoda čez nekaj ur, če jo pustimo na pultu. ______________°C. 

2) Petra je iz hladilnika vzela hladno kokakolo, da bi se osvežila. Zelo se ji je mudilo v šolo, zato 

je kokakolo pozabila v dnevni sobi. Skiciraj kokakolo in s puščicami označi, kam potuje 

toplota. 

 

 

 

 

 

 

Ko se je Petra popoldne vrnila domov, kokakola ni bila več dobra za pitje. Oceni, kakšno temperaturo 

je imela kokakola. ___________°C 

 

 

 

Petra se je zato odločila, da bo naslednjič uporabila material, ki bo preprečil, da bi se kokakola hitro 

segrela. Katere materiale ji priporočaš? 

____________________________________________________________________________ 
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Priloga 3: Delovni list 
Ime skupine: ______________________ 

Vodja skupine: _____________________  Zapisnikar: ________________________ 

Tehnik: ___________________________  Poročevalec:_______________________ 

 

Zakaj kokakola postane topla?         

 
1) Zakaj se to učim?  Verjetno vam je pozimi všeč topel čaj, poleti pa mrzla kokakola. Če nimate na 

voljo hladilnika ali štedilnika, se pozimi čaj hitro shladi, poleti pa kokakola postane topla. Kdor pa ve, 

zakaj se to zgodi, lahko uporabi materiale, ki pomagajo ohranjati toploto in uživajo v vročih in hladnih 

napitkih.  

 

2) Nove besede: toplota, temperatura, izolatorji, prevodniki, termometer.  

 

3) Podatki in modeli 

Ko skodelico hladne vode postavimo na štedilnik, postane najprej topla, nato vroča. Pravimo, da je 

voda prejela toploto. Zaradi prejete toplote pa se je vodi zvišala temperatura. Če vročo vodo nekaj 

časa pustimo zunaj, se bo čez čas temperatura vode znižala in voda bo postajala vedno hladnejša. 

Toplota/toplotni tok prehaja s toplejšega na hladnejše mesto. V našem primeru bo toplota iz vroče 

vode prehajala v hladnejšo okolico, dokler se temperaturi ne izenačita. 

 

                                                
 

Če bomo vodo potipali z roko, bomo čutili toplo oz. hladno. Kako toplo je nekaj, nam pove 

temperatura. Ker temperature s tipom ne moremo zmeriti, uporabljamo termometre. Poznamo 

termometre za merjenje temperature zraka, vode, telesne temperature. Na termometru so narisane 

stopinje Celzija, ki jih označujemo kot °C. Zmes ledu in vode ima približno 0 °C. Ljudje izgubo 

toplote zaznamo, ko nas zebe. Zato je pomembno, da poznamo materiale, ki nas lahko zaščitijo pred 

izgubo toplote. Če bomo pozimi zunaj potipali leseno klopco in kovinski drog, se nam bo kovina zdela 

veliko hladnejša kot les, čeprav imata oba temperaturo okolice. Ta dva materiala različno prevajata 

toploto. Kovina dobro prevaja toploto, zato je dober toplotni prevodnik, les pa slabo, zato je dober 

toplotni izolator. Ko gremo v hribe in želimo topel čaj, ga shranimo v termo posodo. Ta je narejena iz 

materialov, ki se imenujejo toplotni izolatorji. Dobri izolatorji so stiropor, les, volna, zrak, ker slabo 

prevajajo toploto. Zato stiropor uporabljamo pri izoliranju hiš, da toplota ne uhaja, leseno kuhalnico 

pri kuhanju, da se ne spečemo, volnen pulover oblečemo, ker dobro zadrži telesno toploto. Različne 

kovine zelo dobro prevajajo toploto, zato jih uporabljamo pri kuhanju, saj želimo, da se hrana hitro 

segreje.  

 

4) Odgovorite na vprašanja. Pomagajte si s podatki in modeli.  

 

a) Kaj je temperatura? _______________________________________________________ 
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b) S katerim pripomočkom merimo temperaturo? __________________________________ 

 

c) Predstavljajte si kuhinjo. Kje v kuhinji je najbolj vroče in kje najbolj hladno? 

 

__________________________________________________________________________ 

 

d) Podčrtajte izolatorje:  

volna       kovina       železo       stiropor               les          zrak     

 

5) Naloge za vajo 

a) Kaj se zgodi s sladoledom, če ga pustimo na soncu?  

 

 

Dorišite puščice, kako potuje toplota.   

                                                            
 

b) Kaj se bo zgodilo z vročo juho, če jo pustimo dolgo na mizi? 

 

 

Dorišite puščice, kako potuje toplota. 

 

                                                      
 

 6) Ali razumem? 

a) Iz raziskovalne škatle vzemite 2 kovinski pločevinki in manjšo postavite v večjo. V manjšo nalijte 

vročo vodo in izmerite temperaturo. V večjo nato nalijte mrzlo vodo in izmerite temperaturo.  

 

Temperatura vode v manjši pločevinki: _____Temperatura vode v večji pločevinki:_______ 

Čez 3 minute pomešajte vodo v mali in veliki posodici, izmerite temperaturo obeh in ju zapišite. 

Temperatura vode v manjši pločevinki: _____Temperatura vode v večji pločevinki:_______ 

Narišite posodici in s puščicami označite, od kod in kam je potovala toplota. 

 

b) Podčrtajte pravilno besedo:  

Če bi poizkus naredili v stiropornem lončku, bi se voda ohladila hitreje/počasneje.  

Zakaj?  
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Če bi poizkus naredili v keramičnem lončku, bi se voda ohladila hitreje/počasneje.  

Zakaj? 

 

 

 

 

c) Kam bi potovala toplota, če bi v večjo posodico nalili vročo vodo in vanjo vstavili manjšo posodico 

z mrzlo vodo. Narišite! 

 

 

 

 

 

 

7) Problemske naloge 

Pripomočki: lesena plošča, stiropor plošča, kovinska plošča. 

Plošče razporedite po mizi in jih z dlanmi potipajte.  

 

a) Na črte zapišite plošče po vrsti od najtoplejše do najhladnejše na otip: 

 

________________          _____________      ____________________ 

 

 

b) Katera mislite, da ima najvišjo temperaturo? _____________________ 

 

Vzemite elektronski termometer in izmerite temperaturo plošč. Temperaturo izmerite tako, da 

termometer držite 15 cm od podlage in pritisnite sprednji gumb, da zasveti rdeča lučka. Število, ki se 

pokaže na ekranu, kaže temperaturo predmeta.  

 

a) Kaj ste ugotovili? 

 

 

 

b) Zakaj je tako?  

 

 

 

Poskus:  

Pripomočki: lesena, kovinska, stiroporna plošča, štoparica, 3 ledene kocke.  

Na vsako od plošč bomo položili ledeno kocko.  

V povedi napišite hipotezo, kaj mislite, na kateri plošči se bo kocka ledu najprej stalila.  

 

Hipoteza: _____________________________________________________________ 
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Kocke položite na plošče istočasno in s štoparico začnite meriti čas. Spremljajte taljenje ledu in ko se 

ves led stali, čas zapišite v tabelo.  

 

MATERIAL, IZ 

KATEREGA JE 

PLOŠČA 

LES KOVINA STIROPOR 

ČAS TALJENJA 

LEDU 

   

 

Najhitreje se je kocka stalila na _____________________ plošči.  

Razloži, zakaj.  
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Priloga 4: Opazovalni list dela skupin 

OPAZOVALNI LIST DELA SKUPIN  

 1. skupina 

 

 

2. skupina 3. skupina  4. skupina 5. skupina 

INTERES  

 

 

 

 

   

SODELOVANJE  

 

 

 

 

   

RAZDELITEV 

VLOG 

 

 

 

 

 

   

SAMOSTOJNOST  

 

 

 

 

   

TEŽAVE 

 

  

 

 

   

ZAKAJ SE TO 

UČIM? 

 

 

 

 

 

   

PODATKI IN 

MODELI 

 

 

 

 

 

   

KLJUČNA 

VPRAŠANJA 

 

 

 

 

 

   

ZA VAJO  

 

 

 

 

   

ALI RAZUMEM?  

 

 

 

 

   

PROBLEMSKE 

NALOGE 

 

 

 

 

 

   

DRUGO  
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Priloga 5: Preizkus znanja in vprašalnik o učenju z VAUN  

 TOPLOTA in TEMPERATURA  

1) Iz vroče pečice je mama ravnokar vzela posodo s pečenko. Položila jo je na kuhinjski pult. 

Skiciraj posodo na podlagi in označi s puščicami, kam potuje toplota. 

 

 

 

 

 

Oceni, kakšno temperaturo bo imela posoda čez nekaj ur, če jo pustimo na pultu. ______________°C. 

2) Petra je iz hladilnika vzela hladno kokakolo, da bi se osvežila. Zelo se ji je mudilo v šolo, zato 

je kokakolo pozabila v dnevni sobi. Skiciraj kokakolo in s puščicami označi, kam potuje 

toplota. 

 

 

 

 

 

Ko se je Petra popoldne vrnila domov, kokakola ni bila dobra za pitje. Oceni, kakšno temperaturo je 

imela kokakola. ___________°C 

 

Petra se je zato odločila, da bo naslednjič uporabila material, ki bo preprečil, da bi se kokakola hitro 

otoplila. Katere materiale ji priporočaš? 

____________________________________________________________________________ 

 

* Ali ti je bila današnja ura naravoslovja in tehnike zanimiva? 

 

 

 

*Zakaj? 

 

 

 

*Kaj ti je bilo najbolj všeč? 

 

 

 

*Kaj ti ni bilo všeč in kje si imel(a) težave? 

 


