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POVZETEK  

Z izrazi topel, hladen, vroč, greti in hladiti se ljudje v vsakdanjem življenju srečujemo 

od zgodnjega otroštva naprej. To pripomore h graditvi lastnih konceptov o temperaturi 

in toploti. Raziskave kažejo, da imajo otroci in odrasli kljub razširjeni in vsakodnevni 

uporabi fizikalnih pojmov temperatura in toplota ter poglobljeni obravnavi v 5., 6., 8. in 

v 9. razredu slovenskih osnovnih šol z razumevanjem teh konceptov velike težave. 

Njihovo razumevanje in predstave so pogosto napačne, daleč stran od strokovnih 

dognanj. Za učitelja je tako ključnega pomena, da pred začetkom poučevanja konceptov 

temperatura in toplota preveri, kakšno je predznanje učencev, kakšne so njihove 

izkušnje in morebitne napačne predstave. Na podlagi teh spoznanj in informacij v 

nadaljevanju načrtuje in izvede učni proces, v katerem se učenci naučijo nekaj novega, 

predvsem svoje predstave o izbranih pojmih približajo znanstvenim spoznanjem. Prav 

konstruktivistična metoda je metoda poučevanja, ki pri procesu učenja in poučevanja 

daje veliko težo učenčevemu predznanju, predhodnim izkušnjam in morebitnim 

napačnim predstavam. Spodbuja samostojno aktivnost učencev in povezovanje z 

vsakdanjim življenjem. Omenjeno je vodilo do cilja magistrskega dela, tj. preučiti, ali 

konstruktivistični način poučevanja pripelje do ustreznejšega in znanstvenim 

spoznanjem bližjega razumevanja naravoslovnih konceptov temperatura in toplota kot 

tradicionalni način poučevanja.  

 

V magistrskem delu smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja: kakšne so 

predstave učencev v 5. razredu osnovne šole o temperaturi in toploti; ali 

konstruktivistični način poučevanja pripelje učence do boljšega in bolj poglobljenega 

razumevanja konceptov temperatura in toplota; ali učenci, ki so poučevani na 

konstruktivistični način, uspešneje rešujejo vprašanja višje ravni in znanje lažje 

prenesejo na nove situacije; ali konstruktivistični način poučevanja pri učencih 

spodbudi željo po dodatnem raziskovanju temperature in toplote; ali so učenci pri 

konstruktivističnem načinu poučevanja zaznali svoje napačno razumevanje temperature 

in toplote; ali so učenci, poučevani s konstruktivistično metodo, s samim poukom 

zadovoljnejši ter ali že med sprotnim preverjanjem znanja nastajajo razlike med učenci, 

ki so poučevani po konstruktivistični metodi, in tistimi, ki so poučevani po tradicionalni 

metodi.  

 

Pri raziskovalnem delu sta se prepletala kvalitativni in kvantitativni pristop 

raziskovanja. Uporabljeni sta bili deskriptivna in kavzalna kvazieksperimentalna 

metoda pedagoškega raziskovanja. V raziskavo je bilo vključenih 38 učencev 5. 

razredov izbrane podeželske šole, starih od 10 do 11 let. Učenci so bili razdeljeni v dve 

skupini (eksperimentalno in kontrolno). Individualno so rešili predtest, ki je bil osnova 

za ocenjevanje njihovih predstav o temperaturi in toploti ter izhodišče pri načrtovanju 

učnih ur. Sledilo je poučevanje kontrolne skupine s tradicionalno metodo in poučevanje 

eksperimentalne skupine na konstruktivistični način. Ob koncu učnih ur so učenci obeh 

skupin rešili še test za sprotno preverjanje znanja. Teden dni po končani načrtni 

obravnavi temperature in toplote so učenci, vključeni v raziskavo, ponovno rešili potest, 

ki je bil enak predtestu. Ob koncu raziskave je vsak učenec samostojno rešil še anketni 

vprašalnik, s katerim smo pridobili podatke o njegovem odnosu do konstruktivističnega 
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in tradicionalnega pouka ter o zaznavanju svojih predstav o temperaturi in toploti, 

morebitnih težavah in zahtevnosti testov. 

  

Izsledki raziskave kažejo, da imajo učenci o temperaturi in toploti izdelane svoje 

predstave, ki običajno niso skladne z dognanji stroke (npr. temperatura je toplota, s 

termometrom merimo toploto, termometer kaže temperaturo merjenca …). Kaže se, da 

konstruktivistični način poučevanja učence pripelje do boljšega in bolj poglobljenega 

razumevanja konceptov temperatura in toplota, saj so učenci, poučevani po 

konstruktivistični metodi, uspešneje reševali vprašanja višjih taksonomskih ravni, 

znanje lažje prenesli na nove situacije, bolje zaznavali svoje napačne predstave o 

temperaturi in toploti ter bili s poukom zadovoljnejši. Izsledkov raziskave ne moremo 

posplošiti na osnovno množico, a vendar predstavljajo izhodišče za nadaljnje 

raziskovanje. 

 

Ključne besede: konstruktivistični pouk, toplota, temperatura, naravoslovje in tehnika, 

tradicionalni pouk, poučevanje 

 

  



V 

 

ABSTRACT  

A person is getting familiar with expressions such as warm, cool, hot, to warm and to 

cool from their early childhood onwards, and this helps one form concepts temperature 

and heat. However, studies show that children and adults still have great difficulties 

with understanding these concepts, despite commonly used physical concepts 

»temperature« and »heat«, which are thoroughly discussed in 5
th

, 6
th

, 8
th

 and 9
th

 grade in 

Slovenian schools. Their understanding and ideas are often wrong and far from 

professional. It is necessary for a teacher to check pupils' prior knowledge, their 

experience and possibly wrong ideas about temperature and heat before they start 

teaching these concepts. Based on this enquiry, the teacher later plans and carries out 

the teaching process, in which pupils learn new things and, more importantly, adapt 

their ideas about certain concepts to scientific claims. This fits with constructivist 

method of teaching which gives great importance to pupils' prior knowledge, their 

experience and their possibly wrong ideas. It also encourages pupils to work 

independently and to connect school with everyday life. 

  

In this master's thesis I wanted to answer the following research questions: what do 

pupils in 5
th

 grade of a primary school conceive of temperature and heat; does 

constructivist teaching help them understand these two terms better and more 

thoroughly; do pupils involved in constructivist teaching solve higher level questions 

easier and do they apply their newly gained knowledge to different situations; does 

constructivist teaching encourage pupils to further research of temperature and heat; do 

pupils through the process of constructivist teaching realize their prior understanding of 

temperature and heat is sometimes wrong; are pupils more satisfied with classes in 

which constructivist teaching is applied; and whether any differences can be seen 

between pupils involved in constructivist teaching and those taught traditionally. 

 

For my master's thesis we carried out a research. The research was based on the 

quantitative and qualitative research approach. The descriptive and the casual-quasi-

experimental research method were used. This research included 38 pupils from 5
th

 

class of the selected suburban school. The pupils were divided in a control and 

experimental group. Pupils were aged from 10 to 11 years. They each individually 

solved a pre-test, which served us as a basis for evaluating their understanding of 

temperature and heat. The pre-test also helped us prepare school lessons.  

 

After the pre-test the control group was taught with traditional methods and the 

experimental group was taught according to principles of constructivist method. At the 

end of all lessons pupils from both groups were given tests for a regular assessment of 

their knowledge. A week after the discussion about temperature and heat was finished, 

the pupils included in our research individually solved the post-test (same as pre-test). 

At the end of research every pupils individually solved a survey questionnaire. 
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Results of our research show that pupils form their own ideas and conclusions about 

temperature and heat, however, they are usually different from scientific ones (e.g. 

temperature is heat, heat is measured with a thermometer, a thermometer shows the 

temperature of the measured substance ...). It is shown that constructivist methods of 

teaching help pupils understand concepts of temperature and heat much better and more 

in-depth. Pupils involved in constructivist teaching are more successful at solving 

questions from a higher level, they are better with applying knowledge to new 

situations, they are also better with detecting their wrong ideas about temperature and 

heat, and they enjoy lessons more. The results, of the presented research cannot be 

generalized, however, they put forward guidelines for further research.  

 

Key words: constructivist teaching, heat, temperature, science and technical education, 

traditional teaching, teaching 
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1 UVOD 

Hitre spremembe, preprosto dostopanje do podatkov in večja seznanjenost otrok ob 

vstopu v šolo so pripeljali do spoznanja, da tradicionalna metoda poučevanja, ki smo je 

bili v večini primerov deležni mi, za poučevanje danes ni več primerna. Učenci si z 

življenjskimi izkušnjami in informacijami iz vsakdanjega življenja oblikujejo različne 

predstave o konceptih, ki so dosežek njihovega opažanja, razumevanja, povezovanja in 

ki se pogosto ne skladajo z dognanji stroke. Napačne predstave o konceptih lahko 

negativno vplivajo na proces učenja in poučevanja, zato je za učitelja ključnega 

pomena, da pred obravnavo učne teme preveri, kakšno je predznanje učencev, in na teh 

temeljih gradi učni proces. Pri organizaciji učnega procesa, izhajajočega iz predznanja 

učencev, se mora učitelj zavedati, da sta za premagovanje napačnih predstav ključnega 

pomena učenčevo samostojno rokovanje z različnimi pripomočki in samostojno 

izvajanje aktivnosti, ki jih pripeljejo do sklepov, ki so bližji znanstvenim spoznanjem. 

Učenec je tako aktiven oblikovalec svojega lastnega znanja, pri čemer mu pomaga 

učitelj, ki načrtuje delo, učenca vodi in ga usmerja. Za doseganje vseh naštetih ciljev 

tradicionalna metoda ni primerna. Primernejša in učinkovitejša je konstruktivistična 

metoda poučevanja, ki gradi ustrezno pojmovanje pojmov na učenčevih izkušnjah, 

idejah, predstavah. Dosežek takega načina poučevanja je trdnejše, kakovostnejše znanje, 

predvsem pa znanje z razumevanjem, ki ima izjemen pomen za vseživljenjsko učenje 

(Demirci, 2009).  

 

Raziskave domačih in tujih avtorjev (Alwan, 2010; Baser, 2006; Krnel, 2007; Marilia, 

Malaquias idr., 1993; Thomaz, Malaquias, Valente in Antunes, 1995) so pokazale, da 

imajo učenci, dijaki, študentje in odrasli pogosto napačno zgrajen koncept temperature 

in toplote. Izhajajoč iz glavnih poudarkov konstruktivistične metode, da je treba pred 

začetkom obravnave učne teme pri učencih preveriti njihove predstave in predznanje ter 

da je ključnega pomena učenčeva aktivnost, pa tudi spoznanja, da sta koncepta 

temperatura in toplota pri učencih pogosto napačno oblikovana, smo se odločili, da 

bomo v magistrskem delu po načelih konstruktivistične metode poučevali temperaturo 

in toploto v 5. razredu izbrane slovenske osnovne šole ter raziskali, ali 

konstruktivistična metoda pripelje učence do bolj poglobljenega in boljšega poznavanja 

omenjenih konceptov.  

 

V okviru magistrskega dela se bomo seznanili s predstavami učencev o temperaturi in 

toploti, učinkih konstruktivistične metode na razumevanje konceptov temperatura in 

toplota, z reševanjem nalog višjih taksonomskih ravni in dvigom zanimanja za 

pridobivanje novega znanja, želje po raziskovanju. Preučili bomo tudi, ali so učenci 

zaznali svoje napačne predstave, ali razlike med kontrolno in eksperimentalno skupino 

nastanejo že takoj po obravnavi teme ter ali so učenci, poučevani s konstruktivistično 

metodo, s poukom zadovoljnejši. Podobna raziskava v našem prostoru do zdaj še ni bila 

izvedena, zato bomo z njo prispevali k razvoju področja fizikalnega izobraževanja. 

Izsledki magistrskega dela o zgodnjem poučevanju toplote in temperature bodo 

predstavljali temelj za razvoj učnih enot, ki vodijo do konceptualnega razumevanja 

temperature in toplote.  
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Struktura dela je v grobem naslednja: v magistrskem delu najprej podamo nekaj 

ključnih teoretičnih izhodišč (poglavje 2), ki so v pomoč pri izpeljavi empiričnega dela 

in interpretaciji izsledkov. Osredinimo se predvsem na opredelitev konstruktivizma, 

temperature, toplote, predstave o temperaturi in toploti ter na predstavitev nekaterih 

aktivnosti, ki jih lahko izvedemo pri obravnavi izbrane teme. V empiričnem delu 

(poglavje 3) podrobno predstavimo raziskovalni problem, raziskovalna vprašanja, 

merske instrumente in vzorec, ki je bil zajet v raziskavo. V nadaljevanju s pomočjo 

tabel predstavimo vse zbrane podatke in njihovo interpretacijo. Zbrani podatki vodijo 

do odgovorov na zastavljena raziskovalna vprašanja. V sklepu magistrskega dela 

(poglavje 4) podamo ključne ugotovitve, do katerih vodi raziskava, predstavimo 

omejitve, ki so vplivale na raziskavo in navedemo nekaj idej za nadaljnje delo.  
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA  

Poglavje je namenjeno predstavitvi in opisu teoretičnih izhodišč, ki se neposredno 

navezujejo na raziskavo, ki smo jo izvedli. V prvem delu so opredeljeni učenje in 

poučevanje ter konstruktivistična in tradicionalna metoda poučevanja. V drugem delu so 

predstavljena teoretična izhodišča o temperaturi in toploti ter aktivnosti, s katerimi se 

učenci lahko srečajo pri obravnavi izbranih pojmov. Poglavje se konča s predstavitvijo 

napačnih predstav o temperaturi in toploti. 

 

S teoretičnimi izhodišči smo želeli pridobiti globlji vpogled v raziskovalno situacijo ter 

pridobiti znanje in informacije, na podlagi katerih smo lahko oblikovali načrt raziskave 

ter pripravili merske instrumente, s pomočjo katerih smo zbrali podatke, ki so nam bili v 

pomoč pri iskanju odgovorov na zastavljena raziskovalna vprašanja. Zapisana teoretična 

izhodišča omogočajo interpretacijo dobljenih rezultatov in primerjanje izsledkov naše 

raziskave z raziskavami drugih avtorjev, ki so že raziskovali to področje.  

 

2.1 UČENJE IN POUČEVANJE 

Sodobno družbo zaznamujejo zelo hitre spremembe na vseh področjih; predvsem je 

dostopanje do podatkov preprostejše in hitrejše. Vse te hitre spremembe se odražajo tudi 

na pedagoškem področju, zato so izkušnje in znanje otrok ob vstopu v šolo gotovo 

drugačni kot v preteklih desetletjih (Marentič Požarnik, 2008). Vse to je vzrok za 

spremenjeno pojmovanje učenja in poučevanja, ki naj bi temeljila na učenčevih 

preteklih izkušnjah in znanju ter naj bi se usmerila predvsem v višje ravni znanja (Plut 

Pregelj, 2008).  

 

Pridobivanje novih izkušenj in informacij, ki sorazmerno trajno spreminjajo 

posameznikovo obnašanje in doživljanje, imenujemo učenje. To ni več samo pomnjenje 

informacij, ampak je aktiven in učinkovit proces, pri katerem gre za trajno in 

svojevrstno spremembo posameznika, ki se kaže v njegovem obnašanju pod vplivom 

predhodnih izkušenj (Ivanuš Grmek, Čagran in Sadek, 2009). O takem procesu lahko 

govorimo, če učenje temelji na posamezniku, ki je miselno, čustveno in celostno aktiven 

(Marentič Požarnik, 2005). Tovrstno učenje bi moralo vključevati učenčeve
1
 pretekle 

izkušnje, stališča, znanja in biti usmerjeno v interpretacijo podatkov. Prek vseh teh 

dejavnosti pa učenci oblikujejo trdno znanje in znanje z razumevanjem. Novo znanje 

naj učenci gradijo na predhodnih izkušnjah, stališčih in na znanju. 

  

S spremembo opredelitve učenja se je spremenila tudi opredelitev poučevanja. To je 

bilo včasih opredeljeno kot učiteljeva
2
 dejavnost posredovanja učne vsebine, načinov 

pridobivanja znanja, spoznavanja in doživljanja vrednot ter drugih vzgojno-

izobraževalnih vplivov na učence. V sodobnem pojmovanju poučevanje ni več samo 

učiteljevo neposredno posredovanje učne snovi, ampak je učitelj v vlogi organizatorja 

                                                 
1
 V tem magistrskem delu izraz učenec velja enakovredno za učenca in učenko. 

2
 V tem magistrskem delu izraz učitelj velja enakovredno za učitelja in učiteljico. 
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učnega procesa, v katerem je učenec čim bolj aktiven (slika 1). V tem procesu so učitelji 

in učenci enakopravni subjekti, med katerimi se razvijajo stalni medosebni odnosi, 

didaktična komunikacija in socialna interakcija (slika 1) (Kramar, 2004).  

 

K učenju in poučevanju, kot smo ju predstavili zgoraj, ne moremo učinkovito pristopati 

s tradicionalno metodo poučevanja. Za doseganje učinkovitega procesa učenja in 

poučevanja je primernejša konstruktivistična metoda, ki jo bomo podrobno predstavili v 

nadaljevanju.  

 

2.2 KONSTRUKTIVIZEM  

Konstruktivizem se je sprva pojavil kot umetnostna smer po prvi svetovni vojni. 

Osredotočal se je predvsem na vpliv tehničnega razvoja na obliko in konstrukcijo. V 

poznejših letih se je razširil na psihološko, sociološko, antropološko in pedagoško 

področje (Krapše, 1999). Na teh področjih je bil glavni namen iskanje odgovorov na 

izhodiščna vprašanja o tem, kako ljudje spoznavamo svet, kako prihajamo do znanja, 

kakšna je narava tega znanja in čemu služi (Marentič Požarnik, 2008). 

 

Na pedagoškem področju se je konstruktivizem razširil predvsem na področje učenja in 

poučevanja. Zametke konstruktivistične teorije učenja lahko najdemo že v delih enih 

najbolj prepoznavnih filozofov svojega časa, tj. Sokrata, Platona, Kanta in Aristotela, ki 

poudarjajo, da je znanje individualen konstrukt posameznika (Kesal, 2003). V začetku 

20. stoletja je konstruktivizmu v šoli pot utrl ameriški filozof, psiholog in pedagog 

Dewey, ki je predlagal, da naj znanje temelji na izkušnji posameznika (Kesal, 2003). Na 

oblikovanje teorije konstruktivizma na področju učenja in poučevanja sta pozneje 

Slika 1: Didaktični trikotnik (Kramar, 2004) 
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bistveno vplivala tudi psihologa Piaget in Vigotski, ki sta konstruktivizem širila in 

razvijala naprej. Po njuni zaslugi danes znotraj konstruktivizma poznamo različne vrste, 

npr. socialni, psihološki …, ki vsaka na svoj način zagovarjajo glavne predpostavke 

konstruktivizma. Piageta uvrščamo med psihološke konstruktiviste, ki poudarjajo 

dejavno sodelovanje posameznika z okoljem. Vigotski je poudarjal pomen socialne 

interakcije za učenje, zato ga uvrščamo med socialne konstruktiviste (Plut Pregelj, 

2004). V zadnjih desetletjih se v vzgoji in izobraževanju kaže vedno večje zanimanje za 

konstruktivistične teorije učenja, še zlasti pri strokovnjakih za pouk matematike in 

naravoslovja.  

 

S konstruktivizmom označujemo teorije znanja in učenja, ki temeljijo na predpostavki, 

da je znanje človekov konstrukt, ki je posledica individualne – ožje ali širše – družbene 

dejavnosti (Plut Preglej, 2004). Konstruktivistične pristope pouka vedno bolj zagovarja 

tudi slovenski šolski sistem, ki prvine konstruktivizma vključuje v posodobljene učne 

načrte, v katerih se vedno bolj poudarjajo vloga učenca, razvoj kritičnega mišljenja, 

upoštevanje predznanja učencev ter usposabljanje učencev za samostojno soočanje in 

reševanje vsakdanjih problemov. Pri vsem tem se je treba zavedati, da konstruktivizem 

ni konkretna bližnjica do uspeha, saj ga ni mogoče preprosto prevesti v skupek 

metodičnih napotkov ali hitrih rešitev, ki bi učencem prinesle trajno znanje ter 

razumevanje. Je pomemben kažipot v smeri izboljšanja poučevanja in učenja, je eden 

od uspešnih modelov razmišljanja in ravnanja. Vsekakor pri tem ne smemo pozabiti na 

lastne konstrukte in pojmovanja o znanju, učenju in o poučevanju ter imeti pogum za 

njihovo spreminjanje (Marentič Požarnik, 2004). 

  

2.2.1 KONSTRUKTIVISTIČNI POUK 

Konstruktivistični pristopi k poučevanju in učenju so raznovrstni, a vsi v ospredje 

postavljajo vprašanje, kako voditi učenca do razumevanja učne snovi. Pri tem je treba 

poudariti, da usvajanje novih vsebin ni prenos znanja, ampak posameznikova gradnja 

znanja z lastno aktivnostjo. Učenci novo znanje gradijo na podlagi predznanja, izkušenj, 

osebnostnih lastnosti in okolja. Pri konstruktivističnem pristopu je pozornost 

preusmerjena z učitelja na učenca, predvsem na to, kako učenec razmišlja, kako 

oblikuje obstoječa pojmovanja in kako pojme smiselno povezuje (Marentič Požarnik, 

2008).  

 

Konstruktivistično zasnovan pouk temelji na odkrivanju obstoječih pojmovanj in 

njihovem preoblikovanju prek različnih aktivnosti. Uzuntiryaki, Boz, Kirbult in Bektas 

(2009) so navedli glavna načela konstruktivističnega pouka:  

 pouk je osredotočen na učenca, na njegovo predhodno znanje, izkušnje in 

miselne strukture;  

 učenec je aktiven udeleženec učnega procesa in je za svoje učenje tudi 

odgovoren;  

 poučevanje ni proces prenosa znanja z učitelja na učenca, ampak gre za 

delovanje v spodbudnem učnem okolju, ki ga učitelj pripravi vnaprej in ki 

učencu omogoča samostojno pridobivanje ter gradnjo znanja;  

 podaja številne možnosti za prenos novega znanja v nove situacije; 
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 spodbuja in omogoča refleksijo naučenega; 

 pomembna je kakovost; 

 spodbuja socialne interakcije.  

 

Tudi Šteh (2004) je v članku z naslovom Koncept aktivnega in konstruktivističnega 

učenja v nekaj točkah opredelila poglavitne značilnosti konstruktivističnega pouka. Po 

njenem prepričanju je konstruktivistični pouk:  

 AKTIVNI PROCES – potrebna je mentalna aktivnost učenca; 

 KONSTRUKTIVNI PROCES – povezovanje informacij med seboj, kar omogoča 

boljše in lažje razumevanje; 

 KUMULATIVNI PROCES – novo znanje gradimo na predznanju in izkušnjah; 

 K CILJU USMERJEN PROCES – učenec se mora zavedati ciljev učnega 

procesa in do njih gojiti ustrezna pričakovanja; 

 DIAGNOSTIČNI PROCES – ugotavljanje in določanje lastnega učenja; 

 REFLEKTIVNOST – ponoven razmislek o procesu učenja. 

 

Poleg omenjenih značilnosti Šteh (2004) trdi, da takšne vrste pouk usmerja učence k 

odkrivanju, raziskovanju, reševanju problemskih situacij; pouk je osnovan na 

vsakdanjem življenju in učenec je pri pouku notranje motiviran. Omenjeno vodi k 

vseživljenjskemu učenju. 

 

2.2.2 UČENČEVA VLOGA PRI KONSTRUKTIVISTIČNEM POUKU 

Pri konstruktivističnem pouku sta poudarjena aktivna vloga učenca in njegovo aktivno 

pridobivanje znanja ob ustrezni podpori in pomoči učitelja. Učenci so tako aktivni 

ustvarjalci učnega procesa, v katerem usvajajo znanje z lastnim delom in 

raziskovanjem, ob pomoči različnih aktivnosti, ki spodbujajo njihove miselne procese. 

Učenci svobodno tvorijo vprašanja, prihajajo do lastnih spoznanj in sklepov, izvajajo 

eksperimente, analizirajo, napovedujejo, postavljajo in preverjajo hipoteze (Uzuntiryaki, 

2003). Učenje pri konstruktivističnem pouku naj bi potekalo v manjših skupinah, ki 

učencem omogočajo, da razlagajo pojave, utemeljujejo, sklepajo in pri tem vodijo 

smiseln pogovor z drugimi učenci in učiteljem. Vloga učencev pri pouku ni omejena 

samo na aktivno sodelovanje pri konstrukciji znanja, ampak je njegovo sodelovanje 

ključnega pomena tudi pri preverjanju in ocenjevanju znanja (Marentič Požarnik, 2004). 

Ob koncu učnega procesa ima velik pomen tudi učenčeva refleksija dela, znanja in 

spretnosti, ki jih je pridobil med različnimi dejavnostmi. Pri tem je učenčeva refleksija 

opredeljena kot učenčeva sposobnost zavedanja lastne vloge v procesu gradnje znanja 

(Šteh, 2004).  

 

Konstruktivistični pristop pri poučevanju in učenju za učenca prinaša številne prednosti 

(Uzuntiryaki, 2003):  

 sodelovanje z učiteljem in vrstniki vodi do večje motivacije pri delu in 

doseganju zastavljenih učnih ciljev;  
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 prek skupinskega dela se oblikujejo in krepijo prijateljske vezi, izboljšuje se 

učenčeva sposobnost komuniciranja in se ob tem navaja na timsko delo; 

 spodbujajo se radovednost, ustvarjalnost in kritično mišljenje; 

 lažje se uvidi povezava med šolskim učenjem in vsakdanjim življenjem.  

 

2.2.3 UČITELJEVA VLOGA PRI KONSTRUKTIVISTIČNEM POUKU 

Učiteljeva vloga pri poučevanju in učenju po načelih konstruktivistične metode ni 

preprosta. Na začetku je ključnega pomena, da je učitelj pripravljen na precejšnje 

preoblikovanje svojega načina dela, saj konstruktivizem učitelju pripisuje odločilno 

vlogo pri uresničevanju samoaktivnega učenja (Špoljar, 2004). Najpomembnejše pri 

vsem tem je, da učitelj ne predstavlja več glavnega vira znanja, ki bi bilo preneseno z 

učitelja na učenca, ampak morajo učenci samostojno izoblikovati koncepte (Demirci, 

2009). 

 

V ospredju konstruktivističnega pouka je interakcijski odnos med učiteljem in učencem, 

v katerem učenci pridobivajo znanje, učitelj pa jih vodi in usmerja po poti doseganja 

zastavljenih ciljev. Učitelj je tako v vlogi usmerjevalca in svetovalca, ki ustvarja, išče 

ter pripravlja situacije, v katerih učenci s svojo lastno aktivnostjo gradijo znanje. Glavna 

naloga učitelja je, da s pripravo konkretnih aktivnosti pritegne učence, da postanejo 

aktivni, kar vodi do miselne aktivnosti, radovednosti, vedoželjnosti in lastnega 

raziskovanja (Marentič Požarnik, 1998). Pogosto se dogaja, da so učenci v 5. razredu že 

povsem nemotivirani za delo in da je njihova radovednost že zamrla. V takem primeru 

je učiteljeva vloga še toliko pomembnejša, saj mora v učencih ponovno vzbuditi željo 

po raziskovanju in odkrivanju.  

 

Poleg zgoraj omenjene vloge učitelja je za konstruktivistično poučevanje zelo 

pomembno, da sta učitelj in učenec v odnosu kot partnerja (slika 1). Njuno sodelovanje 

in soodločanje o organizaciji pouka je ključnega pomena. Za takšno delo je potrebno 

zaupanje med učiteljem in učencem, ki se kaže v dopuščanju samostojnega dela in 

vključevanju učenčevih mnenj, zamisli in idej v pouk (Nystrand, 1997). V ospredju 

učnega procesa so: posameznik, njegova nagnjenja, individualne lastnosti, izkušnje in 

motiviranost za delo.  

 

Konstruktivistični način poučevanja od učitelja zahteva več priprav, znanja, 

ustvarjalnosti, fleksibilnosti, odprtosti in sposobnosti vzbujanja zanimanja ter 

navdušenja. Poleg učne snovi mora učitelj obvladati načine za ugotavljanje predznanja 

učencev in njihovih napačnih pojmovanj ter obvladati tehnike za njihovo preseganje 

(Wissiak Grm in Glažar, 2002). Kot je poudaril tudi von Glasersfeld (1995), mora 

učitelj najprej ugotoviti, kakšna je učenčeva miselna struktura o temi, ki jo želi 

obravnavati, in šele nato mu lahko pomaga spremeniti njegove konceptualne strukture. 

Namesto učitelja, ki je vedno pripravljen odgovarjati na vprašanja, mora prevzeti vlogo 

učitelja, ki ima vedno pripravljeno izzivalno vprašanje, ki bo spodbudilo učence k 

iskanju novih odgovorov, samostojnemu razmišljanju in k uporabi znanja v vsakdanjih 

situacijah (Dražumerič, Glažar in Krnel, 2001). Pri takem učenju in poučevanju 
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vprašanja nižje ravni niso več ustrezna, saj reprodukcija ni tisto, kar bi vodilo k razvoju 

razumevanja (Dražumerič, 2004).  

 

Učitelj, ki se drži načel konstruktivističnega poučevanja, mora za svoje uspešno delo v 

razredu ustvariti sproščeno ozračje, ki učence opogumlja k predstavljanju in razvijanju 

idej. Učence mora poslušati in jih z zanimanjem spraševati ter jim dajati vtis, da so 

njihove zamisli zanj pomembne. Preprečuje naj, da bi bile te kakor koli zasmehovane; z 

različnimi tehnikami poskuša čim bolj pravilno obvladovati odzive celotne skupine 

(Dražumerič, 2004). Pri vsem tem mu je v veliko pomoč dobro poznavanje ustaljenih 

vzorcev vedenja razreda, pri čemer je nemogoče od učitelja pričakovati, da lahko 

predvidi vsako situacijo, s katero ga učenčeve zamisli lahko soočijo. 

 

Učitelj pri svojem delu ne le spodbuja učence k aktivnemu učenju in h graditvi lastnih 

spoznanj, ampak pri njih razvija različne spretnosti, kot so: komuniciranje, kritično 

mišljenje, sodelovanje, timsko delo … (Sentočnik, 2004). Konstruktivistično usmerjen 

učitelj sebe ne vidi kot posredovalca znanja, ampak kot organizatorja pouka, ki opredeli 

cilje, pripravi probleme in izdela naloge, ki pomagajo učencem doseči zastavljene cilje 

(Hozjan, 2004). Pri tem ne pozabi, da je količina na novo usvojenega znanja odvisna od 

predznanja, in učencem dovoli, da sooblikujejo pouk. V razredu dopušča ustvarjalni 

nemir in ne zahteva popolne tišine (Becker, 1998).  

 

Če povzamemo, so pomembne lastnosti učitelja, ki poučuje na konstruktivistični način, 

naslednje (Dražumerič idr., 2001; Brooks in Grennon Brooks, 1999): 

 spodbuja, odkriva, sprejema in upošteva zamisli učencev, njihovo avtonomijo in 

radovednost; 

 ustvarja izkušnje, ki učencem pokažejo protislovnost z njihovimi zamislimi; 

 pri delu uporablja različne metode, sredstva, pripomočke in vire;  

 pri navodilih in nalogah uporablja besede: razvrsti, primerjaj, analiziraj, 

napovej; 

 spodbuja učence k razvrščanju, analiziranju, predvidevanju in k ustvarjalnosti; 

 dopušča, da odgovori in odzivi učencev usmerjajo pouk, vodijo uro, spreminjajo 

teme, predlagajo drugačne tehnike dela; 

 spodbuja učence, da učitelju in svojim vrstnikom zastavljajo kompleksna 

vprašanja, spodbuja pogovore in razprave o izbrani temi; 

 z zastavljanjem odprtih vprašanj in vprašanj višjih taksonomskih ravni spodbuja 

učence k raziskovanju in miselnim aktivnostim; 

 ko učencu postavi vprašanje, počaka nekaj trenutkov; s tem da učencu možnost, 

da zbere, zbistri misli in nato poskuša odgovoriti na vprašanje;  

 preden pove svoje lastno razmišljanje, se seznani z razmišljanjem učencev; 

 razvija učenčeve zamisli, pomisleke, prvotne odgovore in vprašanja, ki 

spodbujajo dialog; 

 učencem pripravi materiale in jim ponudi dovolj časa, da raziskujejo, pri čemer 

pričakuje, da temeljna spoznanja zgradijo sami.  
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Poleg vsega naštetega so pri konstruktivistično usmerjenem učitelju pomembne tudi 

njegove osebnostne lastnosti, kot so: realnost, odkritost, brezpogojna naklonjenost in 

zaupanje v učenca, empatičnost (Rogers in Freiberg, 1994). 

 

V želji, da bi učitelji čim bolj sledili ideji konstruktivizma, Marentič Požarnik (2004) 

zapiše nekaj metodičnih napotkov, ki jim bodo pri tem v pomoč:  

 na začetku naj iz učencev izvabi njihove ideje in izkušnje v povezavi z 

obravnavano temo;  

 oblikuje naj učne situacije, ki pomagajo učencem preoblikovati njihovo znanje; 

 učenci naj pogosto dobijo priložnost za reševanje kompleksnih problemov; 

 pogosto naj vodi smiseln dialog o nalogah in njihovem reševanju; 

 spodbuja naj samostojno razmišljanje učencev ter uporabo znanja iz raznolikih 

virov in življenjskih situacij; 

 večkrat naj razkriva svoje miselne procese, jih pred njimi modelira; 

 ustvarja sproščeno razredno ozračje, ki opogumlja učence, da razkrivajo svoje 

ideje in o njih razpravljajo; 

 daje jim sprotno povratno informacijo o procesu in produktu mišljenja; 

 uporablja raznolike strategije preverjanja in ocenjevanja znanja; 

 spodbuja sodelovanje učencev pri oblikovanju meril kakovostnega znanja in pri 

ocenjevanju (tudi prek samoocenjevanja, vzajemnega ocenjevanja). 

 

2.2.4 PREDNOSTI IN SLABOSTI KONSTRUKTIVISTIČNEGA POUKA 

Kot navajajo Uzuntiryaki in Geban (2004) ter Liang in Gabel (2005), so številne študije 

pokazale učinkovitost konstruktivističnega pouka. S takim poukom se pri učencih 

poveča razumevanje učne snovi in izboljšujejo se njihovi dosežki na preizkusih znanja 

pri naravoslovju in drugih učnih predmetih.  

 

Različni avtorji (Uzuntiryaki in Geban, 2004; Liang in Gabel, 2005) poročajo o 

pozitivnih straneh konstruktivističnega pouka, saj:  

 imajo učenci možnost interpretacije različnih pogledov, zato so bolje opremljeni 

za vsakodnevne življenjske situacije;  

 učenci pridobijo spretnosti in sposobnosti reševanja problemov; 

 lažje uporabijo obstoječe znanje v novih situacijah; 

 naučijo se uporabiti svoje znanje v primernih okoliščinah;  

 rešujejo življenjske probleme v vsej svoji kompleksnosti; 

 z delom v skupini in reševanjem problemov pridobivajo pomembne izkušnje ter 

razvijajo svojo metakognicijo.  

 

Učenci imajo tak pristop radi, ker so pri pouku aktivnejši, lahko izmenjujejo mnenja z 

vrstniki, izvajajo praktične dejavnosti, pišejo manj zapiskov in se pri vsem skupaj še 

zabavajo (Uzuntiryaki, 2003).  
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Kljub vsem prednostim in naklonjenosti stroke je konstruktivistični pouk tarča številnih 

kritik (de Corte, 2013). Te se nanašajo predvsem na to, da ni nujno, da učenci z 

različnimi aktivnostmi konstruirajo ustrezno in strokovno neoporečno znanje. Učenje iz 

konteksta je lahko ovira pri oblikovanju abstraktnih pojmov in prenašanju znanja ter 

spretnosti v nove situacije. Če učitelj na začetku ne poda dovolj jasnih ciljev, se lahko 

zgodi, da se učenci v svojem raziskovanju izgubijo, kar pa lahko vodi do napačnih 

predstav (Žerovnik, 2010).  

 

Čas, potreben za obravnavo določene tematike prek konstruktivističnega pristopa, je 

daljši, kot če tematiko obravnavamo tradicionalno. Učenci za dosego vseh zastavljenih 

učnih ciljev prek različnih dejavnosti potrebujejo več časa. Delo po tej metodi pa 

otežuje še velikost skupine učencev, ki pri učiteljih povzroča organizacijske težave in 

strah pred neuspešnim obvladanjem razreda ter nenaklonjenost prenatrpanih učnih 

načrtov (Marentič Požarnik, 2004). Tudi starši kritizirajo to metodo, saj učenci nimajo 

zapiskov, kot so jih bili vajeni, in po njihovem mnenju zvezek ni več zadosten vir 

informacij za učenje (Dražumerič, 2004). Brooks in Grennon Brooks (1999) menita, da 

je konstruktivistični pristop preveč ohlapen in da se učitelji tako odmikajo od učnih 

načrtov. Pravita, da je za učitelja organizacija takega pouka težavna; za pozitivne učinke 

je zahtevana precejšnja intelektualna vključenost učencev.  

 

Kirschner, Sweller in Clark (2006, v de Corte, 2013) so konstruktivistični pristop 

označili kot »minimalno voden pristop«. Ta se po njihovem mnenju pretirano nanaša na 

raziskovalno učenje in učencem ne nudi dovolj vodenja, s čimer se zanemarja človeška 

kognitivna struktura; posledično pripelje do kognitivne preobremenitve delovnega 

spomina. Raziskovalci menijo, da je »nevodeno« poučevanje manj učinkovito in da ima 

lahko negativne posledice, saj pri učencih ohranja napačna pojmovanja, kar lahko 

pripelje do oblikovanja nepopolnega in neorganiziranega znanja. Priporočajo vrnitev k 

neposrednemu poučevanju (Kirschner idr., 2006, v de Corte, 2013). Mayer (2004, v de 

Corte, 2013) je zgoraj zapisane kritike konstruktivističnega pristopa k poučevanju 

zavrnil in označil, da je enačenje konstruktivističnega učenja z raziskovalnim učenjem 

zmotno, saj aktivni in konstruktivistični proces ne predvideva, da bi učenčevo grajenje 

znanja potekalo brez kakršnega koli posredovanja oz. vodenja prek učitelja. Mayerjev 

obširni pregled literature druge polovice 20. stoletja kaže, da je vodeno raziskovanje 

učinkovitejše kot neposredno poučevanje, čemur pa so nasprotovali Kirchner, Sweller 

in Clark. 

  

2.3 TRADICIONALNI NAČIN POUČEVANJA 

Tradicionalni pouk je transmisijski pouk, ki ga Marentič Požarnik (2000) opredeli kot 

prenašanje gotovega, dokončnega znanja z učitelja na učenca, ki je največkrat ločeno od 

izkušenj učencev in konkretnih življenjskih okoliščin. Pri takem pouku je v središču 

pozornosti učitelj, ki podaja končne resnice, pri čemer je pomembno, kaj bo povedal in 

kako bo snov razložil (Ferjan, 2003). Podane dokončne resnice, ki jih učitelj podaja, 

učenec samo sprejema, shranjuje in reproducira znanje (Novak, 2004). Tradicionalni 

pouk je natančno načrtovan in učni cilji so jasno zastavljeni.  
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Glavna akterja celotnega tradicionalnega pouka sta učitelj in njegovo neposredno 

poučevanje. Učiteljeva vloga je omejena predvsem na podajanje učne vsebine in 

ocenjevanje dosežkov. Prenos informacij pri taki uri je časovno hiter in prilagojen 

razvojni stopnji učenca. Učiteljeve glavne naloge so omejene predvsem na govorjenje, 

pisanje na tablo, spraševanje in na nadziranje učencev. Najpogostejša učna oblika, ki jo 

uporabi učitelj, je frontalna. Najpomembnejši fazi sta urjenje in ponavljanje (Tomić, 

1997). 

 

Učenci so pri tradicionalnem načinu poučevanja pojmovani kot nepopisan list papirja; 

njihove izkušnje in predznanje za sam proces učenja niso pomembne, zanemarjene so 

tudi individualne lastnosti posameznika; njihovo mnenje ne šteje oz. ga učitelj lahko 

celo zavrača. Pri pouku so učenci zasuti s kopico informacij, ki jih morajo ustaviti v 

svoje miselne sheme. Njihove glavne naloge so: poslušanje, opazovanje in 

reproduciranje tega, kar jim sporoča učitelj (Tomić, 1997). Pouk se gradi na 

predpostavkah, da obstaja znanje, ki je neodvisno od učenca in se vanj postopno 

pretaka. Učenci so pogosto brez delovne vneme, izražajo naveličanost, čustva v pouk 

niso vključena (Tomić, 2003). Posledice takega načina dela se pri učencih kažejo kot 

nizka učna motivacija, premajhna trajnost in uporabnost znanja, slabi rezultati na 

preizkusih znanja in odpor do učenja.  

 

Znanje, ki ga učenci pridobijo pri takšnem pouku, je pogosto nekakovostno 

strukturirano in ni povezano s predhodnim znanjem. Uporablja se samo za šolske 

potrebe, predvsem pri reševanju testov in drugih oblikah preverjanja ter ocenjevanja. 

Učenci vedno težje vzpostavljajo vez med tistim, kar se učijo v šolah, in življenjskimi 

problemi, pri čemer imajo težave tudi učenci z odličnimi in s prav dobrimi ocenami 

(Mušanović, 2000). Gre predvsem za učenje, ki je reducirano na nižje ravni znanja, s 

čimer ga oddaljujemo od njegovega bistva. Vse to negativno vpliva na ustvarjalni, 

miselni in na osebni razvoj učencev. Takšno učenje vodi k hitremu pozabljanju, nizki 

motivaciji in k slabemu transferju znanja med predmeti ali pri prenosu znanja iz teorije 

v prakso.  

 

Tomić (1997) je tradicionalno poučevanje opredelil z naslednjimi značilnostmi:  

 učitelj je odgovoren za razlago tega, kar se je treba naučiti, in stvar učenca je, da 

se tega nauči; 

 izobrazbo pridobiš z učenjem predmetov, ki se ne povezujejo med seboj; 

 učna snov je enaka za učence in učitelje; 

 izobraževanje pripravlja učence na poznejše življenje, ni pa samo po sebi živa 

izkušnja; 

 učitelj je odgovoren za pridobivanje znanj pri učencih; 

 učence je treba občasno prisiliti k opravljanju določenih nalog; 

 produkt je pomembnejši od procesa – znanje je pomembnejše kot učenje; 

 izobraževanje je pretežno intelektualni proces; 

 bistvo učenja je v sprejemanju znanj od avtoritete; 

 znanje objektivno obstaja v knjigah in glavah učiteljev, ki ga prenašajo v glave 

učencev; 
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 učenje je prvenstveno seštevalen proces, ki je sestavljen iz dodajanja novega na 

staro iz leta v leto. 

 

Če povzamemo, bi lahko zapisali, da tradicionalna metoda poučevanja učence 

obravnava kot prazne posode, ki jih je treba napolniti z znanjem. V praksi se to kaže kot 

učenje čustveno nevtralne učne vsebine, ki je dokončna. Pridobljeno znanje učenci 

redko kdaj povežejo s svetom, v katerem živijo, kar jim onemogoča gradnjo trdnega in 

dolgoročnega znanja, ampak hitro pozabljanje učne vsebine (Marentič Požarnik, 1987; 

Tomić, 1997). Njihovi glavni nalogi sta poslušanje in reprodukcija slišanega, zato se 

učni proces po večini izvaja v frontalni obliki. Komunikacija je pomanjkljiva in 

najpogosteje enosmerna. Učitelj je pri tej metodi glavni akter celotnega pouka, govori 

večino časa, mnenje, zamisli in ideje učencev so zanj nepomembne. Tovrstni način 

pouka je časovno ekonomičen, saj v kratkem času lahko obdelamo večjo količino snovi. 

Pri takem načinu dela ima veliko težo ocenjevanje, ki je tudi ena izmed redkih 

priložnosti, ko učenci dobijo povratno informacijo o svojem znanju. Učenci, poučevani 

po tradicionalni metodi, so brez delovne vneme in izražajo naveličanost (Tomić, 1997). 

 

2.4 PRIMERJAVA KONSTRUKTIVISTIČNEGA IN 

TRADICIONALNEGA NAČINA POUČEVANJA 

V prejšnjih poglavjih smo predstavili konstruktivistično in tradicionalno metodo 

poučevanja, ki se med seboj močno razlikujeta. V tem poglavju pa smo izbrani metodi 

primerjali med seboj z vidika različnih meril (tabela 1). Pri primerjavi smo se 

osredotočili predvsem na osnovno vodilo vsake metode, opredelitev pouka, učenja in 

znanja, vlogo učenca, učitelja in predznanja ter na komunikacijo, pripomočke, učne 

oblike in pomen ocenjevanja.  

Tabela 1: Primerjava konstruktivističnega in tradicionalnega načina poučevanja (Assessing Science for 

Understanding Science, 2008; Brooks, M. in Brooks, J., 1993) 

 
KONSTRUKTIVISTIČNI 

POUK 
TRADICIONALNI POUK 

Osnovno 

vodilo metode 

Spodbujanje velikih konceptov, ki se 

začnejo z neko celoto, ki jo 

razdelimo na posamezne dele.  

Pomemben je celostni pristop, 

poudarja se osnovne veščine. 

 

Pouk Pouk je osredotočen  na učenca.  Pouk je osredotočen na učno snov.  

Kaj je učenje Učenje je interaktivno grajeno na 

tem, kar učenec že zna.  

Osnovi za učenje sta ponavljanje in 

utrjevanje.  

Kaj je znanje Znanje je nekaj dinamičnega, kar se 

lahko spreminja skupaj z novimi 

izkušnjami.  

Znanje je nekaj končnega. 

Vloga učenca Učenec je razmišljajoči osebek, ki si 

oblikuje teorije o svetu. Učenčeva 

vprašanja, zanimanja in izkušnje se 

vključujejo v pouk.  

Učenec je nepopisan list papirja, na 

katerega učitelj tiska informacije. 

Stroga vdanost in sledenje učnemu 

načrtu.  

Vloga učitelja Učiteljeva vloga je posredna, 

osnovana na pogajanju.  

Vloga učitelja je neposredna, 

globoko avtoritativna.  
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Komunikacija Učitelj ima z učenci dialog in jim 

pomaga oblikovati njihovo znanje.  

Učitelj prenaša dokončno izdelane 

informacije na učence. 

Učne oblike Učenci delajo predvsem v skupinah, 

parih. 

Učenci delajo predvsem 

individualno.  

Pripomočki Uporabljeni pripomočki se 

prilagajajo problemu, ki ga 

obravnavamo.  

Uporabljeni pripomočki so predvsem 

delovni zvezki, učbeniki in delovni 

listi. 

Ocenjevanje Ocenjevanje vključuje učenčevo 

delo, opazovanje in razumevanje. 

Proces je pomembnejši od cilja, 

produkta. Preverjanje in ocenjevanje 

sta umeščena v proces poučevanja in 

se izvajata v obliki opazovanja ter 

spremljanja učenčevega dela prek 

portfolia in predstavitev. 

Ocenjevanje poteka prek testov 

(pravilni in nepravilni odgovori). 

Preverjanje in ocenjevanje se 

odvijata ločeno od poučevanja; 

poudarek je na pomnjenju. 

 

2.5 TRADICIONALNI NAČIN POUČEVANJA Z ELEMENTI 

KONSTRUKTIVIZMA 

V pedagoški praksi je težko potegniti strogo ločnico med posameznimi didaktičnimi 

sistemi, ker gre najpogosteje za preplet različnih sistemov. V sodobni šolski praksi se 

tako vedno bolj uveljavlja metoda, ki je preplet konstruktivistične in tradicionalne 

metode. To je v svoji doktorski disertaciji ugotovila tudi V. Kariž Merhar (2008), v 

kateri je zapisala, da pri pouku naravoslovja v Sloveniji učitelji najpogosteje uporabljajo 

tradicionalno metodo z elementi konstruktivizma.  

 

Tradicionalna metoda z elementi konstruktivizma je učna metoda, pri kateri gre za neko 

mešanico tradicionalne in konstruktivistične metode. Zanjo je značilno, da se v 

uvodnem delu ne osredotoča toliko na samo predznanje, izkušnje in na ideje učencev, 

ampak predvsem na ponovitev že obdelane snovi, tj. snovi, ki jo morajo učenci že 

obvladati. Učitelj je pri tem v vlogi spraševalca in učenci mu podajajo definicije, 

odgovore. V osrednjem delu ure je naloga učitelja predvsem posredovanje, prenašanje 

znanja na učence ter po potrebi in zmožnostih izvedba demonstracijskega poskusa. 

Novo snov razlaga učitelj sam; sam vpelje in definira nove pojme. Učence vključuje v 

pouk tako, da jim ves čas zastavlja vprašanja različnih ravni in tako preverja njihovo 

razumevanje. Glavna naloga učencev je, da pri obravnavi nove učne snovi sodelujejo 

predvsem z odgovori na zastavljena vprašanja. V sklepnem delu ure učenci utrjujejo in 

preverjajo znanje z reševanjem nalog iz delovnih zvezkov, delovnih listov ter z uporabo 

drugih didaktičnih pripomočkov (Kariž Merhar, 2008).  

 

Pri tradicionalni metodi poučevanja z elementi konstruktivizma gre torej za sodelovanje 

med učitelji in učenci, vendar to sodelovanje temelji predvsem na odgovarjanju na 

učiteljeva vprašanja. Pouk večinoma poteka frontalno, kar učencem onemogoča, da bi 

bili glavni nosilci in soustvarjalci pouka. V ospredju te metode je še vedno pomnjenje 

informacij.  
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Predstavljena metoda se od konstruktivistične metode razlikuje predvsem v tem, da je 

pri konstruktivističnih urah uvod namenjen preverjanju predznanja, izkušenj in idej 

učencev ter ni toliko osredotočen na samo ponavljanje že znane snovi. V osrednjem 

delu ure učitelj izpostavi problem, ki ga prek različnih dejavnosti učenci samostojno 

raziščejo in poskušajo samostojno oblikovati zaključke. Učitelj je pri tem v vlogi 

usmerjevalca in ne v vlogi izvajalca aktivnosti ter spraševalca. V sklepnem delu ure pri 

konstruktivistični metodi učitelj vodi pogovor, prek katerega preveri pravilnost 

učenčevih zaključkov in razumevanje snovi z nalogami, ki se navezujejo na vsakdanje 

življenje, medtem ko je pri tradicionalni metodi z elementi konstruktivizma sklepni del 

namenjen predvsem preverjanju znanja z reševanjem nalog v delovnih zvezkih in na 

delovnih listih (Kline, 2010).  

 

2.6 KONSTRUKTIVISTIČNI NAČIN POUČEVANJA 

NARAVOSLOVJA 

Raziskave (Baser, 2006; Demirci, 2009; Kariž Merhar, 2008; Thomaz idr., 1995), ki jih 

bomo predstavili v nadaljevanju, kažejo pozitivne učinke pri uporabi konstruktivistične 

metode pri pouku naravoslovja. Temelj takšnega pouka predstavljajo učenčeve 

predstave, ideje, znanje in izkušnje, na podlagi katerih učitelj načrtuje nadaljnje delo. 

Pri njihovem ugotavljanju so učiteljem na voljo različne tehnike, ki jih lahko uporabijo. 

Pri najmlajših je priporočena uporaba risb ali slik v povezavi s pogovorom (npr. 

pogovor ob konceptualni sliki), pozneje lahko z učenci izvedemo intervju, pripravimo 

namensko izdelane teste, izdelujemo pojmovne sheme idr. (Krnel, 1993). V tej prvi fazi 

lahko učencem tudi demonstriramo poskus, s katerimi preverimo njihovo predznanje, 

predstave in izkušnje.  

 

V nadaljevanju lahko za uresničitev konstruktivistične metode pouka izbiramo med 

različnimi pristopi, kot so: sodelovalno učenje, igra vlog, raziskovalno učenje, projektno 

delo, diskusija, pisanje portfolia, uporaba naravoslovnih revij, delovnega zvezka, 

raziskovanje različnih virov, uporaba pojmovnih map in diagramov, ter med veliko 

drugimi, prek katerih učenci z lastno aktivnostjo odkrivajo naravoslovne zakonitosti 

(Kesal, 2003). Ob koncu konstruktivističnega pouka je ključnega pomena, da učitelj s 

pomočjo različnih tehnik preveri miselne strukture učencev in jih prek spodbud pripelje 

do ustreznih sklepov. 

  

Pri uresničevanju konstruktivističnih načel v naravoslovju učitelji pogosto naletijo na 

težave. Konstruktivistična metoda namreč od učencev zahteva, da prek lastne aktivnosti 

zgradijo nove miselne strukture. Za lastno aktivnost, ki omogoča gradnjo miselnih 

struktur, so potrebni ustrezni pripomočki in prostor. Pri tem se pogosto zatakne, saj šole 

nimajo na voljo dovolj prostorov, ki so primerni za takšno delo. Še večjo težavo 

predstavlja pomanjkljiva opremljenost šol (npr. pomanjkanje laboratorijske opreme in 

materialov), kar je danes pri velikem številu učencev v posameznem razredu še toliko 

večji problem. Težave z opremljenostjo in dostopnostjo pripomočkov učiteljem 

onemogočajo organizacijo konstruktivističnega pouka, še posebej pri temah, ki 

vključujejo poskuse z dragimi aparati (Povž in Čeček, 1977). Do enakih ugotovitev je v 



15 

 

1. 

ORIENTACIJA 
2. 

ELICITACIJA 
3. 

REKONSTRUKCIJA 
4. 

APLIKACIJA 5. REFLEKSIJA 

Slika 2: Faze konstruktivističnega modela poučevanja v naravoslovju 

 

svojem diplomskem delu prišla tudi Kline (2010), ki še dodaja, da veliko oviro za 

poučevanje naravoslovja s konstruktivistično metodo predstavljajo prenatrpanost učnih 

načrtov, pomanjkanje sodobne šolske eksperimentalne opreme, težave s časovno 

organizacijo in urniki ter omejenost šol. 

  

2.6.1 KONSTRUKTIVISTIČNI MODEL POUČEVANJA NARAVOSLOVJA 

Po Needhamu (1987, v Hashim in Kasbolah, 2012) si pri konstruktivističnem modelu 

poučevanja naravoslovja sledi pet faz (slika 2):  

1. ORIENTACIJA – namen te faze je pritegniti pozornost in zanimanje učencev, 

razvijati radovednost, jih motivirati in usmeriti v razmišljanje za nadaljnje delo 

ter pripraviti delovni prostor.  

2. ELICITACIJA – razkrivanje učenčevih idej in predstav, ugotavljanje predznanja. 

Vse te informacije so učitelju v pomoč pri načrtovanju učnega proces. Pri tem se 

pojavi vprašanje, kako obstoječe učenčeve ideje uporabiti pri oblikovanju 

znanstvenega razmišljanja ali kako jih preusmeriti v to. Potreba po priklicu 

učenčevih predstav je zelo pomembna tudi za učenca, saj se mora vsak zavedati 

svoje izhodiščne točke pri učenju.  

3. REKONSTRUKCIJA – prek različnih dejavnosti in z oblikovanjem učne 

izkušnje pomagamo učencem, da usvojijo nov koncept. Gre za usmerjanje 

prvotnih učenčevih idej k znanstvenim z namenom spreminjanja, utrjevanja ali 

preoblikovanja idej. Učenci opravljajo različne dejavnosti, prepoznavajo 

drugačne ideje in jih preizkušajo. Pomembno je, da učenci sami pridejo do 

ugotovitve, ali so njihove ideje napačne. Opravijo preizkus obstoječih idej in jih 

nato spremenijo, utrjujejo ali celo zamenjajo.  

4. APLIKACIJA – dejanska ali hipotetična uporaba na novo pridobljenega znanja v 

konkretnem okolju, ki vsebuje nove znane in nepoznane situacije.  

5. REFLEKSIJA – vrednotenje lastnega procesa spoznavanja in učenja, analiza 

učenčevih predstav po izvajanju aktivnosti, ko mora učenec uvideti bistvo 

spremenjenih osnovnih idej.  

2.6.2 UČNE METODE 

Pri pouku naravoslovja v osnovni šoli lahko med učnimi metodami, ki so že v svoji 

osnovi konstruktivistično zasnovane, poudarimo naslednje, ki jih bomo v nadaljevanju 

tudi na kratko predstavili:  

 metoda eksperimentalno-laboratorijskega dela; 

 terensko delo; 

 metoda demonstracije; 

 metoda dela z besedilom. 
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1. 
KORAK 

• uvajanje k nadaljnjemu samostojnemu delu 

• podajanje navodil za delo in preverjanje njihovega 
razumevanja 

2. 
KORAK 

• bolj ali manj samostojno delo učencev 

3. 
KORAK 

• ob pomoči učitelja in diskusije preverjajo rezultate in 
ugotovitve 

• izpeljevanje zaključkov 

Nekatere metode pouka v svoji osnovi niso konstruktivistične, vendar jih lahko učitelj 

obogati s konstruktivističnimi sestavinami. Pri tem morata biti njegovo vodenje in 

posredovanje znanja učencem čim bolj posredna, taktna in nevsiljiva, kar vodi v 

svobodnejše in samostojnejše učenje (Strmčnik, 1978). Primer takih učnih metod sta 

metoda razlage in metoda razgovora, ki se pri pouku naravoslovja v osnovni šoli 

pogosto pojavljata.  

 

Vse naštete metode v nadaljevanju predstavljamo.  

 

a) METODA EKSPERIMENTALNO-LABORATORIJSKEGA DELA 

Učenci v okviru metode eksperimentalno-laboratorijskega dela pri pouku preučujejo, 

opazujejo, merijo, štejejo, razvrščajo, zbirajo in interpretirajo podatke, komunicirajo, 

eksperimentirajo, zapisujejo in izpeljujejo sklepe (Kruder, 2000). Metoda omogoča 

intenzivno miselno, čustveno in ustvarjalno izvedbo dejavnosti učencev (Tomić, 1997). 

  

Delo po tej metodi poteka v treh korakih (slika 3). V prvem učitelj učence uvaja k 

nadaljnjemu samostojnemu delu. Učitelj poda jasna navodila za izvedbo eksperimenta 

in njihovo razumevanje pri učencih tudi preveri. Prvemu koraku sledi glavni korak, v 

katerem učenci bolj ali manj samostojno izvedejo eksperiment. Delo se konča s tretjim 

korakom, v katerem učenci ob učiteljevem usmerjanju skozi diskusijo preverijo 

rezultate in ugotovitve ter izpeljejo zaključke (Kruder, 2000).  

b) TERENSKO DELO 

Terensko delo – podobno kot metoda eksperimentalno-laboratorijskega dela – vključuje 

vsestransko aktivnost učencev. Ta metoda dela se v šoli izvaja predvsem v obliki 

ekskurzij. Ekskurzija predstavlja usvajanje novega znanja v neposrednem stiku s 

pojavom oz. z okolico. Tak način dela omogoča lažje razumevanje dinamike med pojavi 

in povezovanje posameznih pojavov med seboj. Terensko delo učence dodatno motivira 

za delo; njegova prednost je tudi povečana dinamika pouka (Kruder, 2000). 

Slika 3: Koraki eksperimentalno-laboratorijske metode 
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c) METODA DEMONSTRACIJE ALI PRIKAZOVANJA 

Metodo demonstracije ali prikazovanja pogosto uvrščamo med metode, ki pri pouku 

poudarjajo aktivnost učitelja, vendar se tudi skozi to metodo lahko uresničujejo 

konstruktivistični cilji in pristopi k učenju. Metoda implicira učenje na opazovanje 

predmetov, pojavov, procesov ali postopkov (Kruder, 1997). Praktična aktivnost v 

smislu izvajanja je pri tej metodi vezana izključno na učitelja, kljub temu pa učenje po 

tej metodi od učenca zahteva visoko stopnjo aktivnosti. Za konstruktivistični pristop k 

učenju ni bistveno, da pouk poteka v neposredni prisotnosti in ob posredovanju učitelja. 

Pomembnejše je, da sta učiteljevo vodenje in podajanje učne snovi zasnovana na način, 

ki spodbuja miselno aktivnost učencev, kar vodi do aktivne konstrukcije znanja. Učenci 

morajo demonstracijo natančno opazovati in si pridobiti čim več koristnih podatkov. Na 

podlagi teh spoznanj nato prek višjih miselnih procesov, kot so: sklepanje, analiza, 

sinteza, vrednotenje, konstruirajo svoje znanje (Kruder, 1997). Prav tako ta metoda 

dodatno motivira učence za nadaljnje delo in raziskovanje, še posebej, če prikazana 

demonstracija ni skladna z njihovimi izkušnjami, znanjem in s spoznanji (Woolfolk, 

2002).  

 

d) METODA DELA Z BESEDILOM 

Metoda dela z besedilom se uporablja pri učenčevem samostojnem poglabljanju, 

širjenju in pri sistematiziranju znanja z namenom učenčevega aktivnega pridobivanja 

novega znanja (Tomić, 1997). Glede na način, kako izbrano metodo vključujemo v sam 

proces učenja, lahko delo z besedilom od učencev zahteva različne vrste aktivnosti. 

Branje je najnižja stopnja, ki jo pri tej metodi dosežemo, in je nujna za vse nadaljnje 

korake. Z branjem besedila bodo znali učenci povedati nekaj bistvenih podatkov in 

obnoviti vsebino, vendar to za samo razumevanje ni dovolj. Za razumevanje je 

ključnega pomena miselna aktivnost. Ta vključuje aktivno razmišljanje učencev o 

prebrani učni vsebini, pri čemer morajo učenci to obravnavati z vidika miselnih 

operacij, kot so: analiziranje, izločanje, naštevanje, primerjanje, konkretiziranje, 

povezovanje, sklepanje in vrednotenje. Še višjo stopnjo ob branju dosežemo, če se 

branje z razmišljanjem povezuje in dopolnjuje z aktivnostmi izražanja. Ob tem učitelj 

lahko od učencev zahteva, da prebrano izrazijo besedno, pisno, grafično, z gibi ali 

gestami. Slikovno gradivo ob besedilu učence spodbudi k opazovanju in primerjanju, 

kar dodatno pripomore k oblikovanju spoznanj. Delo z besedilom lahko učence uvaja 

tudi v praktične aktivnosti, če je besedilno gradivo podano v obliki navodil za praktično 

delo (Poljak, 1974).  

 

e) METODA RAZLAGE 

Metoda razlage je po konstruktivističnih načelih zasnovana tako, da se izogiba 

podajanju vsebine v dokončni obliki. S pomočjo razlage je vsebina učencem 

predstavljena razvojno, problemsko in didaktično. Posplošena spoznanja naj bi bila 

podana učencem v obliki hipotez, ki jih je treba še raziskati in preveriti, kar učence 

spodbuja k razmišljanju in razreševanju problemov (Strmčnik, 1992). Učiteljeva naloga 

pri tem je, da učno snov osvetli z različnih vidikov in s pomočjo različnih učnih virov. S 

takim načinom dela lahko učenci razvijajo kritičen odnos do posredovanega znanja.  
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Z metodo razlage učitelj učencem posreduje poti do spoznanj v znanosti in jim daje 

vpogled v dejstvo, da znanstvene resnice niso absolutne. Predpogoj za uresničevanje 

tega je, da učitelj svoj avtoritativni način posredovanja učne snovi nadomesti z bolj 

demokratičnim (npr. dovoli, da mu učenci med razlago zastavljajo vprašanja, izražajo 

stališča …) (Tomić, 1976).  

 

f) METODA RAZGOVORA 

Vse, kar velja za metodo razlage v funkciji uresničevanja konstruktivističnega pristopa 

k učenju, velja tudi za metodo razgovora, saj se metodi pogosto povezujeta in 

dopolnjujeta. Glavna razlika med njima je v tem, da metoda razgovora vključuje več 

vprašanj in manj monologa, da so učenci samostojnejši in ustvarjalno aktivnejši ter da 

metoda razgovora že sama po sebi vključuje problemske situacije. Pri konstruktivistično 

zasnovanem razgovoru učitelj uresničuje vzgojno-izobraževalne cilje z razstavljanjem 

učne vsebine na logične, zaokrožene, pretežno problemske sestavine, ki jih preoblikuje 

v vprašanja. Pri iskanju odgovorov in rešitev morajo aktivno sodelovati vsi učenci 

(Strmčnik, 1992).  

 

Pri metodi razgovora je ključnega pomena, kakšna vprašanja zastavlja učitelj. 

Zastavljena vprašanja morajo biti problemska, saj ta spodbujajo spoznavno aktivnost 

učencev, aktualizirajo predznanje, vključujejo potrebo po samokontroli in lastnem 

spraševanju, omogočajo širok transfer in učence dodatno motivirajo za delo. Za 

spodbujanje konstruktivističnega razgovora so primerna:  

 vprašanja s pomanjkljivimi podatki, ob katerih učenci spoznajo, da nanje ne 

morejo odgovoriti brez pojasnila; 

 vprašanja z odvečnimi danostmi, ki od učencev zahtevajo tiste danosti, ki so za 

odgovor nujno potrebne; 

 vprašanja, ki vodijo k rešitvam, s katerimi so učenci spodbujeni k iskanju 

najustreznejših rešitev; 

 vprašanja, ki vsebujejo le delne rezultate, preostanek rezultatov pa učenci 

najdejo prek razgovora (Strmčnik, 1992). 

 

2.6.3  KONSTRUKTIVISTIČNI POUK PRI POUČEVANJU FIZIKALNIH 

VSEBIN 

Ideje konstruktivizma so se na predmetnem pedagoškem področju najbolj uveljavile pri 

naravoslovnih predmetih, katerih del je tudi fizika, in matematiki. V nadaljevanju bomo 

predstavili izsledke in ugotovitve nekaterih domačih in tujih raziskav, ki govorijo o 

pozitivnih učinkih konstruktivistične metode pri obravnavi fizikalnih vsebin.  

 

Pri številnih fizikalnih vsebinah se učitelji srečujejo z napačnimi pojmovanji, s 

predstavami in z idejami učencev, ki predstavljajo oviro na poti doseganja zastavljenih 

učnih ciljev. Kariž Merhar (2008) je v svoji doktorski disertaciji ugotovila, da 

tradicionalni pouk slabo zaznava napačna pojmovanja ter da ne razvija konceptov in 

predstav, ki so nujni za razumevanje vsebin iz nihanja in valovanja. Z izsledki raziskave 
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je pokazala, da so bili učenci eksperimentalne skupine, ki so bili poučevani po 

konstruktivistični metodi, uspešnejši pri reševanju nalog iz nihanja in valovanja v 

primerjavi z učenci kontrolne skupine, ki so bili poučevani po tradicionalni metodi, še 

zlasti pri vprašanjih višjih taksonomskih ravni. Poleg Kariž Merhar je na slovenskem 

področju podobno raziskavo opravila tudi Kline (2010), katere glavni nam je bil 

ugotoviti, ali je konstruktivistični pristop uspešnejši od tradicionalnega pristopa z 

elementi konstruktivizma pri poučevanju tlaka in vzgona. V svoji raziskavi je ugotovila, 

da je pri osnovnošolskih učencih zelo pomembno ugotavljanje predznanja in predstav, 

saj si učenci kljub obravnavi in usvojitvi nekaterih pojmov te še vedno napačno 

razlagajo. Primerjava izsledkov jo je pripeljala do ugotovitve, da konstruktivistična 

metoda pri poučevanju teme tlak ni uspešnejša od tradicionalne metode z elementi 

konstruktivizma, saj med učenci eksperimentalne in kontrolne skupine ni bilo statistično 

pomembnih razlik. Pri temi vzgon so se med učenci eksperimentalne in kontrolne 

skupine kazale statistično pomembne razlike, saj so učenci, poučevani po 

konstruktivistični metodi, dosegli boljše rezultate. Natančna analiza rezultatov je 

pripeljala do sklepa, da je konstruktivistična metoda uspešnejša od tradicionalne metode 

z elementi konstruktivizma pri poučevanju tlaka in vzgona (Kline, 2010). 

  

Podobno raziskavo s fizikalnega področja (Tabago, 2011) so izvajali tudi s študenti 2. 

letnika naravoslovja in informacijskih tehnologij (BSIT) na Isabele State University 

Cauayan City Campus na Filipinih. Z raziskavo so ugotavljali, kako se spreminja njihov 

odnos do fizike, če so poučevani po različnih metodah. Izsledki raziskave so pokazali, 

da je imel konstruktivistični pristop pozitivne učinke, saj je povečal učne dosežke pri 

študentih in spreminjal odnos do fizike v pozitivnejšega (Tabago, 2011).  

 

Tudi Demirci (2009) ugotavlja, da je vpeljava konstruktivistične metode v pouk 

fizikalnih vsebin smiselna. V svoji raziskavi je ugotovil, da se med eksperimentalno 

skupino, ki je bila poučevana na konstruktivistični način, in kontrolno skupino, ki je bila 

poučevana na navaden način, kažejo pomembne razlike v prid prvi. Konstruktivistični 

način poučevanja je pri učencih spodbudil večjo aktivnost in učinkovitost kot pri 

drugem načinu poučevanja. Rezultati in uspehi eksperimentalne skupine so bili v 

splošnem boljši kot rezultati kontrolne skupin (Demirci, 2009). Tudi Parker in Gerber 

(2000) ugotavljata, da konstruktivistični pristop pri učencih poveča zanimanje za 

naravoslovje. 

 

V prid uporabi konstruktivistične metode pri obravnavi temperature in toplote pišejo 

tudi Thomaz idr. (1995) in Baser (2006), ki ugotavljajo, da je omenjena metoda pri 

obravnavi temperature in toplote učence pripeljala do boljših učnih dosežkov in bolj 

poglobljenega znanja. Z njo učenci bolje razumejo pojma in koncepta ter lažje 

premostijo napačne predstave (Thomaz idr., 1995; Baser, 2006).  
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Iz predstavljenih raziskav lahko povzamemo, da je pri večini fizikalnih tem 

naravoslovja v šoli uporaba konstruktivistične metode smiselna, ker:  

 omogoča lažje prepoznavanje napačnih predstav in pojmovanj o različnih 

fizikalnih pojmih in konceptih;  

 omogoča uspešnejše reševanje nalog in vprašanj višjih taksonomskih ravni; 

 izboljša učne dosežke;  

 razvija in spodbuja pozitiven odnos do fizike; 

 spodbuja večjo aktivnost in učinkovitost učencev pri pouku;  

 omogoča boljše razumevanje fizikalnih pojavov in boljše povezovanje fizikalnih 

konceptov z vsakdanjim življenjem.  

 

2.7 PREGLED UČNIH NAČRTOV 

V slovenskih osnovnih šolah učitelji pri svojem delu sledijo ciljem in standardom 

znanja, ki so zapisani v učnemu načrtu za posamezni predmet. Učni načrti se iz razreda 

v razred ustrezno dopolnjujejo in nadgrajujejo, kar omogoča kontinuirano spremljanje 

učenčevega napredka. Leta 2011 so na Ministrstvu RS za šolstvo in šport pripravili 

posodobljene učne načrte, ki se še bolj približujejo učencu, njegovemu razvoju in 

izkušnjam. Posodobljene učne načrte iz leta 2011 uporabljajo učitelji v letošnjem 

šolskem letu (šolsko leto 2014/15) in so bili tudi osnova za nastajanje tega magistrskega 

dela. V njem se osredotočamo na uspešnost konstruktivistične metode pri poučevanju 

temperature in toplote v 5. razredu, zato se bomo v nadaljevanju pri pregledu učnih 

načrtov usmerili predvsem na vključenost temperature in toplote ter konstruktivizma v 

njih.  

 

Pri predmetu naravoslovje in tehnika v 5. razredu je v uporabi veljavni učni načrt za 

naravoslovje in tehniko iz leta 2011. Ta je nadgradnja predmeta spoznavanje okolja in 

istoimenskega učnega načrta iz prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja. Učni načrt za 

predmet spoznavanje okolja (2011) je ustrezna nadgradnja znanja iz predšolskega 

obdobja.  

 

2.7.1 KONSTRUKTIVIZEM TER UČNI NAČRT ZA NARAVOSLOVJE IN 

TEHNIKO 

V učnem načrtu za naravoslovje in tehniko (2011) se skozi splošne cilje in didaktična 

priporočila odražajo značilnosti konstruktivizma, kar kaže na vedno večjo veljavo in 

prisotnost konstruktivistične metode pri pouku v slovenskih šolah.  

 

Splošni cilji predmeta narekujejo in spodbujajo učenčeva izkustvena doživetja, zato naj 

bi učitelj načrtoval delo tako, da učenci del učnih ur preživijo v različnih naravnih in 

umetnih okoljih, ki jih raziskujejo s pomočjo različnih preprostih pripomočkov. Ob tem 

spoznajo naravne pojave in procese, si zastavljajo različna vprašanja ter s pomočjo 

eksperimentalnega in raziskovalnega dela iščejo odgovore nanje. Pri tem je pomembno, 

da si učenci zastavljajo vprašanja, oblikujejo domneve, načrtujejo poskuse, zbirajo 

podatke, obdelujejo in interpretirajo podatke, oblikujejo sklepe ter sporočajo svoje 
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ugotovitve. Z vsemi temi aktivnostmi učenci pridobivajo potrebno znanje in izkušnje, ki 

jim bodo omogočali preudarno spreminjanje okolja v poznejših letih. Poleg tega učenci 

z dejavnim vključevanjem v pouk in s praktičnim delom odkrivajo ter razvijajo svoje 

sposobnosti, urijo spretnosti in razvijajo pozitivne osebnostne lastnosti (Učni načrt za 

naravoslovje in tehniko, 2011). S splošnimi cilji učnega načrta, ki se odražajo tudi v 

operativnih ciljih tega učnega načrta, spodbujamo razvoj ključnih kompetenc za 

vseživljenjsko učenje, kar je eden izmed glavnih namenov konstruktivistične metode. 

  

Didaktična priporočila, ki so prav tako del učnega načrta, ustrezno dopolnjujejo splošne 

in operativne cilje, ki naj bi jih učitelj v razredu prek različnih dejavnosti usvajal in 

poglabljal. Pri njihovem uresničevanju je ključnega pomena ustvarjanje spodbudnega 

učnega okolja in situacij, ki učencem omogočajo odkrivanje, graditev in oblikovanje 

(spo)znanj ter razvijanje kritičnosti in odgovornosti. V veljavnem učnem načrtu za 

naravoslovje in tehniko je tako zapisano, da naj pouk temelji na učenčevem aktivnem 

usvajanju znanja, zato je priporočljivo, da so v ospredju dejavnosti učencev, ki to 

omogočajo. Pri tem je treba upoštevati tudi predznanje vsakega posameznega učenca, 

kar je ključno pri usvajanju novega, kakovostnejšega znanja s konstruktivističnim 

načinom poučevanja. Z učenčevo aktivno konstrukcijo znanja jim omogočimo, da 

opustijo napačne predstave ali pojmovanja in jih nadomestijo z novimi, tj. s takimi, ki 

so bliže znanstvenim spoznanjem. S premišljenim načrtovanjem pouka in z izborom 

ustreznih dejavnosti učenci sočasno nadgrajujejo vsebinska znanja, se urijo v 

naravoslovnih postopkih in spretnostih ter razvijajo pozitiven odnos do naravoslovja in 

tehnike. Učiteljeva vloga pri tem je predvsem priprava okolja, v katerem bo učenec 

konstruiral novo znanje; hkrati jih bodo te okoliščine motivirale za delo in učenje ter 

spodbujale skrb za osmišljanje pridobljenega znanja tudi zunaj šole (Učni načrt za 

naravoslovje in tehniko, 2011).  

 

V didaktičnih priporočilih učnega načrta za naravoslovje in tehniko (2011) je za 

obravnavo teme temperatura in toplota v 5. razredu zapisano, da naj jo učenci 

spoznavajo prek različnih dejavnosti, in sicer z lastno aktivnostjo. Pri vsem tem je 

ključnega pomena, da pred začetkom ozavestimo cilje, s katerimi se lotimo dela, po 

končani dejavnosti pa ne smeta manjkati povzetek spoznanj in ugotovitev ter razmislek 

o tem, kaj smo se novega naučili. Pridobivanje spretnosti je na tem mestu za učence 

zelo pomembno, zato je nujno, da stvari preizkusijo sami (npr. sami izmerijo 

temperaturo) (Učni načrt za naravoslovje in tehniko, 2011). 

  

2.7.2 TOPLOTA IN TEMPERATURA V UČNIH NAČRTIH ZA OSNOVNO 

ŠOLO 

V slovenskem izobraževalnem sistemu se načrtno kot obvezni del učnega programa 

učenci srečajo s pojmoma temperatura in toplota šele v 5. razredu pri predmetu 

naravoslovje in tehnika v okviru tematskega sklopa Pojavi (tabela 4) (Učni načrt za 

naravoslovje in tehniko, 2011). Učni načrt za spoznavanje okolja (2011) predvideva 

obravnavo pojma temperatura tudi v 3. razredu v okviru tematskega sklopa Snovi 

(tabela 3). Pri tem se učenci srečajo predvsem z merjenjem temperature in s 

segrevanjem snovi. Učni načrti za učence 1., 2. in 4. razreda ne predvidevajo načrtne 
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obravnave pojmov temperatura in toplota (tabeli 3 in 4) (Učni načrt za spoznavanje 

okolja, 2011; Učni načrt za naravoslovje in tehniko, 2011). Prav tako se s pojmoma 

temperatura in toplota otroci ne srečajo v vrtcu (tabela 2) (Kurikulum za vrtce, 1999). 

Po načrtni obravnavi temperature in toplote v 5. razredu se z omenjenima pojmoma 

učenci srečajo še v okviru naravoslovja v 6. razredu (tabela 4) (Učni načrt za 

naravoslovje, 2011) ter v okviru predmeta fizika v 8. in 9. razredu (tabela 5) (Učni načrt 

za fiziko, 2011).  

 

V nadaljevanju so v tabelah (tabele 2, 3, 4 in 5) podrobneje predstavljeni operativni učni 

cilji in standardi znanja za posamezni razred, ki se navezujejo na obravnavo temperature 

in toplote od predšolskega obdobja do konca osnovnošolskega izobraževanja v 

slovenskem izobraževalnem sistemu.  

Tabela 2: Obravnava temperature in toplote v predšolskem obdobju (Kurilkulum za vrtce, 1999) 

 TEMPERATURA IN TOPLOTA 

Vrtec 
(1–5 let) 

Ni načrtne obravnave oz. srečevanja s pojmoma temperatura in toplota. V tem 

obdobju gre predvsem za srečevanje z omenjenima pojmoma v vsakdanjem 

življenju, v pogovorih odraslih oseb … 

 

Tabela 3: Obravnava temperature in toplote v 1. triadi (Učni načrt za spoznavanje okolja, 2011, str.      

7–17 in 20–24) 

 TEMPERATURA IN TOPLOTA 

1. razred 
(6 let) 

Ni načrtne obravnave temperature in toplote. 

2. razred 
(7 let) 

Ni načrtne obravnave temperature in toplote. 

3. razred 
(8 let) 

V okviru tematskega sklopa Snovi se učenci seznanijo z merjenjem temperature.  

 

OPERATIVNI CILJ 

Učenci znajo meriti temperaturo. 

 

STANDARD ZNANJA 

Učni načrt ne ponuja nobenega standarda znanja v povezavi z merjenjem 

temperature.  
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Tabela 4: Obravnava temperature in toplote v 2. triadi (Učni načrt za naravoslovje in tehniko, 2011, str. 

7–19 in 20–23; Učni načrt za naravoslovje, 2011, str. 9–20 in 21–30) 

 TEMPERATURA IN TOPLOTA 

4. razred 
(9 let) 

Ni načrtne obravnave temperature in toplote. 

5. razred 
(10 let) 

V okviru tematskega sklopa Pojavi se učenci seznanijo s pojmoma temperatura in 

toplota.  

 

OPERATIVNI CILJI 

Učenci znajo:  

 dokazati, da toplota prehaja s toplejšega mesta na hladnejše; 

 razlikovati med temperaturo in toploto; 

 opisati različne termometre in meriti temperaturo z njimi;  

 prikazati, da različne snovi različno prevajajo toploto; 

 ugotoviti pomen in opisati vrste izolacijskih materialov ter poiskati primere 

uporabe v vsakdanjem življenju; 

 opisati različne vrste toplotne izolacije živih bitij in utemeljiti pomen. 

 

STANDARDA ZNANJA 

Učenci:  

 vedo, kaj je temperatura, in znajo uporabljati različne termometre; 

 znajo razlikovati med temperaturo in toploto.  

6. razred 
(11 let) 

Učenci se s pojmom toploto srečajo v okviru vsebinskega sklopa Energija.  

 

OPERATIVNI CILJI 

Učenci: 

 spoznajo in primerjajo različne vrste tokov: tok snovi, toplotni tok, 

električni tok; 

 razumejo pomen toplotnega toka in ga povežejo s primeri iz narave; 

 spoznajo primere prilagoditev organizmov, ki jih ščitijo pred izgubo toplote 

(v hladnih okoljih) ali omogočajo hitrejše ohlajanje (v toplih okoljih); 

 razlikujejo med toplotnimi prevodniki in izolatorji ter navajajo primere 

njihove uporabe v vsakdanjem življenju (npr. pri gradnji hiše). 

 

STANDARDI ZNANJA 

Učenci:  

 poznajo različne vrste tokov (snovni, toplotni, električni) in navajajo 

primere tokov iz narave ali življenja; 

 razumejo, da je za vsak tok potrebna gonilna razlika ali prevodnik, in to 

razložijo s primeri; 

 razlikujejo med toplotnimi prevodniki in izolatorji ter s primeri ponazorijo 

pomen in uporabo prevodnikov ter izolatorjev v življenju, naravi. 
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Tabela 5: Obravnava temperature in toplote v 3. triadi (Učni načrt za naravoslovje, 2011, str. 9–20 in 

21–30; Učni načrt za fiziko, 2011, str. 7–16 in 17–25) 

 TEMPERATURA IN TOPLOTA 

7. razred 
(12 let) 

Ni načrtne obravnave temperature in toplote. 

8. in 9. razred 
(13 in 14 let) 

Učenci se s temperaturo in toploto srečajo v okviru vsebinskega sklopa Toplota 

in notranja energija.  

 

OPERATIVNI CILJI 

Učenci: 

 opredelijo temperaturo kot količino, ki jo pokaže termometer; 

 spoznajo Celzijevo in Kelvinovo temperaturno lestvico ter znajo 

pretvarjati zapise; 

 uporabljajo termometer za merjenje temperature; 

 raziščejo temperaturna raztezanja teles; 

 razložijo delovanje bimetala in razumejo njegovo uporabo; 

 opišejo razliko med temperaturo in toploto; 

 s poskusi raziščejo zakonitosti prehajanja toplote;  

 razložijo odvisnost spremembe notranje energije od prehajanja toplote; 

 ugotovijo, da z delom lahko dosežemo enako spremembo notranje 

energije kot s toploto; 

 usvojijo pojem specifična toplota; 

 uporabljajo enačbo za računanje toplote;  

 primerjajo spremembo notranje energije s prejeto ali z oddano toploto; 

 raziščejo pomen oblačil in izolacijskih materialov za zmanjšanje 

toplotnega toka. 

 

STANDARDI ZNANJA  

Učenci: 

 vedo, da je temperatura osnovna fizikalna količina; 

 vedo, da obstajata Celzijeva in Kelvinova temperaturna lestvica ter da je 

kelvin osnovna enota za temperaturo; 

 vedo, da se zaradi temperaturnih sprememb telesa raztezajo in krčijo;  

 izmerijo in zapišejo temperaturo v stopinjah Celzija; 

 pretvorijo temperaturo iz Celzijeve v Kelvinovo temperaturno lestvico 

in nasprotno;  

 naštejejo vrste termometrov in razložijo njihovo delovanje; 

 opišejo primer uporabe bimetala;  

 vedo, da lahko z delom ali s toploto dosežemo spremembo notranje 

energije; 

 vedo, da toplota sama od sebe prehaja s telesa z višjo temperaturo na 

telo z nižjo temperaturo in da je enota zanjo džul (J); 

 vedo, da se notranja energija telesu poveča, če toploto prejema, in da se 

mu zmanjša, če jo oddaja; 

 naštejejo primere, ko telo prejema ali oddaja toploto; 

 uporabijo enačbo za računanje toplote pri segrevanju in ohlajanju. 
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2.7.3 ANGLEŠKI UČNI NAČRT ZA NARAVOSLOVJE, OBRAVNAVA 

TEMPERATURE IN TOPLOTE TER PRISOTNOST 

KONSTRUKTIVIZMA V NJEM 

Tako kot v Sloveniji so tudi v Angliji učitelji pri svojem delu zavezani učnemu načrtu. 

Angleški učni načrti so razdeljeni glede na predmete in starostne skupine otrok. V njih 

so zapisani učni cilji in napotki za obravnavo posamezne teme. Za natančen pregled 

angleškega učnega načrta za naravoslovje smo se odločili iz več razlogov, in sicer smo 

želeli ugotoviti, v kolikšni meri sta temperatura in toplota prisotni v angleškem učnem 

načrtu za naravoslovje ter katere spodbude lahko najdemo v omenjenem učnem načrtu 

za konstruktivistično metodo. Glavni razlog za preučevanje angleškega učnega načrta za 

naravoslovje je bil primerjava podobnosti in razlik s slovenskim učnim načrtom z 

osredotočenost na temperaturo, toploto in na konstruktivizem.  

 

Angleški šolski sistem se od slovenskega močno razlikuje. Pri njih je obvezni čas 

šolanja razdeljen na štiri obdobja (Döbert in Geißler, 2001). V pregledu obravnave 

temperature in toplote v ustreznih angleških učnih načrtih se dotaknemo 1. in 2. 

obdobja, saj je starost otrok, vključenih v ti obdobji, enaka starosti naših otrok do konca 

5. razreda. V prvo obdobje otroci vstopijo s starostjo 5 let, v drugo pa s starostjo 7 let. 

Ob koncu drugega obdobja, ki traja štiri leta, so učenci angleških šol stari 10 let 

(Nemanič, 2012).  

 

Angleški učni načrt za naravoslovje (2013) v začetku predstavi splošne napotke za 

izvajanje predmeta, in sicer spodbuja učenje z razumevanjem prek različnih metod, 

znanja, procesov in uporabe. S tem želijo pri učencih spodbuditi dvig poznavanja 

osnovnih razlag in konceptov ter razvoj občutka za navdušenje in radovednost o naravi. 

Prav tako spodbujajo razumevanje naravoslovja skozi vidik uporabe (npr. razlaganje 

pojavov, napovedovanje posledic, napovedovanje dogajanja in analiziranje situacij). 

Svetuje se, da učenci prek preizkušanja različnih naravoslovnih metod rešujejo 

probleme in iščejo odgovore na zastavljena vprašanja. Pouk naj vključuje: navezovanje 

na sedanjost, iskanje modelov, identificiranje, klasificiranje in grupiranje, primerjanje, 

testiranje in raziskovanje. Iskanje odgovorov na vprašanja naj poteka prek zbiranja, 

analiziranja in predstavljanja podatkov (Angleški učni načrt za naravoslovje, 2013). 

 

Nacionalni kurikulum za naravoslovje predvideva tri glavne cilje, ki naj bi jih učenci 

dosegli (Angleški učni načrt za naravoslovje, 2013):  

 razvoj naravoslovnega znanja in razumevanje naravoslovnih konceptov na 

področjih biologije, kemije in fizike; 

 razvoj razumevanja narave, procesov in metod v naravoslovju, ki jim bodo 

omogočale odgovarjanje na vprašanja o svetu okrog njih; 

 naravoslovno znanje, ki jim omogoča razumevanje in implikacijo naravoslovja v 

sedanjosti in prihodnosti.  
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Pri natančnem pregledu angleškega učnega načrta za naravoslovje v 1. in 2. obdobju 

smo ugotovili, da se s pojmoma temperatura in toplota učenci načrtno srečajo v 4. in 5. 

letu (starost 8 in 9 let) drugega obdobja (tabeli 6 in 7). V drugih letih omenjenih obdobij 

načrtna obravnava temperature in toplote ni predvidena, kar je razvidno tudi iz tabel 6 in 

7.  

 

V angleškem učnem načrtu (2013) nismo zasledili predlogov za uporabo 

konstruktivistične metode kot ene izmed metod, ki pripelje do ustreznejšega 

razumevanja naravoslovnih pojmov. Prav tako nismo zasledili nobenih nasvetov ali 

priporočil za preverjanje učenčevih predstav, idej, zamisli, predznanj. Zasledili smo 

napotke, ki spodbujajo predvsem praktično, samostojno in raziskovalno naravnano delo, 

pri čemer jih vodi učitelj. To kaže na to, da tudi v angleškem učnem načrtu spodbujajo 

aktivno delo posameznika pri usvajanju znanja in spretnosti.  

Tabela 6: Obravnava temperature in toplote v 1. obdobju angleškega učnega načrta (Angleški učni načrt 

za naravoslovje, 2013, str. 7–12) 

OBDOBJE 1 (1. in 2. leto) 

LETO 
CILJI, KI SE NAVEZUJEJO NA 

TEMPERATURO IN TOPLOTO 

PREDLOGI ZA NJIHOVO 

OBRAVNAVO 

1. leto 
(5 let) 

V učnem načrtu nismo zasledili ciljev, ki bi 

se kakor koli navezovali na obravnavo 

temperature in toplote. 

/ 

2. leto 
(6 let) 

V učnem načrtu nismo zasledili ciljev, ki bi 

se kakor koli navezovali na obravnavo 

temperature in toplote. 

/ 
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Tabela 7: Obravnava temperature in toplote v 2. obdobju angleškega učnega načrta (Angleški učni načrt 

za naravoslovje, 2013, str. 16–23 in 27–34) 

OBDOBJE 2 (3., 4., 5. in 6. leto) 

LETO 
CILJI, KI SE NAVEZUJEJO NA 

TEMPERATURO IN TOPLOTO 
PREDLOGI ZA OBRAVNAVO 

3. leto 
(7 let) 

V učnem načrtu nismo zasledili ciljev, ki bi 

se kakor koli navezovali na obravnavo 

temperature in toplote. 

/ 

4. leto 
(8 let) 

Učenci se s temperaturo in toploto srečajo v 

okviru teme stanje snovi.  

 

Učenci: 

 opazijo, da nekateri materiali 

spremenijo stanje, če jih segrevamo 

ali ohlajamo; pri tem merijo in 

raziskujejo temperaturo, pri kateri 

se to zgodi (v °C); 

 seznanijo se z izhlapevanjem in s 

kondenzacijo vode ter povežejo 

izhlapevanje in temperaturo med 

seboj. 

 

Učenci morajo opaziti spremembe 

vode, če jo segrevamo ali 

ohlajamo.  

 

Učitelj naj se izogiba materialom, 

katerih sestava je povezana s 

kemijskimi spremembami, če so 

segrevani (peka, gorenje). 

 

Učenci naj raziskujejo vpliv 

temperature na snovi, kot so: 

čokolada, maslo, sladoled. Prav 

tako naj učenci raziskujejo 

temperature, pri katerih se 

spremeni železo. V naravi naj 

opazujejo, kako temperatura vpliva 

na taljenje snežaka.  

5. leto 
(9 let) 

Učenci se s temperaturo in toploto srečajo v 

okviru teme lastnosti in spremembe 

materialov. 

 

Učenci: 

 primerjajo, razvrščajo in urejajo 

vsakodnevne materiale po njihovih 

osnovnih lastnostih (ena izmed teh 

lastnosti je tudi toplotna 

prevodnost). 

Učenci naj raziskujejo lastnosti 

različnih materialov, jih primerjajo 

med seboj. Ne izvajajo naj meritev 

toplotne prevodnosti. Zanje je 

povsem dovolj, če vedo, da 

toplotna prevodnost povzroča 

različne učinke in da so nekateri 

predmeti po občutku toplejši kot 

drugi, če je poleg njih enak toplotni 

vir. 

6. leto 
(10 let) 

V učnem načrtu nismo zasledili ciljev, ki bi 

se kakor koli navezovali na obravnavo 

temperature in toplote. 

/ 
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2.7.4 PRIMERJAVA SLOVENSKEGA IN ANGLEŠKEGA UČNEGA NAČRTA 

ZA NARAVOSLOVJE 

Pri pregledu slovenskega in angleškega učnega načrta smo odkrili podobnosti in razlike, 

ki jih bomo predstavili v nadaljevanju. Pri primerjavi se bomo osredotočili predvsem na 

načrtnost obravnave temperature in toplote do 11. leta starosti in prisotnost 

konstruktivistične metode v obeh učnih načrtih, saj se empirični del magistrskega dela 

nanaša na učence, stare od 10 do 11 let. 

 

Z načrtno obravnavo temperature se učenci v slovenskih šolah prvič srečajo v tretjem 

razredu (starost 8 let), ko se seznanijo z merjenjem temperature (tabela 3). V angleških 

šolah se učenci prvič srečajo s temperaturo v 2. obdobju, in sicer v 4. letu (starost 8 let). 

V tem obdobju se seznanijo s spreminjanjem stanja snovi pri segrevanju in ohlajanju 

(merjenje temperature) (tabela 7). Iz tega lahko vidimo, da se slovenski in angleški 

učenci prvič srečajo s temperaturo pri isti starosti in v obeh primerih gre najprej za 

merjenje temperature. Z obravnavo toplote se v tem obdobju ne srečajo.  

 

Po seznanitvi z merjenjem temperature v 3. razredu se v slovenskih osnovnih šolah s 

temperaturo in toploto učenci podrobneje srečajo v 5. razredu (starost 10 let), ko znajo 

pokazati, da toplota prehaja s toplejšega na hladnejše mesto, razlikovati med 

temperaturo in toploto, opisati različne termometre in z njimi meriti temperaturo, 

prikazati, da različne snovi različno prevajajo toploto, ugotoviti pomen in opisati vrste 

izolacijskih materialov ter navesti primere uporabe, opisati različne vrste izolacije živih 

bitij (tabela 4). Pri isti starosti se angleški učenci v šoli s pojmoma temperatura in 

toplota ne srečajo. Leto pred tem (starost 9 let) se srečajo s toplotno prevodnostjo, ki jo 

usvojijo prek primerjave in z umestitvijo vsakodnevnih materialov v skupine po 

njihovih osnovnih lastnostih (tabela 7). Opazimo, da se v tem starostnem obdobju 

učenci angleških šol srečajo samo s pojmom toplota, pojma temperatura pa ne 

nadgrajujejo. Zanimivo je, da se angleški učenci ne srečajo z osnovnim konceptom 

toplote, ampak se osredotočijo na toplotno prevodnost. Pri starosti 10 let učenci 

slovenskih osnovnih šol pridobijo širše znanje o temperaturi in toploti kot njihovi 

angleški vrstniki, prav tako je njihovo učenje o temi obsežnejše, saj se seznanijo s 

toploto, toplotno prevodnostjo, toplotnimi izolatorji in prevodniki, prehajanjem toplote, 

temperaturo ter s povezavami med temperaturo in toploto.  

 

V slovenskem učnem načrtu za naravoslovje lahko zasledimo priporočila za uporabo 

konstruktivistične metode, ki se osredotoča predvsem na spodbujanje samostojnega dela 

učencev, oblikovanje sklepov, ki so blizu znanstvenim spoznanjem ob pomoči učitelja, 

ter na preverjanje predznanja, izkušenj in predstav pri učencih. V angleškem učnem 

načrtu tovrstnega priporočila nismo zasledili oz. njihov učni načrt načrtno ne priporoča 

uporabe konstruktivistične metode. Priporoča samo samostojno aktivnost učencev in 

njihovo raziskovanje naravoslovnih pojavov, kar je že korak h konstruktivistični metodi 

poučevanja. Angleški učni načrt se predstav, izkušenj in predznanja učencev ne 

dotakne.  
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Iz slovenskega učnega načrta je mogoče zaslediti tudi spodbude za uporabo vprašanj in 

nalog različnih taksonomskih ravni, zato smo se v magistrskem delu odločili, da bomo 

sledili tudi temu priporočilu. V nadaljevanju je zato predstavljena Bloomova 

taksonomija učnih ciljev in nalog, ki nam je predstavljala osnovo pri načrtovanju učnih 

ur in preizkusov znanja.  

 

2.7.5 BLOOMOVA TAKSONOMIJA UČNIH CILJEV IN NALOG 

Učni načrt nam za poučevanje temperature in toplote v različnih razredih ponudi veliko 

operativnih učnih ciljev, ki naj bi jih učenci dosegli. Ti so zastavljeni kot minimalni oz. 

jih mora doseči vsak učenec pa tudi kot tisti, ki so primerni za uspešnejše učence. Kljub 

vsemu se pogosto zgodi, da učne cilje preveč poenostavimo in z njihovim doseganjem 

učencev ne postavimo pred nove izzive. V našem primeru smo se zato odločili, da bomo 

pri pripravi testa, s katerim bomo pri učencih preverili doseganje operativnih ciljev o 

temperaturi in toploti, sledili Bloomovi taksonomiji izobraževalnih ciljev, saj je ta v 

slovenskem okolju najbolj poznana in razširjena. 

  

Bloomova taksonomija je pri pripravi spraševanj, nalog in dejavnosti za preverjanje in 

ocenjevanje znanja zelo primerna, saj nas natančno usmerja, na kateri ravni naj učenec 

pokaže svoje znanje oz. na kak način naj to stori (Rutar Ilc, 2003). Bloomova 

taksonomija je sestavljena iz več stopenj, ki so hierarhično razporejene od najnižjih 

proti najvišjim (Marentič Požarnik, 2000).  

 

a) ZNANJE 

Znanje je najnižja stopnja v Bloomovi taksonomiji, za katero je značilno znanje 

posameznih dejstev, postopkov, teorij … Na tej stopnji učenec prepozna ali po spominu 

obnovi dejstva, podatke, definicije, postopke, teorije v približno taki obliki, kot mu je 

bila posredovana oz. jo je usvojil. Na tej stopnji zadošča le zapomnitev podatkov, 

dejstev in teorij. Glagoli, ki jih najpogosteje uporabljamo za to raven, so: opredeli, 

ponovi, naštej, podaj definicijo, prepoznaj … (Marentič Požarnik, 2000).  

 

b) RAZUMEVANJE 

Razumevanje je druga stopnja Bloomove taksonomije in učenec jo lahko dokaže na 

različne načine. Največkrat to stori tako, da usvojeno znanje preoblikuje, poskuša s 

svojimi besedami razložiti neki pojav. Dokaza razumevanja sta tudi, da snov iz ene 

simbolične oblike prevede v drugo ter zmožnost napovedovanja, ki ga lahko izpelje iz 

določenih podatkov. Učenec torej s svojimi besedami razbere in razloži določen pojav 

na osnovi podatkov iz tabel, grafov, navede in komentira primer iz življenja (Marentič 

Požarnik, 2000). 
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c) UPORABA 

Učenec dokaže uporabnost svojega znanja, če je sposoben na osnovi naučenih pojmov, 

pravil, formul in zakonitosti rešiti nov problem ali podati svoj primer. Pri uporabi gre 

torej za prenos naučenega v nove situacije. Razliko med razumevanjem in uporabo je 

sicer včasih težko določiti. Glavna razlika med njima je, da pri razumevanju za podan 

primer ugotavljamo, kateri princip zastopa, pri uporabi pa s pomočjo nekega koncepta 

rešujemo konkretne problemske situacije. Učenec torej presodi, kateri princip ali 

posplošitev pojasnjuje določeno problemsko situacijo, pojasni dano problemsko 

situacijo s poznanim principom ali posplošitvijo, na temelju danih podatkov, principov, 

zakonitosti napove izide, učinke in posledice, prepozna in utemelji izjeme pri principih 

in posplošitvah, išče in utemeljuje rešitve za dane problemske situacije (Marentič 

Požarnik, 2000).  

 

d) ANALIZA 

Pri analizi, četrti taksonomski stopnji po Bloomu, morajo učenci neko sporočilo 

razčleniti na posamezne dele, in to tako, da postanejo sestavine in odnosi med njimi 

jasni. Učenci analizirajo elemente in sporočila (npr. predpostavke, vrednote, poglede), 

analizirajo neko situacijo, vzroke, posledice, zveze med elementi in deli (Marentič 

Požarnik, 2000).  

 

e) SINTEZA 

Sinteza je predzadnja stopnja v Bloomovi taksonomiji in pomeni združevanje prej 

usvojenega znanja v novo celoto. Vključuje elemente ustvarjalnosti in samostojnega 

načrtovanja. Pomembno pri sintezi je, da gre za samostojno interpretiranje še nepoznane 

problemske situacije in samostojno načrtovanje strategij reševanja. Učenca, ki doseže to 

stopnjo, odlikujeta kreativnost in divergentnost; odgovori so novi, enkratni. Ta stopnja 

tudi od učitelja zahteva drugačen pristop, saj ni več toliko v vlogi posrednika, ampak 

bolj v vlogi usmerjevalca. Na tej stopnji učence spodbujamo k soočanju različnih tez in 

mnenj (Marentič Požarnik, 2000).  

 

f) VREDNOTENJE ALI EVALVACIJA 

Vrednotenje je najvišja stopnja po Bloomu. Učenec je na tej stopnji sposoben izraziti 

svojo vrednostno sodbo o določeni metodi, strokovni rešitvi, argumentu, o izdelku. 

Sodba naj bi temeljila na usvojenih spoznanjih in izdelanih merilih. Pri tej stopnji se 

pokaže tudi zmožnost učenčevega kritičnega mišljenja (Marentič Požarnik, 2000).  

 

S tem poglavjem smo sklenili prvi in drugi del teoretičnega uvoda, ki sta se navezovala 

na konstruktivistično in tradicionalno metodo poučevanja ter na pregled učnih načrtov. 

V nadaljevanju so natančno predstavljena fizikalna ozadja, katerih poznavanje je 

potrebno pri obravnavi temperature in toplote. Dobro poznavanje fizikalnih osnov je 

ključno za pripravo empiričnega dela magistrskega dela.  
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2.8 TEMPERATURA IN TOPLOTA 

Ljudje že od samega začetka civilizacije razpravljajo o toploti in temperaturi. Začelo se 

je z ugotavljanjem vpliva sončnega sevanja ali zimskega mraza na različne snovi in 

nadaljevalo z uporabo ognja, ko so opazili, da imajo vroče snovi drugačne lastnosti kot 

hladne (Kladnik, 2005). Do vseh teh ugotovitev so naši predniki prišli z lastnim 

odkrivanjem, s poskušanjem in z raziskovanjem. Zakaj se torej tudi danes ne 

poslužujemo takega načina dela v naših šolah? Spoznanja, do katerih so prišli naši 

predniki, so jim bila v pomoč pri preživetju; tudi po nekaj letih niso šla v pozabo. V šoli 

učencem najpogosteje posredujemo znanje kot dokončno resnico, ki jo učenci zelo hitro 

pozabijo; predvsem s takim načinom dela ne presežemo učenčevih napačnih predstav o 

temperaturi in toploti. V nadaljevanju sta zato natančno predstavljeni temperatura in 

toplota, ki smo ju z učenci v raziskavi obravnavali. Zapisani so tudi nekateri predlogi za 

aktivnosti, s katerimi se pri usvajanju omenjenih pojmov najpogosteje srečajo naši 

osnovnošolci. V zadnjem delu smo omenili tudi predstave o temperaturi in toploti pri 

različnih starostnih skupinah. 

  

2.8.1 TEMPERATURA 

V vsakdanjem življenju temperaturo pogosto povežemo s pojmi mrzlo, toplo, hladno, 

vroče. Vzrok za to lahko poiščemo v tem, da temperaturo zaznavamo s čutnicami, ki jih 

imamo v koži, vendar je to zaznavanje negotovo in daleč stran od prave opredelitve 

fizikalnega pojma temperatura (Hribar idr., 2001). V nadaljevanju je predstavljena 

fizikalna opredelitev pojma temperatura. 

 

Sprememba temperature je ena izmed sprememb termičnega stanja snovi in je odvisna 

od notranje zgradbe snovi. Pojem termično stanje snovi povezujemo z notranjim 

stanjem snovi in se nanaša predvsem na množico delcev, ki se neprestano gibljejo 

(Kladnik, 2005). Pri obravnavi termičnega stanja snovi snov kot celota na ven miruje, 

navznoter pa je zgrajena iz izjemno velikega števila izjemno majhnih delcev, ki se 

neprestano gibljejo sem ter tja, trkajo drug ob drugega in med njimi delujejo sile. 

Kinetična energija in smer gibanja delcev se ob posameznih trkih spreminjata povsem 

naključno, kar vpliva na naključno spreminjanje kinetične energije. Gibanje molekul je 

tako povsem neurejeno in naključno. Takšnemu gibanju pravimo termično gibanje in ga 

opredelimo s termodinamičnimi količinami. Spremembe, ki jih zaznamo na ven, so 

neko povprečno obnašanje množice delcev (Kladnik, 2005).  

 

Termično stanje snovi je odvisno od povprečnega gibanja delcev. Če se delci gibljejo 

hitreje in močneje trkajo drug ob drugega, povzročajo večji tlak in so v povprečju bolj 

razmaknjeni, kar povzroči raztezanje snovi. Kljub nenehnemu gibanju in spreminjanju 

smeri je povprečje kinetične energije delcev na danem območju dovolj stalno, da ga 

lahko merimo in z njegovo pomočjo izrazimo termično stanje snovi. Temperaturo, eno 

izmed termodinamičnih količin, lahko opredelimo kot merilo za povprečno kinetično 

energijo termično gibajočih se delcev. Za temperaturo velja, da čim živahneje se delci 

termično gibljejo, tem višja je temperatura in ena izmed posledic zvišanja temperature 

je lahko sprememba agregatnega stanja snovi (Kladnik, 2005).  
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Termično stanje snovi je stacionarno, če se termodinamične količine ne spreminjajo s 

časom. Kot primer lahko tukaj navedemo vodo v dobro izolirani termovki. Voda v 

termovki ima dano temperaturo, ki se s časom ne spreminja, kar pomeni, da je njeno 

termično stanje stacionarno. Če vodo iz termovke postavimo na hladen zrak, se začne 

ohlajati in njena temperatura pada, kar pomeni, da njeno termično stanje ni več 

stacionarno. V takšnem primeru bi bilo treba vodo segrevati, saj se tako ne bi ohlajala in 

bi bila njena temperatura stalna. V tem primeru se stacionarno termično stanje vzdržuje 

z zunanjo pomočjo (s segrevanjem). Če je termično stanje snovi stacionarno brez 

zunanje pomoči (brez segrevanja), govorimo o snovi, ki je v termičnem ravnovesju. Za 

primer termičnega ravnovesja lahko vzamemo kosa vroče in hladne snovi ter ju vržemo 

v termovko. Vsak kos zase je v termičnem ravnovesju, oba skupaj pa nista, saj se njuni 

temperaturi spreminjata. Temperatura hladnejšega kosa raste, temperatura toplejšega 

pada; vzrok za to je prehajanje toplote. Ko se temperaturi obeh kosov izenačita, se njuna 

skupna temperatura ustali in doseže se skupno termično ravnovesje. Za termično 

ravnovesje snovi je značilno, da so temperature na vseh delih snovi enake, kar pomeni, 

da imajo vsi delci v povprečju enako veliko kinetično energijo in da so enakovredni 

(Kladnik, 2005). Z opisom termičnega ravnovesja se učenci srečajo že v 5. razredu, v 

katerem jim na njim razumljiv način pojasnimo, zakaj imajo predmeti v učilnici enako 

temperaturo.  

 

2.8.1.1 Termometri 

S pomočjo meritev sprememb lastnosti snovi, ki so posledica spremembe temperature, 

so naši predniki izdelali instrument za merjenje temperature in ga poimenovali 

termometer. Z njegovo pomočjo so določili mersko enoto temperature. Termometri, ki 

se največ uporabljajo, delujejo na podlagi spreminjanja prostornine kapljevin. S skale 

odčitamo temperaturo v stopinjah Celzija (Hribar idr., 2001). Preden so naši predniki za 

merjenje temperature začeli uporabljati termometre, so za določanje, ali je neka snov 

topla ali hladna, izkoriščali čutnice za vroče in mrzlo, ki so v človeški koži. Za telesa, ki 

so v njih spodbudila čutnice za toplo, so menili, da so topla, in za druga, da so mrzla 

(Kladnik, 2005).  

 

Merjenje temperature s termometrom ni zahtevno, vendar moramo biti pri meritvah 

vseeno pozorni na nekatere stvari:  

 pri merjenju poskrbimo za stik med termometrom in merjeno snovjo (Hribar 

idr., 2001); 

 temperaturo lahko odčitamo šele takrat, ko se temperatura termometra ne 

spreminja več (Hribar idr., 2001); 

 s termometrom moramo rokovati previdno in skrbno, saj ga v nasprotnem 

primeru lahko poškodujemo in meritve niso več natančne; 

 preverjanje natančnosti delovanja termometra s posebnimi kalibracijskimi 

postopki in ponovno umerjanje, če so odstopanja meritve višja od dovoljenih.  

 

Glede na snovi, katerih temperaturo želimo izmeriti, in natančnost izmerka, ki ga 

potrebujemo, poznamo različne termometre. Nekaj različnih vrst termometrov je 

predstavljenih v nadaljevanju. 
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a) PLINSKI TERMOMETER 

Plinski termometer je merilna priprava za merjenje temperature, ki deluje na principu 

raztezanja idealnega plina pri konstantni prostornini. Pri njem je bučko s kapilaro, ki je 

napolnjena z zrakom in zaprta z živosrebrno kapljo. Termometer najprej vtaknemo v 

mešanico ledu in vode ter opazujemo lego kaplje. Termometer nato vtaknemo še v paro 

nad vrelo vodo in ponovno opazujemo lego kaplje. V prvem primeru lega kaplje 

označuje temperaturo 0 °C, v drugem pa 100 °C (slika 4 a). Interval med obema 

točkama enakomerno razdelimo in dobimo temperaturno skalo (Hribar idr., 2001). V 

praksi se pogosteje poslužujemo delovanja plinskega termometra, kot je prikazano na 

sliki 4 b, saj je pri stalni prostornini tlak plina premo sorazmeren temperaturi. Merjenje 

s takšnim termometrom je zelo natančno, vendar prenerodno za vsakdanjo uporabo. V 

praksi se uporablja predvsem za razumevanje teorije merjenja temperature in kalibracijo 

(umerjanje) drugih termometrov (Kladnik, 2005). 

Slika 4: Delovanje plinskega termometra (Plinski termometer, 2015) 

 

b) ALKOHOLNI TERMOMETER 

Alkoholni termometer (slika 5) je tekočinski termometer, saj se s spreminjanjem 

temperature spreminja prostornina kapljevine, ki je v bučki pod cevko. Bučka je 

napolnjena z obarvanim alkoholom, kar nam omogoča lažje odčitavanje. Alkoholni 

stolpec v termometru se spreminja glede na vse spremembe, ki se dogajajo v njegovi 

okolici. Temperaturo lahko odčitamo, ko se temperatura okolice izenači s temperaturo 

termometra oz. ko ne opazimo več sprememb višine alkoholnega stolpca. Takrat se 

vzpostavi tudi termično ravnovesje. Temperatura termometra je enaka temperaturi 

merjenca. Ti termometri so namenjeni predvsem merjenju nižjih temperatur (od –30 °C 

do 50 °C). Spadajo med cenejše termometre in so preprosti za uporabo. Uporabljamo jih 

predvsem za merjenje temperature kapljevin in plinov (Integrated, 2011).  

 

Slika 5: Alkoholni termometer (Alkoholni termometer, 

2015) 
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c) ŽIVOSREBRNI TERMOMETER 

Živosrebrni termometer je – tako kot alkoholni termometer – tekočinski termometer. 

Živo srebro je v stekleni podolgovati bučki, ki se podaljšuje v tanko kapilaro. 

Prostornina živega srebra se z naraščajočo temperaturo povečuje. Bučko termometra 

vtaknemo v snovi, katerih temperaturo želimo izmeriti, počakamo nekaj minut, da se 

vzpostavi termično ravnovesje med temperaturo bučke in temperaturo merjene snovi, 

ter nato odčitamo temperaturo. Dvig gladine živega srebra v kapilari nam pove, da je 

prišlo do spremembe temperature živega srebra v bučki (Kladnik, 2005). V domačem 

okolju ga najpogosteje uporabljamo za merjenje temperature okolice (npr. sobe, 

shrambe, zunanje temperature). Primer takega termometra prikazuje slika 6. 

 

Slika 6: Živosrebrni termometer (Živosrebrni termometer, 2015) 

 

d) BIMETALNI TERMOMETER 

Bimetalni termometer je sestavljen iz dveh ploskoma spojenih kovinskih trakov, katerih 

razteznostna koeficienta se čim bolj razlikujeta (slika 7). Trak z večjim razteznim 

koeficientom se bolj raztegne, sestavljeni trak pa se zato upogne. Upogib traku je merilo 

za spremembo temperature. S primernim mehanizmom se sprememba prenese na 

merilno lestvico, s katere odčitamo spremembo temperature (Kladnik, 2005).  

 

 

e) DIGITALNI ALI ELEKTRONSKI TERMOMETER 

Digitalne termometre (slika 8) pogosto uporabljamo doma, najpogosteje za merjenje 

telesne temperature. Poznamo več vrst digitalnih termometrov. Najpogostejši so 

termometri s termočlenom. Ta je sestavljen iz dveh različnih kovinskih žic, ki sta na 

Slika 7: Bimetalni termometer (Bimetalni termometer, 

2015) 
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dveh konceh zvarjeni. Če sta zavarjeni mesti na enaki temperaturi, med koncema ni 

napetosti. Če zvarjeni mesti nista na enaki temperaturi, se med koncema termočlena 

pojavi majhna napetost. Napetost je sorazmerna z razliko temperatur in zaradi te 

lastnosti lahko termočlen uporabljamo kot termometer (Termoelement, 2015). Čeprav 

merimo napetost, je skala umerjena v stopinjah Celzija (Otič, 2006).  

 

 

 

 

f) INFRARDEČI TERMOMETER 

Infrardeči termometer, ki ga prikazuje slika 9, je namenjen brezdotičnemu merjenju 

temperature. Temperaturo meri s pomočjo sevanja infrardečega valovanja, ki ga oddaja 

posamezen objekt. Posebej primeren je za merjenje temperature vročih, težko dostopnih 

ali premikajočih se objektov. Temperaturo izmeri na njihovi vrhnji površini. Merjenje 

temperature na steklenih ali plastičnih prosojnih površinah ni mogoče. Za dosego 

natančnih meritev mora biti ciljni objekt večji od površine merjenja temperature. 

Izmerjena temperatura je povprečna temperatura površine merjenja. Pri samem merjenju 

moramo biti pozorni tudi na to, da senzor usmerimo, kolikor je mogoče, pravokotno na 

objekt (Conrad, 2015) 

 

 

 

 

 

  

Slika 8: Digitalni ali elektronski termometer 

(Digitalni termometer, 2015) 

 

Slika 9: Infrardeči termometer 

(Infrardeči termometer, 2015) 
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2.8.1.2 Temperaturne skale 

Temperaturo merimo s termometri. Najpogosteje sta v uporabi dve lestvici za merjenje 

temperatur, tj. Celzijeva in Kelvinova temperaturna skala.  

 

a) CELZIJEVA TEMPERATURNA SKALA 

V vsakdanjem življenju se najpogosteje uporablja Celzijeva temperaturna lestvica, ki jo 

smemo uporabljati, čeprav ne sodi v mednarodni sistem enot. Merska enota za 

Celzijevo temperaturno skalo je °C (stopinja Celzija). Dogovorjeno je, da temperaturo 0 

°C določimo z ravnovesjem ledu in kapljevinske vode pri navadnem zračnem tlaku 

(1,013 bara). Pri 0 °C je postavljeno zmrzišče vode. Temperaturo 100 °C določimo z 

ravnovesjem vode in vodne pare pri navadnem zračnem tlaku (1,013 bara). Pri 100 °C 

je vrelišče vode. Temperaturni interval med zmrziščem in vreliščem vode je razdeljen 

na 100 stopinj Celzija (Strnad, 2003). Temperature pod zmrziščem vode so v tej lestvici 

negativne. To je za vsakdanjo uporabo praktično in precej koristno, saj zimske razmere 

(npr. zmrzovanje cestišča) zahtevajo posebno pozornost, kar z negativno temperaturo 

posebej poudarimo (Kladnik, 2005).  

 

b) ABSOLUTNA TEMPERATURNA SKALA 

Fiziki namesto v stopinjah Celzija radi izražajo temperaturo v kelvinih, ki je tudi 

osnovna enota za temperaturo. Absolutna temperaturna skala, ki jo vpeljemo, ko pri 

konstantnem tlaku opazujemo odvisnost prostornine plina od temperature, ima ničlo 

premaknjeno v absolutno ničlo. Pri njej je prostornina plina sorazmerna s temperaturo. 

Absolutni ničli priredimo absolutno temperaturo 0 K, zmrzišču vode 273 K in vrelišču 

vode 373 K (slika 10). Temperatura, izražena v Kelvinih, ne more biti negativna, kot je 

lahko temperatura, podana v °C, zato z drugo besedo temperaturi, izraženi v kelvinih, 

rečemo tudi absolutna temperatura (Strnad, 2003).  

Pogosto imamo opravka tudi s temperaturnimi razlikami oz. s spremembami. Pri tem je 

vseeno, katero izmed zgornjih merskih enot izberemo. Če se snov ohladi za 15 °C, je to 

enako, kot če se ohladi za 15 K (Kladnik, 2005).  

 

Slika 10: Kelvinova in Celzijeva temperaturna skala (Temperaturni skali, 2015) 
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2.8.2 TOPLOTA 

Toplota je del notranje energije snovi, zato bomo v nadaljevanju najprej zapisali nekaj 

pojasnil o notranji energiji, nato pa se bomo osredotočili na toploto. Notranja energija je 

sestavljena iz kinetične energije termično gibajočih se delcev, potencialne energije, do 

katere pride zaradi sil med delci snovi, in notranje energije posameznih delcev. Notranja 

energija idealnega plina je odvisna od števila delcev in temperature (ni odvisna od tlaka, 

volumna in vrste plina), kar pomeni, da se, če se pri stalni temperaturi idealni plin krči 

in razteza, njegova notranja energija zaradi tega ne spreminja (Kladnik, 2005).  

 

Po definiciji je notranja energija enaka produktu mase plina, specifične toplote plina in 

temperature, kar velja tudi za toploto, ki jo homogeno telo izmenja z okolico (Hribar 

idr., 2001). Pri tem velja, da je notranja energija pri dani masi premo sorazmerna s 

temperaturo plina, ki jo podamo v kelvinih in ne v stopinjah Celzija. Če se temperatura 

plina spremeni za nekaj kelvinov, se spremeni tudi njegova toplota, torej velja, da se s 

segrevanjem toplota poveča, z ohlajanjem pa zmanjša. Sprememba temperature 

idealnega plina torej spremeni njegovo notranjo energijo oz. toploto (Kladnik, 2005; 

Hribar idr., 2001).  

 

Toplota je del notranje energije snovi. Za podrobnejšo vpeljavo pojma bomo izhajali iz 

primera. Imamo dve različni snovi, ki sta vsaka zase v termičnem ravnovesju: topla 

snov pri temperaturi T1 in hladna snov pri temperaturi T2. Delci v hladni snovi se v 

povprečju gibljejo počasneje kot delci v topli snovi. Snovi staknemo tako, da se 

dotikata. Delci z obeh strani stične ploskve trkajo drug ob drugega in si izmenjujejo 

kinetično energijo, pri čemer velja, da hitrejši delci tople snovi v povprečju izgubljajo 

kinetično energijo počasnejše, v hladni snovi pa jo pridobivajo. Toplejši del staknjene 

snovi se torej ohlaja (notranja energija se zmanjšuje), hladnejši pa segreva (notranja 

energija se povečuje). Z medsebojnimi trki delcev se notranja energija snovi »pretaka« 

iz toplejšega dela v hladnejši del, zato lahko rečemo, da skozi snov teče toplota. 

»Pretakanje« toplote med dvema snovema poteka toliko časa, dokler ne pride do 

izenačitve kinetične energije in se temperaturi obeh delov staknjenih teles ne izenačita. 

Po izenačitvi se sestavljena snov znajde v termičnem ravnovesju pri vmesni temperaturi 

T, ki je nižja od T1 in višja od T2. Stik snovi, prek katerih se je pretakala toplota, 

imenujemo toplotni stik (Kladnik, 2005).  

 

Če se notranja energija snovi zaradi toplotnega stika s toplejšo snovjo poveča, pravimo, 

da snov prejme toploto. Prejeta toplota tako poveča notranjo energijo snovi in lahko 

privede so spremembe agregatnega stanja snovi. Snov lahko toploto tudi odda, in sicer 

če se njena notranja energija zmanjša zaradi toplotnega stika s hladnejšo snovjo. Iz tega 

lahko izpeljemo, da je toplota tisti del notranje energije, ki prek toplotnega stika prehaja 

z mesta z višjo temperaturo na mesto z nižjo temperaturo. Pretakanje toplote se 

upočasni, če se temperaturna razlika obeh delov zmanjša, in se ustavi, ko se temperaturi 

izenačita (celotna snov doseže termično ravnovesje). Velja torej, da pretakanje toplote, 

če sta snovi v termičnem ravnovesju, ni mogoče. Med ohlajanjem snov oddaja toploto 

okolici, ki ima nižjo temperaturo. Z oddajanjem toplote se notranja energija snovi 

zmanjša, z dovajanjem toplote pa se notranja energija poveča. Če zanemarimo druge 
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prispevke k spremembi notranje energije snovi, je odvedena ali dovedena toplota enaka 

spremembi notranje energije (Kladnik, 2005). Specifična toplota snovi je odvisna od 

okoliščin, v katerih poteka izmenjava toplote. Izmenjava lahko poteka pri konstantnem 

tlaku ali konstantni prostornini. Specifično toploto lahko opredelimo kot toploto, ki jo 

pri konstantnem tlaku izmenja z okolico 1 kg vode, ko se mu spremeni temperatura za 1 

K (Hribar idr., 2001). 

 

Toplota je torej ena izmed oblik energije, zato tudi zanjo velja zakon o ohranitvi 

energije, ki pravi, da toplota ne more nastajati ali izginjati, ampak se lahko samo 

spreminja iz ene oblike energije v drugo (Oxlade, Stockley in Werthrim, 1991). Ob 

koncu opredelitve toplote je smiselno opozoriti še na nedoslednost pri uporabi pojma, ki 

je v vsakdanji rabi zelo pogosta. Ne moremo namreč reči, da ima snov toliko in toliko 

toplote. Snov ima notranjo energijo, toploto pa prejema ali oddaja in zaradi tega se 

snovi spremeni notranja energija (Kladnik, 2005).  

 

2.8.2.1 Prehajanje toplote 

Toplota med snovmi prehaja, dokler se temperatura snovi ne izenači in pride do 

termičnega ravnovesja. Prehajanje toplote med snovmi poteka na različne načine: s 

prevajanjem toplote, konvekcijo in z elektromagnetnim sevanjem. V nadaljevanju so na 

kratko predstavljeni vsi trije načini prehajanja toplote. 

  

a) PREVAJANJE TOPLOTE 

S prevajanjem toplote označujemo tisti del notranje energije snovi, ki prehaja skozi 

snov zaradi različnih temperatur (s toplejših predelov na hladnejše). Prevajanje toplote 

poteka samodejno in ga ni mogoče preprečiti, dokler sta v stiku dve različno segreti 

snovi. S pretakanjem toplote se toplejši predeli snovi ohlajajo, hladnejši pa segrevajo. 

Gre za zmanjševanje temperaturnih razlik v snovi. Čim dlje časa toplota prehaja, tem 

manjše so temperaturne razlike. Pretakanje toplote se ustavi, ko imajo vsi deli snovi 

enako temperaturo oz. je snov v termičnem ravnovesju (Kladnik, 2005). Največjo 

toplotno prevodnost imajo kovine, ki so dobri prevodniki toplote. Zanje je značilno 

hitro prevajanje toplote. Manjšo toplotno prevodnost imajo telesa z deli, ki jih 

napolnjuje zrak. Zanje je značilno počasno prehajanje toplote. Imenujemo jih toplotni 

izolatorji (Strnad, 2003). 

 

Pri prevajanju toplote so ključnega pomena toplotni tokovi. Toplotni tok opredelimo kot 

toploto, ki v časovni enoti preide s snovi na snov; merimo ga v wattih (W) (Strnad, 

2003). V večini primerov se toplotni tok spreminja s časom, saj je odvisen od 

temperaturnih razlik v snovi, te pa se s prevajanjem toplote v snovi zmanjšujejo 

(Kladnik, 2005).  
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b) KONVEKCIJA 

Za konvekcijo je značilno, da toploto nosi tok tekočine. Poznamo dve vrsti konvekcije, 

in sicer naravno in vsiljeno. Za naravno konvekcijo je značilno, da tok tekočine požene 

tlačna razlika, ki nastane zaradi razlik v gostoti kapljevin ali plinov. Tekočine so 

gibljive, se mešajo in tečejo, predvsem pa se s segrevanjem raztegujejo in z ohlajanjem 

krčijo. Toplejši deli tekočin imajo manjšo gostoto kot hladnejši in zaradi vzgona se zato 

dvignejo, njihovo mesto zasedejo hladnejši deli in deli z večjo gostoto. Nastane krožni 

tok tekočine, ki prenaša toploto. Pojav se izkorišča pri segrevanju sob z radiatorjem, pri 

kuhanju juhe, dimnikih … (slika 11). Pri vsiljeni konvekciji pa razliko v tlaku, zaradi 

katere tečejo snovni tokovi, povzročimo s kakšno napravo. Z vetrnico v avtomobilu 

tako poganjamo zrak skozi kanale avtomobilskega hladilnika (Strnad, 2003). 

Konvekcija omogoča hitrejše prenašanje toplote. Smer prenašanja energije s konvekcijo 

je omejena – navzgor za toplejše dele tekočine in navzdol za hladnejše, drugih možnosti 

pa ni (Kladnik, 2005).  

 

Slika 11 nam prikazuje primer prenašanja notranje energije v vodi. Lonec, napolnjen z 

vodo, postavimo na štedilnik in opazujemo dogajanje. Najbolj se segrevajo in raztezajo 

plasti vode nad sredino dna. Te se zato dvignejo, tja pa vdrejo hladnejše plasti vode, ki 

polzijo ob stenah lonca navzdol. V loncu tako nastanejo konvekcijski tokovi – voda se v 

sredini dviga in ob stenah spušča (Kladnik, 2005).  

 

Slika 11: Konvekcija v loncu z vodo in ogrevanju (Konvekcija, 2015) 

 

c) SEVANJE 

Tretji način prenosa toplote je s sevanjem elektromagnetnega valovanja. Telo, segreto 

na absolutno temperaturo, seva (oddaja) energijski tok po celotni površini in se tako 

ohlaja. Poleg tega, da telesa s sevanjem oddajajo toploto, jo z absorpcijo tudi dobivajo, 

Pri tem telo prejme energijo iz elektromagnetnega valovanja, se segreje in pri tem se mu 

poveča notranja energija. Črno telo absorbira vpadlo sevanje v celoti, obarvana telesa pa 

le del; preostanek odbijajo ali prepustijo. S sevanjem se telo ohlaja, z absorpcijo pa 

segreva. Ko sta izenačena energijska tokova telesa, ki je sevalo, in telesa, ki je sevanje 

prejemalo, je snov v termičnem ravnovesju (Mohorič in Babič, 2015).  
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2.8.3 AKTIVNOSTI ZA OBRAVNAVO TEMPERATURE IN TOPLOTE 

Pri konstruktivističnem načinu poučevanja je pomembno, da učenci prek različnih 

aktivnosti gradijo svoje znanje, miselne strukture in oblikujejo sklepe. V tem poglavju 

so zato predstavljene različne dejavnosti in aktivnosti, ki jih lahko vključimo v 

sistematično ter načrtno obravnavo temperature in toplote v osnovni šoli. Nekaj 

primerov aktivnosti lahko zasledimo že v delovnih zvezkih in učbenikih za naravoslovje 

in tehniko v 5. razredu, z nekaterimi pa smo se srečali kot študentje razrednega pouka v 

1. letniku pri fizikalnih vsebinah predmeta naravoslovje. Navedli smo še nekaj 

aktivnosti, ki niso tako pogosto v uporabi.  

 

2.8.3.1 Kako izmerimo temperaturo 

Merjenje temperature je ena izmed osnovnih spretnosti, ki naj bi jo učenci usvojili pri 

obravnavi teme, in predstavlja osnovo za nadaljnje delo. V naših osnovnih šolah se 

učenci s tem prvič načrtno srečajo v 3. razredu. Pridobljeno znanje iz 3. razreda v 5. 

razredu nadgradijo, predvsem pa merjenje temperature predstavlja osnovno spretnost, ki 

jim omogoča izvajanje zahtevnejših dejavnosti. Pri tej dejavnosti je ključnega pomena, 

da učence seznanimo s postopkom izvajanja meritev in z uporabo termometra. Smiselno 

je, da učence seznanimo z različnimi vrstami termometrov in različnimi načini merjenja 

temperature. Učenci naj termometre preizkusijo in dobljene rezultate komentirajo. 

Preden učenci izvajajo meritve s termometrom, naj poskušajo s pomočjo kože in čutil 

določiti temperaturo snovi. Tako učence prek praktične dejavnosti navajamo na to, da je 

za natančne meritve potreben ustrezen pripomoček, saj s kožo lahko zaznamo samo, ali 

je neka snov topla ali hladna. Pri tem je treba opozoriti, da nas čutila lahko tudi 

zavedejo.  

 

Gostinčar Blagotinšek je s svojimi sodelavci (2013) v okviru evropskega projekta 

Fibonacci – učimo se z raziskovanjem pripravila navodila za različne poskuse in 

dejavnosti na temi temperatura in toplota. Nekaj teh dejavnosti predstavljamo v 

nadaljevanju.  

 

a) MERJENJE TEMPERATURE VODE 

Za poskus, ki je predstavljen v nadaljevanju, potrebujemo vrč z vročo vodo in alkoholni 

termometer. Učenci naj si najprej ogledajo alkoholni termometer in poimenujejo 

njegove dele. Nato naj ocenijo temperaturo vode, ki jo bodo v nadaljevanju izmerili s 

termometrom. V nadaljevanju sledi delo s termometrom. Termometer potopijo v vrč z 

vodo in natančno opazujejo, kaj se dogaja z njim. Ko se višina alkoholnega stolpca v 

termometru ne spreminja več, odčitajo temperaturo. S termometrom nato previdno 

pomešajo vodo in opazujejo spremembe. Ponovno odčitajo temperaturo vode in izmerek 

primerjajo s prejšnjim. Termometer nato previdno vzamejo iz vode in opazujejo, kaj se 

dogaja z obarvanim alkoholom v njem. Po izvedeni aktivnosti naj učitelj učencem 

zastavi še nekaj vprašanj, s katerimi bo preveril njihove ugotovitve in jim pomagal 

izpeljati zaključke (npr. Koliko časa moramo počakati, preden odčitamo temperaturo? 

Kako postavimo termometer v lonček z vodo? …) (Gostinčar Blagotinšek idr., 2013). S 

predstavljeno dejavnostjo pri učencih razvijamo spretnost merjenja temperature s 
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termometrom in jih prek različnih vprašanj usmerjamo do ugotovitev, ki so nujno 

potrebne za pravilno merjenje temperature. Spoznajo tudi delovanje alkoholnega 

termometra.  

 

Tudi tuji avtorji (Testing Heat and Temperature, 2015; Science Projects Index, 2015; 

Beyond Penguins and Polar Bears, 2015) predlagajo različne aktivnosti v povezavi z 

merjenjem temperature vode, ki so bolj ali manj podobne aktivnosti, opisani zgoraj. V 

nadaljevanju je predstavljena aktivnost enega izmed zgornjih avtorjev, ki se razlikuje od 

zgoraj opisane in bi zaradi zanimivih pripomočkov pritegnila pozornost učencev. 

Poskus prikaže posledico prehajanja toplote – spremembo temperature, ki jo zaznamo s 

spremembo barve. Učencem omogoča uporabo termometrov ter jih spodbuja k 

oblikovanju povezav med toploto in energijo. Za poskus potrebujemo svetlečo palčko 

(ang. glow stick), termometer, dva stiroporna lončka, tri kocke ledu, toplo in hladno 

vodo. Učenci v roke vzamejo svetlečo palčko in jo prelomijo, da začne svetiti. V prvi 

stiroporni lonček natočijo toplo vodo in v drugega hladno. Termometer položijo v 

lonček s toplo vodo in odčitajo temperaturo. Nato dajo v lonček s toplo vodo svetlečo 

palčko in opazujejo spremembe (slika 13). Enak postopek ponovijo še s hladno vodo, v 

katero dajo pred začetkom še tri kocke ledu (slika 12) (Testing Heat and Temperature, 

2015).  

 

b) MERJENJE TELESNE TEMPERATURE 

Poleg merjenja temperature tekočin naj se učenci preizkusijo tudi v merjenju telesne 

temperature, saj se s tem v življenju pogosto srečajo. Za merjenje telesne temperature 

učenci potrebujejo električni/digitalni vbodni termometer. Z njim si učenci izmerijo 

telesno temperaturo na različnih delih telesa (pod pazduho, pod kolenom, v dlani …) in 

svoje izmerke zapisujejo v tabelo. Termometer nato odstranijo z mesta merjenja in 

opazujejo, ali še vedno kaže izmerjeno telesno temperaturo. Na podlagi opazovanja 

poskušajo razložiti, kako deluje električni vbodni termometer, in ocenijo njegovo 

primernost za merjenje telesne temperature (Gostinčar Blagotinšek idr., 2013). S 

predstavljeno dejavnostjo pri učencih razvijamo spretnost merjenja telesne temperature. 

Učenci se seznanijo z električnim/digitalnim vbodnim termometrom in njegovim 

delovanjem ter znajo pojasniti dobljene izmerke.  

 

Slika 13: Merjenje temperature vode 

(Testing Heat and Temperature, 2015) 

Slika 12: Merjenje temperature vode – 

hladna voda (Testing Heat and Temperature, 

2015) 
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c) MERJENJE TEMPERATURE ZRAKA 

Vsak izmed učencev se je gotovo že srečal z vprašanjem, koliko je bila temperatura 

danes zjutraj, zato je smiselno, da prek različnih dejavnosti učencem ozavestimo pravila 

o meritvah temperature zraka. Za merjenje temperature zraka potrebujemo alkoholni 

termometer in sončen dan ter primeren prostor v okolici šole, saj se aktivnost izvaja v 

učilnici in na prostem. Na prostem merijo temperaturo na soncu, v senci, z obrazom, 

obrnjenim k soncu/stran od sonca. Meritve zapisujejo v tabelo in jih med seboj 

primerjajo. V učilnici izmerijo temperaturo zraka v različnih delih (npr. na stropu, v 

kotu, pri oknu, pri vratih …). Dobljene izmerke nato primerjajo med seboj in 

razpravljajo o tem, katera temperatura je najbolj realna (Gostinčar Blagotinšek idr., 

2013). Podoben poskus pri obravnavi temperature in toplote zasledimo na Utah 

education network (2015). S to dejavnostjo učenci spoznajo, kako različne okoliščine 

vplivajo na temperaturo; ozavestijo predvsem, da mora biti temperatura v toplih 

poletnih mesecih izmerjena v senci, da temperaturo izmerimo na določeni višini in da 

termometer ne sme biti vlažen.  

 

d) MERJENJE TEMPERATURE PRSTI 

Dejavnost poteka v okolici šole in zanjo potrebujejo učenci tri elektronske vbodne 

termometre. Z njimi izmerijo temperaturo 3 cm, 6 cm in 9 cm globoko v prsti na 

sončnem mestu (slika 14). Meritve zapisujejo v tabelo. Opravijo jih vsakih 30 minut 

naslednje štiri ure. O dobljenih rezultatih se učenci pogovorijo z učiteljem; osredotočijo 

se predvsem na podobnosti in razlike. S predstavljeno dejavnostjo učenci spoznajo, da 

globlje kot gremo v prst, manj se temperatura spreminja (Iskrić, 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

e) ALI LAHKO S KOŽO MERIMO TEMPERATURO 

S to dejavnostjo pri učencih osmislimo pomen merjenja temperature s termometrom in 

pokažemo, da so naši občutki za toplo in hladno lahko varljivi. Za poskus potrebujemo 

vrč s toplo in hladno vodo ter tri plastične kozarčke po en dl. Tri plastične kozarčke 

učenci napolnijo z vodo, in sicer v prvega do oznake natočijo hladno vodo, v drugega 

enako mešanico tople in hladne vode ter v tretjega toplo vodo. Hkrati pomočijo en 

kazalec v kozarček s toplo vodo in drugega v kozarček s hladno vodo (slika 15). Počasi 

štejejo do deset in odstranijo kazalca iz kozarčkov. Svoja občutja zapišejo. Nato oba 

prsta hkrati pomočijo v srednji kozarček, ponovno zapišejo svoja občutja, jih primerjajo 

med seboj in predstavijo (Gostinčar Blagotinšek idr., 2013). S tem poskusom učenci 

spoznajo, da naša čutila za toplo in hladno niso vedno zanesljiva in da z njimi ne 

moremo natančno izmeriti temperature. S sklepanjem iz rezultatov poskusa znajo 

pojasniti, zakaj je pri merjenju temperature treba uporabljati termometer.  

Slika 14: Merjenje temperature 

prsti (Iskrić, 2006) 
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Slika 15: Ali lahko temperaturo merimo s kožo (Pavlin in Čepič, 2015) 

 

f) MERJENJE TEMPERATURE V MEŠANICI TOPLE IN HLADNE VODE 

Predstavljena dejavnost ima veliko različnih možnosti in variant za izvedbo. Predstavili 

bomo le eno izmed možnosti. Za poskus potrebujemo dva vrča z vodo (1 l, 2 l), dva 

plastična kozarčka (1 dl), dva plastična kozarca, ki sta postavljena drug v drugega (5 dl), 

in elektronski termometer. Merjenje temperature vode lahko pri učencih nadgradimo še 

z mešanjem tople in hladne vode. V začetku učenci izmerijo temperaturo vroče in 

hladne vode, nato pa v nadaljevanju po navodilih izdelajo mešanico in ji izmerijo 

temperaturo. Iz meritev, ki jih zapisujejo v tabelo, lahko nato ugotovijo, kako se 

spreminja temperatura vode, če ji dodamo več tople/hladne vode (Gostinčar Blagotinšek 

idr., 2013). S to nalogo učenci poleg postopka merjenja temperature spoznajo, koliko 

hladne vode je npr. treba dodati, da se vroča voda ohladi, in podobno.  

 

Pri pregledu učbenikov in delovnih zvezkov (Krnel idr., 2012; Furlan idr., 2004; Skribe 

Dimec idr., 2009), ki se najpogosteje uporabljajo pri predmetu naravoslovje in tehnika v 

5. razredu, smo ugotovili, da gradivo v večini primerov vsebuje aktivnosti za merjenje 

temperature. Te niso tako obsežne; predvsem so različni postopki merjenja in merjenje z 

različnimi termometri zajeti v eno samo nalogo. Prav tako najpogosteje naloga od 

učencev ne zahteva, da pojasnijo dobljene rezultate, jih primerjajo med seboj. Opazili 

smo, da nekateri avtorji učence seznanijo še z infrardečim termometrom. Preseneča 

opažanje, da ni v vsakem učbeniku ali delovnem zvezku prisotna aktivnost z mešanjem 

tople in hladne vode, saj je poskus tesno povezan z izkušnjami iz vsakdanjega življenja. 

  

2.8.3.2 Kako vemo, da toplota prehaja 

Dejavnosti o prehajanju toplote vključujejo dejavnosti, s pomočjo katerih lahko učenci 

praktično odkrijejo marsikatero zakonitost toplote (npr. kako prehaja toplota, kaj se pri 

tem dogaja s temperaturo, kako s termometrom zaznavamo toploto …). V nadaljevanju 

so predstavljene nekatere aktivnosti, ki omogočajo spoznavanje toplote in njenih 

zakonitosti.  

 

a) PRETAKANJE TOPLOTE 

Za poskus pretakanja toplote potrebujemo vrč s toplo vodo, vrč s hladno vodo, dva 

alkoholna termometra, manjšo in večjo pločevinko. Učenci naprej izmerijo in zapišejo 

temperaturo zraka v učilnici ter temperaturo vroče in hladne vode. Manjšo pločevinko 

nato napolnijo z vročo vodo do oznake, jo postavijo v večjo pločevinko in vanjo 

natočilo hladno vodo do oznake. V naslednjih petih minutah nato vsakih 30 sekund 
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merijo in zapisujejo temperaturo v obeh pločevinkah (slika 16). Izmerjene temperature 

primerjajo med seboj in iz njih sklepajo o nekaterih zakonitostih o toploti (Gostinčar 

Blagotinšek idr., 2013). S predstavljeno aktivnostjo učenci na praktičnem primeru 

opazujejo, kako prehaja toplota, in spoznajo osnovni koncept toplote.  

 

Slika 16: Pretakanja toplote (Pavlin in Čepič, 2015) 

 

b) PRETAKANJE TOPLOTE V STIROPORNEM LONČKU 

Gostinčar Blagotinšek idr. (2013) poleg zgornjega poskusa predlagajo še eno aktivnost, 

s katero lahko preučimo nekatere zakonitosti toplote. Za izvedbo poskusa potrebujemo 

stiroporni lonček s plastično (kovinsko) pregrado, vročo in mrzlo vodo ter elektronski 

termometer. V levo polovico lončka učenci natočijo en dl mrzle vode in v desno 

polovico en dl vroče vode. Vsakih 30 sekund naslednjih pet minut merijo temperaturo v 

obeh lončkih (slika 17) in izmerke zapisujejo v tabelo (Gostinčar Blagotinšek idr., 

2013). Tudi s to aktivnostjo se učenci na praktičnem primeru seznanijo z osnovami 

koncepta toplota.  

 

Slika 17: Pretakanje toplote v stiropornem lončku (Pavlin in Čepič, 2015) 

 

c) ZAZNAVANJE TOPLOTE 

Science Project Index (2015) pri raziskovanju prehajanja toplote predlaga zanimiv 

poskus, za katerega ne potrebujemo veliko pripomočkov; izvaja ga lahko več učencev 

hkrati in je časovno ekonomičen. Za poskus potrebujemo človeške dlani in lučko. 

Učenci svoji dlani drgnejo drugo ob drugo in praktično občutijo, da sta se dlani ogreli. 

V razredu nato prižgemo več enakih lučk; učenci se jim z ogretimi in neogretimi dlanmi 

približajo. Ugotovijo, da so občutki različni. Oba pridobljena občutka učenci primerjajo 

med seboj in ju poskušajo pojasniti. Poskus lahko razširimo tako, da pri uporabi žarnice 

različnih moči ugotavljamo, kako moč žarnice vpliva na to, kar zaznavamo z dlanmi 

(Science Project Index, 2015). Ugotovijo, da močnejša žarnica (z večjo nazivno močjo) 
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odda več toplote. S tem poskusom se učenci seznanijo s konceptom toplota. Ob 

ustreznem dialogu z učiteljem lahko izkušnjo razvijajo naprej in pridejo do strokovno 

neoporečnih ugotovitev.  

 

Pri pregledu učbenikov  in delovnih zvezkov (Krnel idr., 2012; Furlan idr., 2004; Skribe 

Dimec idr., 2009) smo naleteli ne nekatere predloge aktivnosti, s pomočjo katerih bi 

učenci lahko praktično spoznali zakonitosti toplote. Opazili smo tudi nekaj zapisov 

zgodb, ki izhajajo iz zakonitosti prehajanja toplote. Nobena izmed zgoraj navedenih 

aktivnosti ni prisotna tudi v učbenikih in delovnih zvezkih. Aktivnosti, ki so v učbenikih 

najpogostejše, so bolj povezane z vsakdanjim življenjem (npr. hlajenje čaja in mleka). 

Eden izmed učbenikov (Grubelnik idr., 2006) pri odkrivanju zakonitosti prehajanja 

toplote predlaga, da učenci to spoznajo na principu ohlajanja čaja. Skodelico vročega 

čaja učenci postavijo v večjo posodo, ki je napolnjena s hladno vodo, ter med 

ohlajevanjem odčitavajo temperaturo čaja in temperaturo vode (Grubelnik idr., 2006). 

Tovrstna aktivnost je zaradi uporabe čaja in raziskovanja njegovega ohlajanja bolj 

povezana z vsakdanjim življenjem; učencem omogoča lažjo povezavo teorije in prakse.  

 

2.8.3.3 Katere snovi so toplotni prevodniki 

S toplotno prevodnostjo se učenci pogosto srečajo, zato ji je pri obravnavi smiselno 

nameniti nekaj več pozornosti, predvsem pa izhajati iz življenjskih situacij in primerov. 

 

a) TOPLOTNA PREVODNOST PLOŠČ IZ RAZLIČNIH MATERIALOV 

Za prvi poskus potrebujemo aluminijasto, leseno, stiroporno in bakreno ploščo ter 

ledene kocke. Plošče iz štirih različnih materialov učenci razdelijo po mizi, si jih 

ogledajo, potipajo in razporedijo v ustrezni vrstni red glede na to, kako po njihovem 

mnenju prevajajo toploto (slika 18). Plošče nato razporedijo v vrsto, tako da se med 

seboj ne dotikajo ali prekrivajo. Na sredino vsake plošče položijo po eno kocko ledu in 

opazujejo dogajanje. Ledene kocke se bodo na različnih ploščah različno hitro talile, kar 

učencem omogoča, da iz rezultatov sklepajo o toplotni prevodnosti materialov, iz 

katerih so plošče (Gostinčar Blagotinšek idr., 2013). Glavni cilj tega poskusa je, da 

učenci spoznajo, da snovi različno dobro prevajajo toploto. Poleg tega spoznajo še, 

katere snovi hitreje prevajajo toploto in katere počasneje, seznanijo pa se tudi s 

terminoma toplotni prevodnik in toplotni izolator.  

 

Slika 18: Toplotna prevodnost plošč iz različnih materialov (Pavlin in Čepič, 2015) 
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Podoben poskus, kot smo ga predstavili zgoraj, lahko izvedemo tudi brez uporabe 

ledenih kock. Poskus je predstavljen z drugimi materiali kot zgoraj, vendar ga je 

mogoče brez težav izvesti tudi s ploščami iz prejšnjega poskusa. Zanj potrebujemo 

stekleno, železno in bakreno ploščo ter zidak. Vse štiri snovi postavimo na neposredno 

sonce. Po nekaj časa plošče previdno potipamo. Svoja občutja o temperaturi plošč 

primerjamo med seboj in določimo najtoplejšo. Tudi s tem poskusom določamo 

toplotne izolatorje in prevodnike (Science Projects Index, 2015).  

 

b) TOPLOTNA PREVODNOST KRP IZ RAZLIČNIH MATERIALOV 

Za izvajanje te dejavnosti potrebujemo krpe enakih velikosti in različnih materialov, 

papir, lončke, termometre, vrč s toplo vodo in elastiko. Naloga učencev je, da raziščejo, 

kateri ovoj ima najmanjšo toplotno prevodnost (je najboljši toplotni izolator). Vsak 

lonček ovijejo s krpo iz drugega materiala in jo pritrdijo z elastiko. En lonček naj ostane 

neovit. V vsak lonček nato natočijo enako količino tople vode. S termometrom izmerijo 

temperaturo zraka in začetno temperaturo vode v vsakem kozarčku. Čez nekaj časa 

ponovno izmerijo temperaturo vode v lončkih in svoja opažanja primerjajo med seboj. 

Iz izmerkov tako izpeljejo, kateri material ima najmanjšo toplotno prevodnost 

(Gostinčar Blagotinšek idr., 2013). S to dejavnostjo učenci izmed različnih materialov 

iščejo in preizkušajo dobre toplotne prevodnike in izolatorje.  

 

c) TOPLOTNA PREVODNOST ŽLIC IZ RAZLIČNIH MATERIALOV 

Iskrić (2006) za obravnavo toplotne prevodnosti predlaga poskus z žlicami iz različnih 

materialov. Potrebujemo vrč s toplo vodo ter leseno, plastično in kovinsko žlico. V vrč s 

toplo vodo dajo učenci leseno, plastično in kovinsko žlico (slika 19), ki imajo vse enako 

začetno temperaturo. Čez nekaj minut potipajo žlice in predstavijo ugotovitve. Tudi s 

tem poskusom se učenci seznanijo s toplotnimi prevodniki in izolatorji (Iskrić, 2006).  

 

Slika 19: Toplotna prevodnost žlic iz različnih materialov (Pavlin in Čepič, 2015) 

 

d) TOPLOTNA PREVODNOST MATERIALOV V VRELI VODI 

Science Projects Index (2015) na svoji strani predlaga še eno aktivnost, s katero lahko 

učenci ugotavljajo dobre in slabe prevodnike toplote. Za poskus potrebujemo bakreni 

trak, plastični drog, leseno palčko, posodo z vodo in grelnik. Učenci na grelnik 

postavijo posodo z vodo in počakajo, da zavre, nato pa v vrelo vodo postavijo en del 

bakrenega traku, plastičnega droga in lesene palčke, pri čemer je pomembno, da so 
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elementih iz vseh treh snovi enako veliki. Po nekaj minutah se dotaknejo konice 

posamezne snovi, ki se ne nahaja v vreli vodi. Učenci tako ugotovijo, katera snov je 

dober toplotni prevodnik in toplotni izolator.  

 

V slovenskih učbenikih in delovnih zvezkih (Krnel idr., 2012; Furlan idr., 2004; Skribe 

Dimec idr., 2009) zgoraj omenjene dejavnosti za spoznavanje toplotne prevodnosti niso 

med najpogostejšimi. Najpogostejša dejavnost, ki jo predlagajo učbeniki in delovni 

zvezki, je izdelovanje termovke oz. hladilne torbe. V nadaljevanju bomo na kratko 

predstavili eno izmed možnosti za izdelavo termovke, za katero potrebujemo rezalnik 

stiropora, svinčnik, flomaster, šestilo, škarje, nož, ravnilo, bucike, papir, stiropor, 

plastenko (2 l) in lepilo za les ali stiropor. Učenci izmerijo premer dvolitrske plastenke, 

ki jo bodo uporabili za ohišje termovke. Nato izmerijo še premer in višino pločevinke, 

za katero bodo izdelali termovko. Pripravijo šablono, s katero bodo izdelovali stiroporne 

kolobarje za termovko. Izrežejo še dve stiroporni plošči za dno in pokrov termovke 

(Krnel idr., 2012). Posamezne dele nato ustrezno zložijo skupaj in termovka je izdelana. 

S to aktivnostjo učenci povežejo toplotno prevodnost z vsakdanjim življenjem in 

praktično preverijo, kako izolacija pomaga pri ohranjanju toplote.  

 

2.8.4 PREDSTAVE O TEMPERATURI IN TOPLOTI 

Ugotovitve različnih raziskav (Alwan, 2010; Baser, 2006) so pokazale, da k uram 

naravoslovja učenci prihajajo z različnimi izkušnjami, znanjem in predstavami, ki pa 

pogosto niso skladni z dognanji stroke. Za učitelja je tako zelo pomembno, da z 

različnimi aktivnostmi preveri predstave in skladno z njimi načrtuje učne ure, v katerih 

bo učencem omogočil, da napačne predstave presežejo (Alwan, 2010). Raziskave, ki so 

se dotaknile fizikalnega dela naravoslovja, so pogosto pokazale, da imajo učenci pri 

večini konceptov težave oz. njihove predstave niso skladne z dognanji stroke (Athee, 

1993; Erickson, 1979; Ma - Naim idr., 2002). Prav te napačne predstave pogosto 

predstavljajo skoraj nepremostljivo oviro na poti do strokovno neoporečnega znanja 

(Baser, 2006). Tudi pri obravnavi temperature in toplote učitelji pogosto 

predpostavljajo, da učenci pojma razumejo in njihovih predstav pred obravnavo ne 

preverjajo. Kot razlog za to početje navajajo razširjeno uporabo temperature in toplote v 

vsakdanjem življenju ter posledično samoumevno učenčevo poznavanje koncepta 

(Athee, 1996). Tudi raziskave tujih avtorjev (Carlton, 2000; Erickson, 1979, Jara - 

Guerrero idr., 1993, Nottis idr., 2009), ki jih bomo natančneje predstavili v 

nadaljevanju, kažejo, da sta koncepta temperature in toplote pogosto napačno 

razumljena, in to ne glede na starostno skupino. Podobno ugotavlja tudi Thomaz s 

sodelavci (1995), ki v svoji raziskavi pravijo, da učenje konceptov temperature in 

toplote tudi študentom povzroča velike težave. Težave pri razumevanje koncepta se 

kažejo tudi pri tistih študentih, ki so že šli skozi načrtno obravnavo teme, pa tudi pri 

tistih, ki se s tem še niso srečali (Latas, 1992; Thomaz, 1990).  

 

Thomaz s svojimi sodelavci (1995) v svoji raziskavi poleg zgornje ugotovitve zapiše še, 

da velik delež študentov, ki so sodelovali v njegovi raziskavi, zmotno meni: 

 da je toplota neke vrste lastnost, ki je v telesu in se lahko premika po telesu ter 

gre iz enega telesa v drugega; 
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 da temperatura pomeni enako kot toplota; 

 da je temperatura izmerek toplote; 

 ker povezuje temperaturo z občutkom toplote objekta; 

 ker ne zgradi zavestnega koncepta o termičnem ravnovesju; 

 da se toplota vedno kaže v porastu temperature; 

 da je temperatura faznega prehoda, ko je snov segreta, tudi njena najvišja 

temperatura; 

 in težko razume, da imajo predmeti iz različnih materialov enako temperaturo, 

če so dlje časa v stiku in v enakem okolju. 

 

Z omenjenimi izsledki Thomaza in njegovih sodelavcev se strinjajo tudi drugi 

raziskovalci (Alwan, 2010; Baser, 2006), ki so v svojih raziskavah prišli do podobnih 

ugotovitev. Baser (2006) ugotavlja, da je eden glavnih problemov pri razumevanju 

temperature in toplote v tem, da omenjena pojma predstavljata abstraktne, teoretične 

koncepte, ki si jih učenci težko predstavljajo. Ideje o temperaturi in toploti se pri 

učencih razvijejo že v rani mladosti in se povezujejo z vsakdanjimi izkušnjami. Učenci 

si tako ustvarijo svoje razlage o temperaturi in toploti; raziskave kažejo, da so te 

predstave najpogosteje napačne (Baser, 2006). Baser (2006) je ugotovil, da učenci 

pogosto menijo, da je toplota neka snov, ki je podobna zraku ali vodnemu toku. Pogosto 

pride tudi do zamenjevanja temperature in toplote ter njunega enačenja. Prav tako 

ugotavlja, da učenci ne razumejo, da imajo predmeti, ki so dlje časa skupaj in v istem 

okolju, enako temperaturo. Temperaturo predmeta namreč povezujejo s karakteristikami 

materiala, iz katerega je predmet (Baser, 2006; Thomaz idr., 1995). 

  

Prince in Vigeant (2006) sta v svoji raziskavi ugotovila, da tudi študentje opisujejo 

temperaturo in toploto, kot da je »toplota energija toplih snovi« in »temperatura izmerek 

toplote«. Tudi Carlton (2000) ugotavlja, da študentje temperaturo pogosto povezujejo s 

tem, kako topel oz. hladen je po občutku predmet, čeprav so že bili deležni načrtne 

obravnave koncepta temperature.  

 

Athee (1996) je v svojo raziskavo o pojmovanju temperature vključila učence, stare od 

8 do 13 let, ki obiskujejo 2., 3., 4., 5. in 6. razred finskih osnovnih šol; ugotovila je, da 

imajo šele učenci v 4. razredu dovolj znanja in izkušenj, da so lahko uspešni pri 

reševanju naloge, pri kateri morajo predvideti, kakšna je temperatura »mešanice«, ki jo 

dobimo, če zmešamo vodo z enako temperaturo iz dveh posod. 

  

Alwan (2010) je v raziskavi pokazal, da se napačno pojmovanje temperature in toplote 

pogosto kaže tudi pri študentih, kar gotovo kaže na to, da so bile napačne predstave 

zgrajene že v predšolskem in osnovnošolskem obdobju. Tudi on, tako kot Baser (2006), 

ugotavlja, da študentje toploto opredeljujejo kot snov, ki je podobna zraku ali vodnemu 

toku (Alwan, 2007). Velik delež študentov ne loči med temperaturo in toploto, celo 

nasprotno, menijo, da sta eno in isto, zato ju uporabljajo izmenjujoče, menijo tudi, da 

segrevanje telesa vedno pomeni rast temperature (Yeo in Zadnik, 2001). Poleg tega je 

Alwanova raziskava pokazala še, da ima večina študentov svoje razlage o konceptih 
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temperature in toplote ter o tem, da je toplota odvisna od temperature predmeta samo 

zato, ker imajo toplejši predmeti več toplotne energije. Velik delež študentov meni, da 

temperatura, ko zmešamo dve tekočini različnih temperatur, ne more biti višja od 

temperature, ki sta jo imeli tekočini pred mešanjem (Alwan, 2010). Študentom ne 

povzroča težav reševanje računskih nalog, težave pa se pokažejo pri interpretaciji 

rezultatov, ki zahtevajo poglobljeno poznavanje koncepta (Alwan, 2010). Izsledki 

raziskave so prav tako pokazali, da študentje navadno nimajo večjih težav z 

razumevanjem toplotnih izolatorjev in prevodnikov, k čemur gotovo pripomorejo 

vsakdanje izkušnje (npr. uporaba termovke, da se nam čaj ne shladi) (Alwan, 2010).  

 

V slovenskem prostoru je bilo opravljenih le nekaj raziskav, ki so preučevale predstave 

o temperaturi in toploti, vendar so se najpogosteje navezovale na študente ali pa na 

splošno na mladino. Nekaj izmed njih je predstavljenih v nadaljevanju. Krnel (2007) je 

eden tistih avtorjev, ki je nekaj pozornosti namenil predstavam učencev o temperaturi in 

toploti. Tudi on – tako kot tuji avtorji – ugotavlja, da so tudi predstave slovenskih 

učencev o temperaturi in toploti najpogosteje napačne in zmotne. 

 

Čepič (2002) zapiše nekaj napačnih predstav o temperaturi in toploti, ki so značilne za 

učence slovenskih osnovnih šol: 

 »temperatura meri mraz«; 

 »termometer meri toploto«; 

 »hladilnik oddaja mraz«; 

 »termometer meri mraz«. 

 

Poleg zgoraj naštetih izjav, ki kažejo na napačno razumevanje temperature in toplote, pa 

se v slovenskem prostoru pogosto pokaže, da učenci temperaturo in toploto pomešajo s 

spremembami stanja snovi (Čepič, 2002).  

 

Najnovejša raziskava o temperaturi in toploti, ki sta jo v našem prostoru izvedli Pavlin 

in Čepič (2015) med študenti 1. letnika razrednega pouka (povprečna starost 20 let), je 

pokazala, da pred načrtno obravnavo temperature in toplote 40 % študentov (N = 108) 

meni, da je toplota vrsta energije, in 13 % (N = 108) jih meni, da nam toplota pove, 

kako topel oz. hladen je predmet. Po načrtni obravnavi so bili študentje ponovno 

testirani in rezultati so bili boljši, saj jih je 29 % (N = 108) menilo, da toplota prehaja z 

mesta z višjo temperaturo na mesto z nižjo temperaturo, kar pa je na prvem testiranju 

menilo le 7 % (N = 108) študentov. Izsledki celotne raziskave so pokazali, da je znanje 

študentov po natančni in načrtni obravnavi konceptov boljše, predvsem pa bližje 

znanstvenim dognanjem. Žal pa je še vedno kar nekaj študentov, ki tudi po obravnavi 

temperature in toplote ne presežejo napačnih predstav (Pavlin in Čepič, 2015).  

 

Vzroke za napačne predstave o temperaturi in toploti je težko natančno opredeliti. 

Enega izmed njih gotovo predstavljajo učitelji, saj sta pri učenju pomembna njihovo 
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poznavanje in odnos do obravnavane teme. Težave lahko povzroča tudi uporabljena 

literatura (učbeniki, delovni zvezki), v kateri sta pojma temperatura in toplota pogosto 

predstavljena površno in strokovno neustrezno (Thomaz idr., 1995). Kot drugi vzrok 

lahko navedemo neustrezne pristope in izbire metod za obravnavo pojmov ter 

sorazmerno pozno poglobljeno obravnavo. Ključnega pomena pri premagovanju 

napačnih predstav o temperaturi in toploti sta uporaba ustrezne, strokovno neoporečne 

literature in pripravljenost učitelja, da si najprej sam dobro razčisti pojme, ki jih bo nato 

predstavil učencem. Le učiteljeva dobra pripravljenost bo kos vsem učenčevim 

izkušnjam in napačnim predstavam.  

 

Pri natančnem pregledu tuje in domače literature nismo zasledili raziskave, ki bi 

preučevala učinkovitost konstruktivističnega pristopa pri obravnavi temperature in 

toplote v 5. razredu, kar smo si zastavili za cilj magistrskega dela.  
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3 EMPIRIČNI DEL 

V prejšnjem poglavju smo predstavili teoretična izhodišča, ki so se nanašala na 

konstruktivizem, temperaturo in na toploto ter še nekatere druge vsebine, ki so 

neposredno povezane z našim z empiričnim delom. Z raziskavo smo želeli ugotoviti, ali 

je konstruktivistični pristop poučevanja učinkovitejši pri poučevanju temperature in 

toplote v 5. razredu osnovne šole kot tradicionalni. V tem poglavju so natančno 

predstavljeni opredelitev raziskovalnega problema, raziskovalna vprašanja, na katera 

smo želeli dobiti odgovore, raziskovalni pristop in raziskovalne metode, vzorec, merski 

instrumenti, postopki zbiranja in obdelave podatkov ter rezultati, do katerih nas je 

pripeljala raziskava. Na koncu sta zapisana še sinteza rezultatov z razpravo in povzetek 

glavnih ugotovitev.  

 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Pri pregledu in analizi literature ter raziskovalnega dela drugih avtorjev smo ugotovili, 

da v slovenskem šolskem sistemu še ni bila opravljena raziskava, ki bi preučevala, ali je 

konstruktivistična metoda pri poučevanju temperature in toplote v 5. razredu osnovne 

šole učinkovitejša od tradicionalne. Ob pregledu literature smo ugotovili, da je v večini 

primerov konstruktivistična metoda pri poučevanju naravoslovja uspešnejša od 

tradicionalne, kar nas je spodbudilo k raziskovanju, ali to velja tudi za poučevanje 

temperature in toplote v 5. razredu. Hkrati obravnava temperature in toplote pri pouku 

predstavlja svojstven izziv zaradi učenčevih izkušenj, a pogostega površnega 

razumevanja konceptov. V okviru magistrskega dela smo načrtovali raziskavo, ki bo 

odgovorila na vprašanje, ali konstruktivistični način poučevanja pripelje učence 5. 

razreda do ustreznejšega, predvsem pa znanstvenim spoznanjem bližjega razumevanja 

naravoslovnih pojmov temperatura in toplota kot tradicionalna metoda. V okviru 

raziskovalnega problema smo se osredotočili na:  

 predstave učencev 5. razreda o temperaturi in toploti pred načrtno obravnavo; 

 razlike v znanju med učenci, ki so bili poučevani na konstruktivistični način, in 

tistimi, ki so bili poučevani na tradicionalni način; 

 učenčevo zaznavanje napačnih predstav o temperaturi in toploti; 

 odnos učencev do konstruktivistične/tradicionalne metode poučevanja; 

 željo po pridobivanju novega znanja o temperaturi in toploti.  

 

3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Glede na zastavljeni raziskovalni problem so bila oblikovana naslednja raziskovalna 

vprašanja (RV): 

RV 1: Kakšne so predstave učencev v 5. razredu osnovne šole o temperaturi in toploti? 

RV 2: Ali konstruktivistični način poučevanja pripelje učence do boljšega in bolj 

poglobljenega razumevanja pojmov toplota in temperatura? 

RV 3: Ali učenci, ki so poučevani po konstruktivistični metodi, uspešneje rešujejo 

vprašanja višje ravni in znanje lažje prenesejo na nove situacije? 
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RV 4: Ali konstruktivistični način poučevanja pri učencih spodbudi željo po dodatnem 

raziskovanju temperature in toplote? 

RV 5: Ali so učenci pri konstruktivističnim načinu poučevanja zaznali svoje napačno 

razumevanje temperature in toplote? 

RV 6: Ali so učenci, poučevani s konstruktivistično metodo, s poukom zadovoljnejši? 

RV 7: Ali že med sprotnim preverjanjem znanja nastanejo razlike med učenci, ki so 

poučevani po konstruktivistični metodi, in tistimi, ki so poučevani po tradicionalni 

metodi? 

 

3.3 RAZISKOVALNI PRISTOP IN RAZISKOVALNE METODE 

Pri raziskovalnem delu smo uporabili kvalitativni in kvantitativni pristop raziskovanja, 

ki sta se skozi celotno raziskavo prepletala in dopolnjevala. Kvalitativni pristop smo 

uporabili pri izvedbi intervjujev, kvantitativnega pri izvedbi testov in ankete.  

 

Pri raziskovanju smo uporabili deskriptivno in kavzalno kvazieksperimentalno metodo 

pedagoškega raziskovanja. Z deskriptivno metodo smo s pomočjo različnih statističnih 

postopkov opisali stanje. Kavzalno metodo smo uporabili pri iskanju vzrokov za stanje. 

V okviru kavzalne metode smo izvedli pedagoški eksperiment ter tako raziskavo izvedli 

s pomočjo eksperimentalne (ES) in kontrolne (KS) skupine. 

 

3.4 VZOREC 

Vzorec, ki smo ga vključili v raziskavo, je majhen in nereprezentativen, zato je 

posploševanje na osnovno množico oteženo. Vzorec je neslučajnostni in namenski, saj 

smo v raziskavo vključili samo osebe, ki obiskujejo 5. razred izbrane podeželske 

osnovne šole. 

 

V raziskavo smo vključili 38 učenk in učencev 5. razredov izbrane podeželske osnovne 

šole, starih od 10 do 11 let. Od tega je bilo 19 učencev del eksperimentalne skupine in 

19 učencev del kontrolne skupine (tabela 8).  

 

Kot je razvidno iz tabele 8, je v raziskavi sodelovalo več učenk kot učencev (učenke    

53 %, učenci 47 %). Večji delež učenk je bil vključen v eksperimentalno skupino        

(63 %). V kontrolno skupino je bilo vključenih 42 % učenk. Kontrolna skupina je imela 

večji delež učencev (58 %). Delež učencev v eksperimentalni skupini je znašal 37 %.  
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V vzorec so bili vključeni tudi učenci s posebnimi potrebami, in sicer dva učenca in ena 

učenka, ki so imeli pri pisanju testov možnost podaljšanja časa reševanja. Učenca sta 

bila vključena v kontrolno skupino, učenka pa v eksperimentalno.  

Tabela 8: Vzorec, ki je bil zajet v raziskavo 

 

 

 

 

 

3.5 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Zbiranje podatkov je potekalo v več korakih, ki smo jih vnaprej skrbno načrtovali.  

 

V prvem koraku smo stopili v stik z ravnateljem izbrane podeželske šole in ga s pisno 

prošnjo povabili k sodelovanju. V 7 dneh smo od ravnatelja dobili pozitiven odgovor na 

prošnjo in kontaktne podatke učiteljic, ki poučujeta 5. razreda na šoli. V nadaljevanju 

smo stopili v stik z učiteljicama ter jima na kratko predstavili potek in namen raziskave. 

Dogovorili smo se za prvo srečanje. Takrat smo učiteljicama natančno predstavili potek, 

namen in cilje raziskave ter se dogovorili o datumih izvedbe raziskave. Učence smo 

razdelili v dve skupini – eksperimentalno in kontrolno – ter njih in njihove starše oz. 

zakonite zastopnike z dopisom obvestili o naši želji po sodelovanju njihovih otrok v 

raziskavi. Skupaj z obvestilom so prejeli tudi izjavo, s katero so dovoljevali sodelovanje 

učenca v raziskavi. Izpolnjeno izjavo so morali učenci vrniti učiteljicama v 7 dneh. 

Sodelovanje otrok v raziskavi je bilo prostovoljno in povsem anonimno.  

 

Pred začetkom izvedbe raziskave smo skrbno pripravili vse merske instrumente, ki smo 

jih v nadaljevanju uporabili pri zbiranju podatkov. Merske instrumente smo pripravili 

samostojno in izključno za namen te raziskave. Ustreznost preizkusov znanja in 

anketnih vprašalnikov smo pred začetkom testiranja preverili. Teste in anketne 

vprašalnike so rešile osebe iz različnih starostnih skupin (starost oseb je bila 17, 20, 24, 

24, 25 in 30 let). S pomočjo komentarjev, odgovorov, vprašanj in pripomb, ki smo jih 

dobili, smo pred začetkom testiranja oba merska instrumenta ustrezno popravili in 

dopolnili.  

 

V petek, 13. 3. 2015, smo začeli našo raziskavo in dan pred tem sta učiteljici učence 

obeh skupin opomnili na začetek raziskave. Učenci kontrolne skupine so ob 8.00 začeli 

reševanje predtesta (priloga 1) in reševanje končali do 8.45. Učenca, ki sta imela na 

voljo podaljšan čas pisanja, tega nista potrebovala. Ob 9.00 so reševanje testa začeli še 

učenci v eksperimentalni skupini. Reševanje so končali ob 9.45. Učenka, ki je imela na 

voljo podaljšan čas pisanja, je reševanje končala ob 9.55. Po končanem prvem zbiranju 

 

SKUPAJ ES KS 

 
N 

Delež 

[%] N 

Delež 

[%] N 

Delež 

[%] 

UČENCI  18 47 7 37 11 58 

UČENKE 20 53 12 63 8 42 

SKUPAJ 38 100  19 50 19 50 
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podatkov smo predteste skrbno pregledali in analizirali. Izsledki in ugotovitve so 

predstavljeni v nadaljevanju. 

 

V petek, 20. 3. 2015, smo na šoli izvajali učne ure o temperaturi in toploti, katerih 

priprave so v prilogah 7 in 8. Delo smo začeli ob 8.00 v kontrolni skupini, ki je bila 

poučevana na tradicionalni način. Poučevanje je potekalo dve šolski uri, in sicer do 

9.30. Ob koncu učnih ur so učenci rešili še kratek test s petimi vprašanji (priloga 3), ki 

so preverjala njihovo razumevanje in znanje takoj po koncu učnih ur. Delo smo nato 

nadaljevali v eksperimentalni skupini, ki je bila poučevana s konstruktivističnim 

pristopom, z začetkom ob 9.35. Poučevanje je trajalo 105 minut in končali smo ga ob 

11.20. Ob koncu učnih ur smo tudi pri eksperimentalni skupini preverili razumevanje in 

znanje o temperaturi in toploti. Po zbiranju podatkov smo podatke sprotnega preverjanja 

znanja skrbno pregledali in analizirali. Izsledki in ugotovitve so predstavljeni v 

nadaljevanju. 

 

V ponedeljek, 30. marca 2015, so učenci obeh skupin pisali potest. V kontrolni skupini 

smo reševanje začeli ob 8.00 in ga končali ob 8.45. Učenca, ki sta imela na voljo 

podaljšan čas pisanja, tega nista izkoristila. Ob 9.00 so reševanje testa začeli učenci 

eksperimentalne skupine in so reševanje končali ob 9.45. Učenka, ki je imela na voljo 

podaljšan čas pisanja, tega ni izkoristila. Ko so učenci posamezne skupine končali 

reševanje testa, so dobili v roke še anketne vprašalnike (priloga 2), ki so jih rešili. Po 

zbiranju podatkov smo podatke potesta skrbno pregledali in analizirali. Izsledki in 

ugotovitve so predstavljeni v nadaljevanju. Izsledke predtesta in potesta smo združili ter 

jih predstavili v poglavju 3.9.1. 

 

Na podlagi pregleda in hitre analize pridobljenih podatkov smo nato v nadaljevanju v 

vsaki skupini izbrali pet učencev, s katerimi smo opravili polstrukturirane intervjuje 

(priloga 4). Merila za izbiro učencev so bila naslednja:  

 opazen napredek v načinu reševanja in odgovorih med predtestom in potestom; 

 zanimivost odgovorov in načina razmišljanja; 

 pripravljenost učencev na odgovarjanje in sodelovanje pri intervjuju.  

 

V četrtek, 2. 4. 2015, smo s petimi izbranimi učenci kontrolne skupine opravili 

intervjuje. Vsakega učenca smo posebej povabili v kabinet in z njim naredili 

polstrukturirani intervju. Odgovore na vprašanja smo si natančno zapisovali in jih 

posneli z diktafonom. Intervju je s posameznim učencem potekal približno 10 minut. 

Intervjuje smo začeli ob 10.45 in jih končali ob 11.35. Intervjuje z učenci 

eksperimentalne skupine smo naredili v petek, 3. 4. 2015. Postopek dela in časovni 

okvirji so bili enaki kot prejšnji dan pri učencih kontrolne skupine. Posnetke intervjujev 

smo nato večkrat poslušali in naredili transkripte (prilogi 5 in 6).  
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Ob koncu zbiranja podatkov smo se vsem učencem, učiteljicama in ravnatelju zahvalili 

za sodelovanje.  

 

V nadaljevanju smo vse zbrane podatke natančno pregledali, analizirali in obdelali ter 

zapisali ugotovitve in sklepe, do katerih nas je pripeljala raziskava. Sinteza izsledkov z 

razpravo je v poglavju 3.10. 

 

3.6 OPIS INSTRUMENTOV 

V raziskavi smo podatke zbirali s pomočjo različnih merskih instrumentov, ki jih bomo 

predstavili v nadaljevanju. Merske instrumente smo oblikovali in pripravili samostojno 

ter samo za namene naše raziskave.  

 

3.6.1 PREDTEST IN POTEST 

Instrument, s katerim smo zbrali največ podatkov in smo ga pri raziskavi uporabili 

dvakrat, je test, ki je v prilogi 1. Šlo je za inventarni test, s katerim smo želeli pridobiti 

podatke o znanju, razumevanju in predstavah o temperaturi in toploti pred obravnavo 

učne vsebine in po njej. Instrument smo za zbiranje podatkov uporabili dvakrat, in sicer 

pred obravnavi učne teme in po njej. Test je bil nestandardiziran in šlo je za 

individualno reševanje po principu papir – svinčnik. V nadaljevanju je natančno 

predstavljen uporabljen preizkus znanja, ki je v prilogi 1. S pomočjo preizkusov znanja 

smo zbrali podatke, ki so nam omogočili odgovoriti na nekatera izmed zastavljenih 

raziskovalnih vprašanj (RV 1, RV 2, RV 3), ki so navedena v poglavju 3.2. 

 

Na vrhu testa je zapisanih nekaj ključnih podatkov o testu (preverjanje znanja, šolski 

predmet, avtorica testa ter datum reševanja in tema). Pod razdelek Ime in priimek 

učenca ali učenke so sodelujoči v raziskavi zapisali zahtevane osebne podatke. Osebnih 

podatkov nismo in jih tudi nikjer ne bomo javno objavili, saj tega soglasja staršev oz. 

zakonitih zastopnikov nimamo. Za tak način smo se odločili samo zaradi lažje 

sledljivosti. Nalog pri testu nismo točkovali, saj nas je zanimala predvsem kakovost 

zaznav.  

 

Test je bil sestavljen iz devetih nalog (priloga 1). Naloge so se med seboj razlikovale 

glede na vrsto (naloge s prostimi odgovori, naloge objektivnega tipa) in taksonomsko 

raven po Bloomu (znanje, razumevanje, uporaba, analiza, sinteza, vrednotenje). Test je 

vseboval šest nalog, pri katerih je bil potreben prost in samostojen zapis odgovora 

(naloge 1, 3, 4, 6, 8 in 9), dve nalogi objektivnega tipa (nalogi 2 in 4) in eno nalogo, pri 

kateri sta bili združeni obe vrsti nalog (naloga 5). V tabeli 9 so opisane vse naloge z 

opredeljeno vrsto in taksonomsko ravnjo. Zapisana je tudi kratka predstavitev 

posamezne naloge.  
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Tabela 9: Pregled nalog preizkusa znanja 

ŠTE. 

NAL. 
PREDSTAVITEV NALOGE VRSTA NALOGE 

TEŽA-

VNOST 

NALOGE 

1.  

Z nalogo preverjamo poznavanje 

pojmov temperatura in toplota ter 

pripomočka za merjenje temperature. 

Mogočih je več pravilnih odgovorov. 

Učenci imajo možnost prostega zapisa 

rešitev, kar nam omogoča boljši vpogled 

v učenčeve ideje, predznanje in 

predstave.  

Naloga s prostimi 

odgovori 
Znanje 

2.  

Naloga vključuje šest vprašanj zaprtega 

tipa, ki preverjajo predvsem 

razumevanje toplotnih prevodnikov in 

izolatorjev ter povezavo med 

temperaturo in toploto. Učenci izmed 

ponujenih odgovorov izberejo 

najpravilnejšega. Pri vsakem vprašanju 

je pravilna samo ena rešitev. 

Naloge večstranske izbire 

– naloge z več napačnimi 

odgovori in enim 

pravilnim, ki ga morajo 

najti 

Razume-

vanje 

3.  

Z nalogo pri učencih preverjamo 

poznavanje različnih vrst termometrov 

in zmožnost odčitavanja temperature z 

njih. Pri vseh delih naloge je mogoč 

samo en pravilni odgovor.  

Naloga s prostimi 

odgovori  
Znanje 

4.  

Naloga preverja ločevanje pojmov 

temperature in toplote na primeru iz 

vsakdanjega življenja (kuhanje čaja). V 

vsak prazen okvirček morajo učenci 

zapisati ustrezen termin – temperatura 

ali toplota. V vsakem okvirčku je 

mogoča samo ena pravilna rešitev.   

Naloga objektivnega tipa 

– naloga z enim ali več 

kratkimi odgovori, ki jih 

mora testiranec napisati 

Uporaba 

5.  

S konceptualno sliko v tej nalogi 

preverjamo uporabo znanja o izolatorjih 

in prevodnikih toplote na praktičnem 

primeru. Mogočih je več pravilnih 

odgovorov, vendar je treba k izbiri 

obvezno podati še ustrezno utemeljitev, 

ki omogoča določitev, ali je odgovor 

pravilen.  

Kombinacija naloge 

prostih odgovorov in 

naloge objektivnega tipa – 

naloga z več pravilnimi 

odgovori in enim 

najboljšim, ki ga mora 

testiranec poiskati 

Uporaba 

6.  

Naloga učencev je, da na obeh slikah 

narišejo puščice, ki ponazarjajo, od kod 

in kam teče toplota. Svoje dopolnjevanje 

slike še utemeljijo z zapisom. Na vsaki 

sliki je pravilna samo določena 

usmerjenost puščic in ustrezna 

utemeljitev.  

Naloga s prostimi 

odgovori 
Uporaba 
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7.  

S pomočjo grafov učenci analizirajo 

povprečno temperaturo v določen 

časovnem okvirju v Ljubljani in Murski 

Soboti ter svoje ugotovitve za izbrana 

kraja primerjajo med seboj. Pri razdelku 

a) je mogoč samo en pravilen odgovor, 

pri razdelku b) pa je mogočih več 

pravilnih odgovorov.  

Naloge s prostimi 

odgovori 
Analiza 

8.  

Naloga od učencev zahteva, da ob 

pomoči pripomočkov, ki so jim na voljo, 

in zastavljenem raziskovalnem 

vprašanju načrtujejo raziskavo, s katero 

bodo pridobili rezultate, ki jim bodo 

omogočali odgovoriti na raziskovalno 

vprašanje. Mogočih je več pravilnih 

odgovorov in poti reševanja.  

Naloga prostih odgovorov Sinteza 

9.  

Naloga od učencev zahteva, da ocenijo 

primernost uporabe kovinske posode za 

kuhanje in porcelanastega krožnika za 

prehranjevanje. Z nalogo preverjamo 

predvsem poznavanje toplotne 

prevodnosti.  

Naloga prostih odgovorov Vrednote-nje 

 

3.6.2 ANKETNI VPRAŠALNIK 

V raziskavi smo poleg testov uporabili tudi anketne vprašalnike. Anketni vprašalnik ni 

bil standardiziran. Z njim smo zbirali podatke o stališčih, mnenjih in željah učencev o 

načinu poučevanja, ki so ga bili deležni, ter spremembah v njihovem znanju o 

temperaturi in toploti. Anketni vprašalnik je bil tipa papir – svinčnik. Z omenjenim 

instrumentom smo pridobili podatke, ki so nam bili v pomoč pri odgovarjanju na 

nekatera izmed zastavljenih raziskovalnih vprašanj (RV 4, RV 5, RV 6), ki so navedena 

v poglavju 3.2. V nadaljevanju bomo podrobno predstavili uporabljeni anketni 

vprašalnik, ki je v prilogi 2.  

 

Anketni vprašalnik, ki smo za v celoti sestavili sami, je vseboval enajst vprašanj, ki so 

bila odprtega in zaprtega tipa. Pri vprašanjih zaprtega tipa so lahko učenci izbirali med 

tremi ponujenimi odgovori (da/ne/ne vem). Vprašanja zaprtega tipa so bila štiri 

(vprašanja številka 1, 2, 5 in 8). Z njimi smo od učencev želeli pridobiti predvsem 

informacije o načinu dela, ki so ga bili deležni med našimi urami, všečnosti takšnega 

dela, o tem, ali si želijo več takšnih ur, in o opažanjih o lastnem znanju pred začetkom 

našega eksperimenta (priloga 2). V anketni vprašalnik je bilo vključenih sedem vprašanj 

odprtega tipa, in sicer vprašanja 3, 4, 6, 7, 9, 10 in 11. Vprašanja odprtega tipa so od 

učencev zahtevala, da odgovor zapišejo samostojno. Tako smo dobili podrobnejši 

vpogled v situacijo, njihove razmišljanje in v videnje. Z zastavljenimi vprašanji smo 

iskali odgovore na to, ali konstruktivistični način poučevanja pri učencih spodbudi željo 

po dodatnem raziskovanju temperature in toplote, ali so učenci zaznali svoje napačne 

predstave, kako so zadovoljni z načinom dela, kaj jim je bilo všeč in kaj ne. Želeli smo 
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izvedeti tudi, ali so se med našimi urami naučili kaj novega, kaj jim je bilo pri testu 

najtežje in s kakšno oceno bi ocenili težavnost testa.  

 

3.6.3 INTERVJU 

Poleg testov in anketnega vprašalnika smo z nekaterimi učenci izvedli tudi 

polstrukturirane intervjuje, ki so bili nestandardizirani. Glavni name intervjuja je bil 

preveriti, ali so podatki, pridobljeni s testi in z anketnimi vprašalniki, res verodostojni in 

ali mogoče lahko prek intervjuja pridobimo še kake zanimive podatke, ki bi nam 

omogočali še globlji vpogled v razumevanje obravnavane teme. S pomočjo podatkov, 

pridobljenih z intervjujem, smo lažje odgovorili na nekatera izmed zastavljenih 

raziskovalnih vprašanj (RV 1, RV 2, RV 3), ki so v poglavju 3.2.  

 

Vprašanja za polstrukturirani intervju, ki so v prilogi 3, smo si vnaprej pripravili in so 

predstavljala okvirno nit pogovora. Izbira polstrukturiranega intervjuja nam je 

omogočila povpraševanje učencev po dodatnih pojasnilih, kjer je bilo to potrebno. 

Vprašanja so bila odprtega tipa in so se navezovala na naloge v testu (priloga 1 – 

predtest in potest), zato lahko vprašanja razdelimo v sedem sklopov. V tabeli 10 so 

podrobneje predstavljeni posamezni sklopi vprašanj.  

Tabela 10: Sklopi vprašanj za polstrukturirani intervju 

SKLOP 

VPRAŠANJ 
OPIS 

1. sklop Vprašanja, ki se navezujejo na 1. nalogo v testu. Z njimi preverjamo predstave o 

pojmih temperatura in toplota.  

2. sklop Vprašanja, ki se navezujejo na 4. nalogo v testu. Z njimi preverjamo poznavanje in 

razlaganje razlik med temperaturo in toploto ter vzrokov za zvišanje temperature 

telesu.  

3. sklop Vprašanja se nanašajo na 5. nalogo v testu. Pri teh vprašanjih imajo učenci pred 

seboj konceptualno sliko. Z zastavljenimi vprašanji želimo izvedeti, s katerim 

otrokom se učenci najbolj strinjajo in s katerim sploh ne ter tako pridobiti 

podrobnejši vpogled v učenčevo razumevanje toplotne prevodnosti v dani situaciji.  

4. sklop Vprašanja se navezujejo na 6. nalogo v testu in pri odgovarjanju imajo učenci pred 

seboj sliki obeh hiš. Z zastavljenimi vprašanji preverjamo razumevanje osnovnega 

principa prevajanja toplote na primeru iz vsakdanjega življenja.  

5. sklop Vprašanja se nanašajo na 7. nalogo v testu. Z zastavljenimi vprašanji preverjamo 

zmožnost branja podatkov iz grafa, njihovo razumevanje in primerjanje.  

6. sklop Vprašanja se nanašajo na 8. nalogo v testu. Z njihovo pomočjo poskušamo napeljati 

učence v smiselno pripravo načrta raziskave za ugotavljanje toplotne prevodnosti 

krp iz različnih materialov.  

7. sklop Vprašanja se nanašajo na 9. nalogo v testu. Z njimi ugotavljamo zmožnost izbire 

toplotnih izolatorjev in prevodnikov.  
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3.6.4 TEST ZA SPROTNO PREVERJANJE ZNANJA 

Pri raziskavi smo poleg prvega opisanega testa (priloga 1) uporabili še drugega, 

katerega glavni namen je bil pridobiti podatke o razlikah v znanju pri sprotnem 

preverjanju znanja (priloga 3). Z zbranimi podatki smo lahko odgovorili na eno izmed 

zastavljenih raziskovalnih vprašanj (RV 7), ki je v poglavju 3.2. Test je bil 

nestandardiziran; šlo je za individualno reševanje po principu papir – svinčnik. V 

nadaljevanju je natančno predstavljen uporabljeni test. Vse zapisano velja za test, ki je v 

prilogi 3. 

 

Test za sprotno preverjanje znanja je bil sestavljen iz petih vprašanj, ki so jih učenci 

rešili ob koncu obravnave učne teme temperatura in toplota. Vsa vprašanja so bila 

objektivnega tipa, saj so morali med ponujenimi štirimi različnimi odgovori izbrati 

najpravilnejšega. Vsako vprašanje je imelo samo en mogoč pravilni odgovor. Z 

zastavljenimi vprašanji smo preverjali osnovne zakonitosti o temperaturi in toploti 

(čigavo temperaturo meri termometer, kakšna je temperatura vseh predmetov v razredu 

in razlogi za to, kako se spreminja alkoholni stolpec v termometru pri različnih pogojih, 

zakonitosti o prevajanju toplote).  

 

3.7 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

Podatke, ki smo jih zbrali s pomočjo kvantitativne metode, smo skrbno pregledali in 

vnesli v računalniški program Excel. Za vsa vprašanja in naloge odprtega tipa oz. proste 

odgovore smo glede na dobljene podatke oblikovali kodirne enote, ki so nam 

omogočale lažjo analizo in primerjavo. S pomočjo Excela smo nato izračunali potrebne 

deleže, podatke združili in uredili, jih prikazali v tabelah in ustrezno interpretirali. 

Podatke, ki smo jih zbrali z intervjuji, smo najprej večkrat poslušali in naredili 

transkripte. Dobljene transkripte smo podrobno preučili in jih vključili v interpretacijo 

rezultatov, pridobljenih s testi. Zaradi preglednejše in lažje interpretacije smo 

transkripte učencev eksperimentalne skupine združili in jih označili s števili od 1 do 112 

(priloga 5). Prav tako smo zapisali in uredili tudi transkripte kontrolne skupine, ki so 

pod transkripti od številke 1 do številke 142 v prilogi 6. Za opis vzorca in spremenljivk 

smo uporabili osnovno deskriptivno statistiko.  

 

3.8 DEJAVNOSTI ZA UČENCE IN NJIHOVA ANALIZA 

Učenci eksperimentalne in kontrolne skupine so se med obravnavo temperature in 

toplote srečali z različnima načinoma poučevanja. Eksperimentalna skupina je bila 

poučevana po konstruktivistični metodi in kontrolna skupina po tradicionalni metodi. 

Različna pristopa k poučevanju sta učence peljala skozi različen proces učenja in 

poučevanja, kar je razvidno tudi iz učnih priprav, ki sta v prilogah 7 in 8. Pri vseh 

učencih, ne glede na metodo poučevanja, pa smo želeli doseči enake operativne cilje. 

Cilji, ki smo si jih zastavili za obravnavo teme temperatura in toplota, so naslednji:  

 učenci vedo, kaj je temperatura in s čim jo merimo; 

 vedo, kaj je toplota in kako jo merimo; 
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 razumejo pomen dveh osnovnih pojmov, in sicer toplote in temperature, ju znajo 

razločevati in pravilno uporabljati; 

 opišejo toplotne prevodnike in izolatorje ter za vsako skupino naštejejo nekaj 

primerov; 

 poznajo različne vrste termometrov in iz njih pravilno odčitajo temperaturo; 

 vedo, da toplota teče z mesta z višjo temperaturo na mesto z nižjo temperaturo 

(uporaba v konkretnih primerih); 

 rišejo grafične prikaze in jih razlagajo;  

 vedo, kaj je toplotna prevodnost in njeno delovanje povežejo z vsakdanjim 

življenjem.  

 

Zastavljene operativne cilje smo pri učencih želeli doseči z različnimi dejavnostmi. V 

nadaljevanju so predstavljene dejavnosti, ki so bile vključene v konstruktivistični 

pristop poučevanja, sledi pa še predstavitev dejavnosti pri tradicionalnem pristopu 

poučevanja. Predstavljena je tudi kratka analiza učnih ur po konstruktivistični in 

tradicionalni metodi. Analiza je narejena na podlagi priporočil, ki smo jih prejeli pri 

predmetu didaktika naravoslovja (Skribe Dimec, 2014).  

 

3.8.1 KONSTRUKTIVISTIČNI PRISTOP POUČEVANJA 

Konstruktivistični pristop poučevanja smo kot metodo natančno predstavili v 

predhodnih poglavjih v sklopu teoretičnega uvoda. V tem poglavju so zapisane 

dejavnosti in analiza izvedenih učnih ur, katerih učna priprava je v prilogi 7.  

 

3.8.1.1 DEJAVNOSTI  

Za učne ure s konstruktivističnim pristopom poučevanja smo načrtovali različne 

dejavnosti, ki jih bomo na kratko predstavili v nadaljevanju. Podrobnejši opis dejavnosti 

in navodila za delo so v prilogi 7.  

 

V uvodnem delu učnega procesa (priloga 7) smo učencem eksperimentalne skupine 

predvajali posnetek. Po ogledu smo imeli z učenci kratek razgovor o videnem, s čimer 

smo dobili tudi nekaj povratnih informacij o povezovanju znanja, ki ga učenci že imajo 

o temperaturi in toploti, in videnem na posnetku.  

 

V osrednjem delu učnega procesa (priloga 7) je delo potekalo v parih. Vsak učenec je 

pred začetkom dela dobil svoj delovni list z vsemi navodili za delo, ki ga je na hitro 

preletel. Vsak par je moral opraviti vse tri poskuse, ki smo jih predvideli, in rešiti 

posamezne naloge, ki so se navezovale na izvedeni poskus. Pri prvem poskusu so 

morali učenci s pomočjo plošč iz različnih snovi in ledenih kock ugotoviti, katera snov 

je boljši toplotni prevodnik in katera slabši. Sledila je dejavnost, s katero so učenci 

raziskovali, kako se spreminja temperatura pri mešanju tople in hladne vode. V okviru 

te dejavnosti so se seznanili tudi s postopkom uporabe termometra in merjenja 

temperature. Pri zadnjem poskusu so učenci raziskovali posledice pretakanja toplote. 
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Poskuse so izvajali samostojno; po potrebi smo jim pri morebitnih težavah in dodatnih 

vprašanjih priskočili na pomoč. Prav tako so na podlagi dobljenih rezultatov samostojno 

reševali naloge in oblikovali sklepe. 

 

V sklepnem delu učne ure (priloga 7) smo ob pomoči elektronskih prosojnic in vprašanj 

pregledali rešitve delovnega lista in tako oblikovali ugotovitve, ki so skladne z 

dozdajšnjimi znanstvenimi dognanji. 

 

3.8.1.2 ANALIZA  

V tem poglavju je zapisana analiza celotnega učnega procesa, ki je vključeval 

konstruktivistični pristop poučevanja. Pri njej smo se osredinili na devet točk, tj. na 

cilje, motivacijo, aktivnost učencev, učne pripomočke, strokovnost, razvojno stopnjo, 

individualizacijo in diferenciacijo, organizacijo dela ter komunikacijo. 

Učne ure, pri katerih smo uporabili konstruktivistični pristop pri poučevanju 

temperature in toplote, so vključevale veliko samostojnega dela učencev z različnimi 

pripomočki, ki so jim omogočali raziskovanje in odkrivanje zakonitosti obravnavane 

teme. Učne ure so bile zaradi drugačnega dela in večjega števila pripomočkov za učence 

zanimive, poučne, predvsem pa aktivne. Samostojno eksperimentalno delo učencev je 

časovno dolgotrajnejše in zahtevnejše za organizacijo kot pa frontalna oblika dela, kar 

je bilo opaziti tudi pri naši izvedbi, saj smo za celovito izvedbo potrebovali več kot dve 

šolski uri, ki smo jih sprva načrtovali za obravnavo.  

 

a) CILJI 

Za obravnavo teme temperatura in toplota smo si zastavili osem operativnih učnih ciljev 

(priloga 7). Osnovo za njihov izbor so predstavljali cilji in standardi znanja zapisani v 

učnem načrtu za naravoslovje in tehniko (2011). Vsi zastavljeni cilji so operativni in ob 

koncu učnih ur tudi preverljivi. Zapisani so jasno, kratko in jedrnato. Iz njih je brez 

težav razbrati namen učnega procesa in določiti, v čem naj bi učenci napredovali. Skozi 

celoten proces poučevanja in učenja ter prek različnih dejavnosti, ki so jih izvajali 

učenci, so bili vsi cilji realizirani in doseženi. Učni cilji so bili predvsem spoznavni, 

nekateri med njimi pa so razvijali tudi naravoslovne postopke in stališča (priloga 7).  

 

b) MOTIVACIJA 

Učenci so bili pri obravnavi temperature in toplote ves čas visoko motivirani, saj je bilo 

to zanje nekaj novega, neznanega, predvsem pa so pri delu in poskusih lahko rokovali z 

različnimi pripomočki, kar jih je še dodatno motiviralo. Delo s pripomočki je v njih 

spodbudilo radovednost in vedoželjnost. Posebej sta jih motivirala uporaba in 

raziskovanje delovanja infrardečega termometra. Ob zaključevanju posameznega 

poskusa je pri nekaterih učencih motivacija za delo že rahlo upadla, še posebej, če so 

morali med poskusom čakati in samo opazovati. Motivacijo so z novim poskusom hitro 

pridobili nazaj, tako da med celotnim učnim procesom z motivacijo pri učencih ni bilo 

težav.  
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c) AKTIVNOST UČENCEV 

Iz učne priprave, ki je v prilogi 7, je razvidno, da so bili vsi učenci skozi celoten učni 

proces večji del časa aktivni. Samostojno so izvajali poskuse (fizična aktivnost) in 

oblikovali sklepe, iskali vzroke, posledice in utemeljitve (miselna aktivnost). Izvajanje 

in kompleksnost poskusov sta od učencev v paru zahtevala resno delo brez lenarjenja in 

zanašanja na drugega. S takim načinom dela smo preprečili, da bi nekateri učenci delali, 

drugi pa počivali oz. delali druge stvari. Dejavnosti za učence so bile načrtovane, tako 

da učenci ob njihovi pomoči dosežejo vse zastavljene cilje. Pri učnih urah smo pazili 

tudi na to, da učenci niso ves čas sedeli za mizo, ampak je bilo poskrbljeno tudi za 

njihovo gibanje. Pripomočki za posamezen poskus so bili zbrani na dogovorjenem 

mestu pred tablo in učenci so jih morali poiskati ter odnesti do delovnega prostora. Prav 

tako so morali vedno znova do umivalnika z vodo, kjer so dobili potrebno količino vode 

z ustrezno temperaturo.  

 

d) UČNI PRIPOMOČKI 

Pri učni uri s konstruktivističnimi pristopom so učenci rokovali z velikim številom 

pripomočkov, saj brez njih ne bi mogli izvesti vseh zahtevanih poskusov. Uporabljeni 

pripomočki so bili primerni za njihovo razvojno starost in učencev niso izpostavljali 

kakršni koli nevarnosti. Pripomočki so se od poskusa do poskusa večinoma razlikovali, 

kar je učence vedno znova motiviralo za delo. Poleg motivacijske funkcije v procesu 

učenja so omogočali lažje doseganje zastavljenih ciljev in oblikovanje ustreznih sklepov 

o obravnavani temi. Poleg pripomočkov za poskus smo v učne ure vključili tudi 

predstavitev PowerPoint in ogled posnetka (priloga 7).  

 

e) STROKOVNOST 

Na učne ure smo se dobro pripravili, zato pri poučevanju in učenju s konstruktivistično 

metodo nismo imeli težav s strokovnostjo. Tudi v pripravi (priloga 7) strokovne napake 

niso bile prisotne. Uporabljena je bila ustrezna terminologija. Pri izvedbi učnih ur je 

bilo upoštevano načelo sistematičnosti in postopnosti.  

 

f) RAZVOJNA STOPNJA 

Vse dejavnosti in aktivnosti so bile primerne za učence 5. razredov (starost od 10 do 11 

let).  

 

Delovni listi so bili za učence 5. razredov primerni. Vsebovali so vsa navodila za delo, 

posamezne naloge so bile vidno označene in ločene druga od druge, prostora za pisanje 

je bilo dovolj, prav tako je bila pisava ustrezna. Delovni list je na prvi pogled videti zelo 

natlačen in vsebuje veliko informacij, vendar to ni oviralo učencev pri delu in reševanju. 

Razloga za to sta predvsem ekološki (porabiti čim manj papirja) in psihološki, saj nismo 

želeli z velikim številom listov učencev že na začetku odvrniti od dela. 
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g) INDIVIDUALIZACIJA IN DIFERENCIACIJA 

V učni pripravi, ki je v prilogi 7, diferenciacija in individualizacija nista načrtovani. Pri 

izvedbi učnih ur pa je do individualizacije in diferenciacije prišlo, saj se je izkazalo, da 

učenci nimajo znanja in izkušenj z risanjem grafov, zato smo se odločili, da učenci, ki 

jim po kratki razlagi postopka risanja grafa delo gre od rok, graf narišejo, drugim, ki so 

imeli z risanjem grafa kljub kratki in hitri razlagi še težave, pa smo svetovali, da ta del 

naloge izpustijo in počakajo, da ga opravimo skupaj.  

 

h) ORGANIZACIJA DELA 

Z organizacijo dela nismo imeli večjih težav. Delo je potekalo v parih, kar je zahtevalo 

sodelovanje in delavnost obeh učencev. Učenci so se skladno z našimi navodili razdelili 

v heterogene pare (po spolu in znanju), kar se je izkazalo za dobro, saj so imeli učenci 

različne izkušnje pri uporabi pripomočkov (fantom je šlo rokovanje s pripomočki boljše 

od rok) ter različno znanje o temperaturi in toploti. Za organizacijo dela smo jim podali 

natančna navodila, kar se je izkazalo za dobro, saj so učenci dovolj hitro menjavali učne 

pripomočke, tako da ni prihajajo do nepotrebnih čakanj in je delo lahko ves čas 

nemoteno potekalo. Vsa navodila za posamezen poskus so bila po korakih zapisana na 

delovnem listu. Posebna opozorila smo zapisali še na vrečke, v katerih so bili shranjeni 

pripomočki za poskus, in tako preprečili morebitne težave pri delu. Izkazalo se je, da 

učenci kljub natančnemu zapisu navodil teh ne berejo in jih tudi ne upoštevajo. 

Mislimo, da bi v 5. razredu učenci že morali biti sposobni skladno z natančnimi 

navodili, ki jih preberejo pred začetkom dela, izvesti poskus, vendar v našem primeru to 

ni bilo tako. Razloge za to lahko poiščemo pri delu učiteljice, ki najverjetneje ne posega 

pogosto po načinu dela, ki učencem omogoča samostojno delo skladno z navodili.  

 

i) KOMUNIKACIJA 

Komunikacija med nami in učenci je bila sproščena, primerna in jasna. Pri podajanju 

navodil, dodatnih razlagah in pri odgovarjanju na zastavljena vprašanja smo uporabljali 

knjižni jezik in strokovno terminologijo, ki je primerna za razvojno stopnjo poučevanih 

učencev. V pogovor smo vključevali vse učence in imeli z njimi očesni stik. Med 

izvajanjem eksperimentov smo se gibali po razredu in učencem, ki so imeli težave, 

priskočili na pomoč. Komunikacija in odnos z učenci sta bila ustrezna, saj smo učne ure 

izpeljali brez večjih težav, skladno z učnimi pripravami, predvsem pa so učenci dosegli 

zastavljene učne cilje.  

 

3.8.2 TRADICIONALNI PRISTOP POUČEVANJA 

Teoretična izhodišča tradicionalnega pristopa poučevanja smo predstavili v poglavjih 

teoretičnega uvoda, zato v tem poglavju temu ne bomo posvečali pozornosti. V 

poglavju predstavljamo dejavnosti in analizo izvedenih učenih ur z omenjenim 

pristopom. Učna priprava za poučevanje temperature in toplote po tradicionalni metodi 

je v prilogi 8.  
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Učne ure s tradicionalnim pristopom ne vključujejo tolikšnega števila dejavnosti kot 

učne ure s konstruktivističnim pristopom. Dejavnosti, ki smo jih vključili v tradicionalni 

pristop poučevanja, so preprostejše, vključujejo manj pripomočkov, predvsem pa jih ne 

izvajajo učenci sami, ampak samo opazujejo celotno dogajanje. Izbrane dejavnosti so 

predstavljene v nadaljevanju, podrobnejši opis in navodila pa so v prilogi 8. Ob koncu 

tega poglavja je zapisana še analiza učnih ur s tradicionalnim pristopom poučevanja.  

 

3.8.2.1 DEJAVNOSTI 

V uvodnem delu učnega procesa (priloga 8) smo učencem kontrolne skupine predvajali 

posnetek. Po ogledu smo imeli z učenci kratek razgovor o videnem, s čimer smo dobili 

tudi nekaj povratnih informacij o povezovanju znanja, ki ga učenci že imajo o 

temperaturi in toploti, ter videnega. Zastavljena vprašanja so bila predvsem vprašanja 

nižje ravni in za odgovor nanje ni bila potrebna kakršna koli miselna aktivnost. Po 

ogledu filma in pogovoru je sledilo branje zgodbe v učbeniku.  

 

V osrednjem delu učnega procesa (priloga 8) smo na tablo projicirali elektronske 

prosojnice in ob njihovi pomoči obravnavali učno temo temperatura in toplota. V 

nekaterih primerih smo izvedli tudi kratek poskus (npr. merjenje temperature s 

termometrom, taljenje ledenih kock na ploščah iz različnih materialov). Na elektronskih 

prosojnicah so bile informacije zapisane v dokončni obliki in naloga učencev je bila, da 

si jih v čim večji meri zapomnijo. Večino časa je govoril učitelj in učenci so samo 

poslušali. Ob koncu osrednjega dela učne ure so učenci individualno naredili zapis v 

zvezek, pri čemer je šlo samo za prepisovanje dejstev iz elektronskih prosojnic. 

 

V sklepnem delu učnih ur (priloga 8) je vsak učenec dobil »loto listek« in z njegovo 

pomočjo samostojno odgovarjal na zastavljena vprašanja. Zastavljena vprašanja so bila 

projicirana na elektronskih prosojnicah in učenec je moral izmed ponujenih odgovorov 

izbrati najpravilnejšega.  

 

3.8.2.2 ANALIZA  

V tem poglavju je zapisana analiza celotnega učnega procesa, ki je vključeval 

tradicionalni pristop poučevanja. Pri analizi smo se osredinili na devet točk, tj. na cilje, 

motivacijo, aktivnost učencev, učne pripomočke, strokovnost, razvojno stopnjo, 

individualizacijo in diferenciacijo, organizacijo dela ter na komunikacijo.  

 

Učne ure s tradicionalnim načinom poučevanja temperature in toplote so od učencev 

zahtevale predvsem poslušanje, mirno sedenje in občasno odgovarjanje na zastavljena 

vprašanja. Delo je potekalo frontalno in večino časa je govoril učitelj. Učne ure smo v 

celoti izvedli brez večjih težav in skladno z vnaprej pripravljenimi učnimi pripravami. S 

časovno omejitvijo nismo imeli težav.  
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a) CILJI 

Za obravnavo teme temperatura in toplota smo si zastavili osem operativnih učnih ciljev 

(priloga 8). Osnovo za njihov izbor so predstavljali cilji in standardi znanja, zapisani v 

učnem načrtu za naravoslovje in tehniko (2011). Vsi zastavljeni cilji so operativni in ob 

koncu učnih ur tudi preverljivi. Zapisani so jasno, kratko in jedrnato. Iz njih je brez 

težav razbrati namen učnega procesa in določiti, v čem naj bi učenci napredovali. Skozi 

celoten proces poučevanja in učenja so bili vsi cilji realizirani in doseženi. Učni cilji so 

bili predvsem spoznavni, nekateri med njimi pa so razvijali tudi naravoslovne postopke 

in stališča.  

 

b) MOTIVACIJA 

Pri tradicionalni metodi poučevanja smo imeli z doseganjem motivacije več težav kot 

pri konstruktivistični metodi. Ogled posnetka in pogovor, ki je sledil, sta učence 

motivirala za delo in v njih spodbudila radovednost. Žal pa je bilo z motivacijo in 

radovednostjo hitro konec, ko smo začeli obravnavo. Padanje motivacije je bilo pri 

učencih zelo očitno, saj se začeli klepetati, niso več poslušali, njihovi obrazi so bili 

zdolgočaseni in drža telesa je bila sključena. Vsake toliko časa smo s kako informacijo, 

ki ni bila skladna z njihovimi dozdajšnjimi izkušnjami in prepričanji, njihovo 

motivacijo za kratek čas pridobili nazaj, vendar je ta tudi kmalu pošla. Opazen dvig 

motivacije je bil prisoten pri učencih tudi takrat, ko smo jim pokazali kak pripomoček 

oz. izvedli krajši poskus. Radovednosti pri njih ni bilo veliko. Opaziti jo je bilo le pri 

poskusu z ledom in ploščah iz različnih materialov, saj je bilo to zanje nekaj novega. 

  

c) AKTIVNOST UČENCEV 

V učni pripravi (priloga 8) je predvideno, da bodo vsi učenci dosegli zastavljene 

operativne učne cilje, ni pa predvidenih aktivnosti, ki bi jim to omogočale. Pri 

tradicionalnem pristopu poučevanja temperature in toplote je šlo predvsem za 

posredovanje zaključenih informacij učitelja učencem. Njihova aktivnost v večji meri ni 

bila načrtovana. Nekaj posameznih učencev je pri izvajanju poskusov priskočilo na 

pomoč pri odčitavanju temperature. Z načinom in s pristopom k delu pri učencih tudi 

nismo spodbujali miselne aktivnosti. Vprašanja, ki smo jih zastavljali, so bila predvsem 

nižjih taksonomskih ravni in za odgovarjanje nanje ni bilo treba vložiti večje količine 

napora.  

 

d) UČNI PRIPOMOČKI 

Pri učnih urah (priloga 8) smo uporabili različne pripomočke, s katerimi je večinoma 

rokoval samo učitelj. Za svoje delo je potreboval elektronske prosojnice, termometre 

različnih vrst, ledene kocke, plošče iz različnih materialov, računalnik in projektor. Učni 

pripomočki so bili za učence zanimivi, vendar ne preveč motivacijski, saj z njimi niso 

samostojno rokovali. Elektronske prosojnice so bile lepo izdelane, vsebovale so vse 

potrebne informacije, predvsem pa jih ni bilo preveč. Vsebovale so besedne in 

nebesedne spremljevalce, kar je omogočilo lažjo razlago in razumevanje povedanega. 

Pripomočki, ki smo jih izbrali za poskuse, za frontalno delo niso bili najprimernejši, saj 
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so bili premajhni (npr. številke na termometru, dogajanje na ploščah), da bi jih učenci 

lahko videli iz klopi. Problem smo rešili tako, da smo učence povabili, da si pridejo 

dogajanje ogledat od blizu, vendar so se v tem primeru hitro začeli ukvarjati s samimi 

pripomočki (npr. prijemanje, ogledovanje, preučevanje) in so pozabili, na kaj morajo 

biti pozorni.  

 

e) STROKOVNOST 

Iz priprave, ki je v prilogi 8, je razvidno, da pri poučevanju in učenju s tradicionalno 

metodo strokovne napake niso bile prisotne. Uporabljena je bila ustrezna terminologija. 

Pri izvedbi učnih ur je bilo upoštevano načelo sistematičnosti in postopnosti.  

 

f) RAZVOJNA STOPNJA  

Vse dejavnosti in aktivnosti so bile primerne za učence 5. razredov (starost od 10 do 11 

let).  

 

Za proces dela nismo predvideli gibanja ali velikega sodelovanja učencev, kar – gledano 

z vidika razvojne stopnje učencev v 5. razredu – ni najprimernejše, saj sta gibanje in 

miselni razvoj med glavnimi nalogami in potrebami v tem starostnem obdobju.  

 

g) INDIVIDUALIZACIJA IN DIFERENCIACIJA 

Iz učne priprave, ki je v prilogi 8, je razvidno, da diferenciacija in individualizacija nista 

bili načrtovani oz. predvideni. Pri izvedbi učnih ur pa je do individualizacije in 

diferenciacije prišlo, saj sta učenca s posebnimi potrebami za zapis v zvezek 

potrebovala več časa kot drugi učenci. Čas, ki sta ga potrebovala, smo jima dali na 

voljo, preostali učenci pa so med tem prebrali poglavje o temperaturi in toploti v 

učbeniku.  

 

h) ORGANIZACIJA DELA 

Pri tradicionalni metodi poučevanja organizacija celotnega učnega procesa ni bila tako 

velik zalogaj kot pri konstruktivistični metodi. Glavni organizacijski zalogaj sta 

predstavljali priprava elektronskih prosojnic in izvedba poskusov. Z vidika učencev 

organizacije skoraj ni bilo, saj sta bili njihovi glavni nalogi poslušanje in sodelovanje, 

ko je bilo to potrebno. Podana navodila so bila razumljiva za učence, kar je bilo 

razvidno iz njihovega odziva in načina dela. Nekaj težav je bilo pri opazovanju 

poskusov, ko so učenci kljub začetnemu opozorilu, da naj vse pustijo pri miru, še vedno 

z veseljem prijemali stvari in se jih dotikali. V tem primeru je bilo treba večkrat 

opozoriti učence, da naj tako početje prenehajo. Vsa podana navodila so bila jasna, 

razumljiva, kratka, jedrnata in preprosta. Skozi celotni dve uri so bili učenci dobro 

vodeni, saj so vedeli, kaj se dogaja, kakšna je njihova naloga; v razredu ni bilo kaosa.  
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i) KOMUNIKACIJA  

Komunikacija med nami in učenci je bila sproščena, primerna in jasna. Pri podajanju 

navodil, dodatnih razlagah in pri odgovarjanju na zastavljena vprašanja smo uporabljali 

knjižni jezik in strokovno terminologijo, ki je primerna za razvojno stopnjo poučevanih 

otrok. V pogovor smo poskušali vključevati različne učence in imeli z njimi očesni stik. 

Od nekaterih učencev kljub večkratnim spodbudam nismo prejeli ustreznega odgovora, 

saj so bili zaradi padca zbranosti in motivacije čisto v drugem svetu. Do učencev smo 

bili spoštljivi in uvidevni.  

 

3.9 REZULTATI Z INTERPRETACIJO 

Podatke, ki smo jih zbrali z različnimi merskimi instrumenti, smo natančno pregledali, 

analizirali in obdelali. Rezultate in njihovo interpretacijo predstavljamo v nadaljevanju. 

  

3.9.1 REZULTATI IN INTERPRETACIJA ZNANJA O TEMPERATURI IN 

TOPLOTI PRED PEDAGOŠKIM EKSPERIMENTOM TER PO NJEM S 

PODKREPITVAMI IZSLEDKOV INTERVJUJA 

V tem poglavju predstavljamo rezultate, do katerih smo prišli na predtestu in potestu, ter 

nekatere izsledke intervjujev. Rezultati vsake naloge so predstavljeni v treh fazah. V 

prvi fazi so na kratko predstavljeni ključni podatki o nalogi in naša pričakovanja. Sledi 

ponazoritev dobljenih rezultatov, ki izhaja iz pripadajočih tabel, ki so v tretjem delu 

predstavitve rezultatov, in transkriptov intervjujev.  

 

Pravilni odgovori in rezultati zanje so pri posamezni nalogi ali delu naloge zapisani 

krepko in ležeče ter sivo osenčeni. Med rezultati predtesta in potesta prihaja do razlik 

pri zapisu deležev pri enakem številu učencev, saj je predtest v vsaki skupini reševalo 

po 18 učencev, potest pa po 19 učencev. Manjkajoči učenci s predtesta so bili prisotni 

na učnih urah in reševanju potesta, zato smo njihove rezultate vključili v analizo.  

 

Ob koncu predstavitev rezultatov za posamezno nalogo so na grafih (sliki 20 in 21) 

zbrani še podatki o uspešnosti eksperimentalne in kontrolne skupine na predtestu in 

potestu.  

 

3.9.1.1 Naloga 1 

S prvo nalogo (priloga 1, 1. naloga) smo želeli pri učencih preveriti, kako opredelijo 

temperaturo in toploto. Želeli smo preveriti, ali poznajo pripomoček, s katerim merimo 

temperaturo. Pričakovali smo, da bodo nekateri učenci na predtestu izenačili pojma 

temperatura in toplota ter da bodo odgovore povezali z vsakdanjim življenjem. Prav 

tako smo pričakovali, da ne bodo podali opredelitve temperature kot lastnosti telesa in 

toplote kot energije. Pri pripomočku za merjenje temperature smo pričakovali visok 
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deleže pravilnih odgovorov. Na potestu smo pričakovali, da bo delež učencev, ki bodo 

še vedno izenačevali temperaturo in toploto, zelo majhen ter da bo večji delež učencev 

opredelil temperaturo kot lastnost telesa. Prav tako smo pričakovali, da bo delež 

pravilnih odgovorov v eksperimentalni skupini večji kot v kontrolni.  

 

Podatki, ki smo jih zbrali s 1. vprašanjem 1. naloge in so predstavljeni v tabeli 11, nam 

prikazujejo, da je kar 28 % učencev eksperimentalne skupine na predtestu menilo, da je 

temperatura enaka toploti. Enakega mnenja je tudi 33 % učencev kontrolne skupine. 

Učenci eksperimentalne skupine so pogosteje (33 %) temperaturo opredelili s podatkom 

o predvideni temperaturi zraka na dan reševanja testa kot učenci kontrolne skupine     

(11 %). Več učencev kontrolne skupine (28 %) kot učencev eksperimentalne skupine 

(11 %) je povezalo opredelitev temperature s pomenom za življenje. S svojimi občutki, 

ki jih sproži različna temperatura okolice, je pojem temperature povezalo več učencev 

eksperimentalne skupine (28 %) kot učencev kontrolne skupine (17 %). Nihče izmed 

učencev obeh skupin ni zapisal, da je temperatura lastnost telesa. Iz podatkov v tabeli 

11 lahko razberemo, da še vedno skoraj tretjina učencev v obeh skupinah meni, da je 

temperatura enaka toploti ter da opredelitev pojma povezujejo z vsakdanjim življenjem, 

kar pa je skladno z našimi pričakovanji.  

 

Rezultati potesta prikazujejo, da se delež učencev (32 %) v eksperimentalni skupini, ki 

menijo, da je temperatura enaka toploti, po obravnavi teme ni spremenil, celo 

nasprotno, delež je večji kot pri predtestu (28 %). Pri kontrolni skupini je delež teh 

učencev na potestu (21 %) manjši kot na predtestu (33 %). V eksperimentalni skupini je 

na potestu temperaturo z enoto za merjenje oz. s podanim konkretnim podatkom za 

izmerek temperature povezalo 26 %, kar je manj kot pri predtestu, v kontrolni skupini 

pa 10 %. Med kontrolno in eksperimentalno skupino se na potestu kažejo razlike v 

povezovanju temperature s pomenom za življenje. Učenci kontrolne skupine so tudi 

tokrat v večji meri (32 %) povezali temperaturo s pomenom za življenje kot učenci 

eksperimentalne skupine (5 %). Delež učencev, ki so opredelili temperaturo kot lastnost 

telesa, je na potestu večji kot na predtestu pri obeh skupinah (eksperimentalna skupina 

16 %, kontrolna skupina 11 %), pri čemer je bila uspešnejša eksperimentalna skupina. 

Delež pravilnih odgovorov je pri eksperimentalni skupini večji kot pri kontrolni, kar je 

skladno z našimi pričakovanji. Kljub vsemu smo na potestu pričakovali večji delež 

pravilnih odgovorov in večje razlike med eksperimentalno in kontrolno skupino. Tudi 

transkripti intervjujev v eksperimentalni skupini nam pokažejo, da zelo majhen delež 

učencev pojasni temperaturo kot lastnost telesa (priloga 5, transkript št. 3); preostali v 

razlago temperature vključijo pripomoček za merjenje temperature (priloga 5, 

transkripti št. 2, 4, 5), enoto za temperaturo (priloga 5, transkripta št. 4, 5). Tudi v 

kontrolni skupini je bila pri intervjuju najpogostejša obrazložitev temperature, da jo 

merimo s termometrom (priloga 6, transkripti št. 10, 11, 12, 13). Eden izmed učencev jo 

je opredelil kot lastnost telesa, ki jo merimo s termometrom, z roko je pa ne moremo 

natančno (priloga 6, transkript št. 14). 
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Tabela 11: Opredelitev pojma temperatura 

Jaz mislim, da je 

temperatura … 

PREDTEST POTEST 

ES  KS ES  KS 

N 

Delež 

[%] N 

Delež 

[%] N 

Delež 

[%] N 

Delež 

[%] 

toplota/merjenje toplote 5 28 6 33 6 32 4 21 

enota za merjenje 

temperature/podana 

temperatura zraka/prostora 6 33 2 11 5 26 2 10 

pomembna za življenje 

(zdravje, gretje, kuhanje …) 2 11 5 28 1 5 6 32 

toplo/vroče/mrzlo/hladno 5 28 3 17 0 0 1 5 

lastnost snovi, ki nam pove, 

kako topla oz. hladna je neka 

snov 0 0 0 0 3 16 2 11 

ni odgovora 0 0 2 11 1 5 1 5 

drugo 0 0 0 0 3 16 3 16 

 

Pri 2. vprašanju 1. naloge so učenci eksperimentalne skupine na predtestu v 89 % 

zapisali pravilni pripomočke za merjenje temperature (tabela 12). Enak delež učencev 

kontrolne skupine (89 %) je podal pravilen odgovor. Nekaj učencev eksperimentalne 

skupine (11 %) je v odgovor zapisalo enoto za merjenje temperature. Delež takih 

odgovorov je bil v kontrolni skupini 5 %. Rezultati predtesta so bili skladni z našimi 

pričakovanji, saj je bil delež pravilnih odgovorov v obeh skupinah velik. Razloge za to 

lahko poiščemo v izkušnjah učencev iz vsakdanjega življenja (npr. merjenje telesne 

temperature).  

 

Na potestu se je izkazalo, da je delež učencev kontrolne skupine, ki so pravilno 

odgovorili, 100-odstoten, v eksperimentalni skupini pa je delež 79-odstoten (tabela 12). 

V eksperimentalni skupini je 21 % učencev še vedno zapisalo, da temperaturo merimo s 

stopinjami Celzija. Preseneča nas dejstvo, da je v eksperimentalni skupini delež 

pravilnih odgovorov na potestu (79 %) nižji od deleža pravilnih odgovorov (89 %) na 

predtestu. Rezultati potesta niso skladni z našimi pričakovanji, saj smo pričakovali, da 

bodo učenci eksperimentalne skupine boljši od učencev kontrolne skupine. Rezultati 

prikazujejo ravno nasprotno.  

Tabela 12: Instrument za merjenje temperature 

Temperaturo 

merimo s … 

PREDTEST POTEST 

ES KS ES KS 

N 

Delež 

[%] N 

Delež 

[%] N 

Delež 

[%] N 

Delež 

[%] 

termometrom 16 89 16 90 15 79 19 100 

stopnjami Celzija 2 11 1 5 4 21 0 0 

ni odgovora 0 0 1 5 0 0 0 0 
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Pri tretjem vprašanju 1. naloge smo dobili veliko različnih odgovorov, ki smo jih težko 

združevali in kodirali, zato je nabor kodirnih enot, predstavljen v tabeli 13, malo večji. 

Na predtestu je v eksperimentalni skupini 11 % in v kontrolni skupini 6 % učencev 

menilo, da je toplota enaka temperaturi, kar nas je presenetilo. Na podlagi ugotovitev iz 

prvega dela 1. naloge smo namreč pričakovali, da bo tudi tukaj izenačevanje toplote in 

temperature večje, vendar so je izkazalo, da so bila naša pričakovanja zmotna. 

Najpogosteje so učenci eksperimentalne skupine (33 %) toploto povezovali z občutki 

(topel, vroč) in enako je bilo tudi pri kontrolni skupini (33 %). Prav tako je kar nekaj 

učencev eksperimentalne skupine (22 %) in tudi kontrolne skupine (28 %) povezovalo 

toploto s pomenom za življenje in konkretnimi izkušnjami. Na predtestu nihče izmed 

učencev eksperimentalne ali kontrolne skupine ni opredelil toplote kot vrste energije.  

 

Na potestu je v eksperimentalni in kontrolni skupini še vedno opaziti, da velik delež 

učencev povezuje toploto z občutki (eksperimentalna skupina 21 %, kontrolna skupina 

26 %) in izkušnjami iz vsakdanjega življenja (eksperimentalna skupina 10 %, kontrolna 

skupina 21 %). Presenetilo nas je, da je delež učencev v eksperimentalni skupini (16 %) 

in kontrolni skupini (21 %), ki opredeljuje toploto kot temperaturo, večji kot na 

predtestu (eksperimentalna skupina 11 %, kontrolna skupina 6 %). Ta ugotovitev 

vsekakor ni bila skladna z našimi pričakovanji. V eksperimentalni skupini je bil delež 

učencev (32 %), ki po obravnavi učne snovi niso opredeliti toplote, zelo velik, celo 6-

krat večji kot na predtestu. Na potestu je eden izmed učencev obeh skupin opredelil 

toploto kot vrsto energije (5 %). To zadnje dejstvo nas preseneča, saj smo pričakovali, 

da bo delež učencev, ki bodo zapisali pravilen odgovor, večji in da bo tudi kak učenec 

kontrolne skupine zapisal pravilni odgovor, to pa se ni zgodilo. Na potestu se tako 

kažejo razlike med eksperimentalno in kontrolno skupino v deležu pravilnih odgovorov, 

kar smo pričakovali. Deleži pravilnih odgovorov so zelo nizki, česar nismo pričakovali. 

Izsledki intervjuja za to vprašanje kažejo, da so bili učenci eksperimentalne skupine pri 

ustnem odgovarjanju na to vprašanje uspešnejši. Iz transkriptov pod številkami 8, 9, 10, 

11, 12 (priloga 5) lahko razberemo, da po njihovem mnenju toplota prehaja s toplejšega 

na hladnejše mesto, da je temperatura vseh stvari v prostoru enaka, da toplota prehaja, 

dokler nimajo vse snovi enake temperature. Iz transkriptov kontrolne skupine (priloga 6, 

transkripti št. 2, 4, 5, 6, 7, 8) je razvidno, da imajo učenci kar nekaj težav z opredelitvijo 

pojma toplota in tudi v tem primeru od učencev kontrolne skupine nismo pridobili 

ustreznega odgovora. Transkripti intervjuja nam tako jasno pokažejo, da so po 

obravnavi učne teme učenci eksperimentalne skupine uspešnejši pri opredelitvi toplote 

kot učenci druge skupine, kar pa se sklada tudi z rezultati, prikazanimi v tabeli 13. 
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Tabela 13: Opredelitev pojma toplota 

Po mojem mnenju je 

toplota … 

PREDTEST POTEST 

ES  KS ES KS 

N 

Delež 

[%] N 

Delež 

[%] N 

Delež 

[%] N 

Delež 

[%] 

topla, prijazna 3 17 2 10 3 16 2 11 

temperatura 2 11 1 6 3 16 4 21 

snov, ki jo proizvaja sonce, 

kuhalna plošča, ogenj, nam 

pove, kako toplo je 2 11 3 17 0 0 0 0 

na vsaki snovi (tla, zrak, 

predmeti) in je pomembna za 

življenje (nas varuje pred 

mrazom in prehladom, nas ne 

zebe, nas greje) 4 22 5 28 2 10 4 21 

topel, vroč zrak 6 33 6 33 4 21 5 26 

ni odgovora 1 6 1 6 6 32 1 5 

drugo 0 0 0 0 0 0 3 16 

vrsta energije, ki prehaja z 

mesta z višjo temperaturo na 

mesto z nižjo temperaturo, 

dokler ne pride do ravnovesja  0 0 0 0 1 5 0 0 

 

3.9.1.2 Naloga 2 

Z drugo nalogo (priloga 1, 2. naloga) smo pri učencih želeli preveriti, kakšno je njihovo 

poznavanje toplotnih izolatorjev in prevodnikov ter kako prepoznavajo povezavo med 

temperaturo in toploto. Pričakovali smo, da bodo imeli učenci nekaj težav pri prvem 

(kakšna je razlika med toplotnimi izolatorji in prevodnik) in drugem vprašanju (z 

opazovanjem termometra lahko zaznavamo temperaturo, ker …). Za 3. in 5. vprašanje, 

ki sta se navezovala na toplotne prevodnike in izolatorje, smo pričakovali, da bodo 

učenci sklepali iz vsakodnevnih izkušenj in spoznanj. Za vprašanji 4 in 6 smo 

pričakovali velik delež napačnih odgovorov, saj raziskave kažejo, da imajo pri 

odgovarjanju na tovrstna vprašanja težave dijaki in odrasle osebe. Na predtestu nismo 

pričakovali velikih razlik med učenci eksperimentalne in kontrolne skupine, smo pa 

večje razlike med skupinama pričakovali na potestu, in sicer v prid eksperimentalni 

skupini. 

 

Na predtestu je skoraj polovica učencev eksperimentalne skupine (44 %) izbrala 

pravilen odgovor. Tudi delež učencev kontrolne skupine je bil pri odgovoru B glede na 

druge največji (39 %). Vsekakor smo pričakovali nižje deleže pravilnih odgovorov. 

Najmanj učencev eksperimentalne skupine je na predtestu izbralo odgovor A (6 %), pri 

katerem je bilo zapisano, da toploto merimo s termometrom. Pri kontrolni skupini je bil 

najmanjkrat izbran odgovor D (11 %), ki je trdil, da se termometru, ki ga položimo v 

vročo vodo, temperatura znižuje. Med kontrolno in eksperimentalno skupino je največ 

odstopanja pri izbiri odgovora A, saj je v eksperimentalni skupini odgovor A izbralo      

6 % učencev in v kontrolni skupini kar 22 % učencev. Majhne razlike so opazne pri 

odgovorih C (eksperimentalna skupina 33 %, kontrolna skupina 28 %) in odgovorih D 

(eksperimentalna skupina 17 %, kontrolna skupina 11 %), kar je razvidno iz tabele 14.  
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Na potestu je delež pravilno izbranih odgovorov v obeh skupinah glede na predtest še 

večji. Učenci eksperimentalne skupine so v 56 % izbrali pravilen odgovor, učenci 

kontrolne skupine pa v 63 %. Preseneča nas dejstvo, da je delež pravilnih odgovorov v 

kontrolni skupini večji kot delež v eksperimentalni skupini, saj smo pričakovali ravno 

nasprotno. Pri izbiri drugih odgovorov so deleži med eksperimentalno in kontrolno 

skupino skoraj povsem enaki. Rezultati, prikazani v tabeli 14, se delno skladajo z 

našimi pričakovanji. Pričakovali smo namreč, da bo delež pravilnih odgovorov na 

potestu večji kot na predtestu, kar se je izkazalo kot pravilno. Žal se je za neustrezno 

izkazalo pričakovanje, da bo delež pravilnih odgovorov v eksperimentalni skupini večji 

kot v kontrolni skupini. Pri tem vprašanju je bila, glede na delež pravilnih odgovorov na 

potestu uspešnejša kontrolna skupina.  

Tabela 14: Razlika med toplotnimi izolatorji in prevodniki 

Kakšna je razlika med 

toplotnimi izolatorji in 

toplotnimi prevodniki?  

PREDTEST POTEST 

ES  KS ES  KS 

N 

Delež 

[%] N 

Delež 

[%] N 

Delež 

[%] N 

Delež 

[%] 

A 1 6 4 22 2 10 3 16 

B 8 44 7 39 11 58 12 64 

C 6 33 5 28 3 16 2 10 

D 3 17 2 11 3 16 2 10 

 

Na predtestu je 50 % učencev eksperimentalne skupine na vprašanje o zaznavanju 

prehajanja toplote s termometrom odgovorilo s pravilnim odgovorom, delež učencev 

kontrolne skupine pa je bil le 16-odstoten (tabela 15). To nas je presenetilo, saj smo 

pričakovali manjši delež pravilnih odgovorov, predvsem manjše razlike med 

eksperimentalno in kontrolno skupino. Pri drugih odgovorih tako velike razlike med 

eksperimentalno in kontrolno skupino ni. Odgovor A je izbralo 22 % učencev 

eksperimentalne in 39 % učencev kontrolne skupine. Odgovor C je izbralo 28 % 

učencev eksperimentalne in 39 % učencev kontrolne skupine. Odgovor D je izbralo 0 % 

učencev eksperimentalne in 6 % učencev kontrolne skupine. 

  

Tabela 15 nam prikazuje, da se je na potestu delež učencev s pravilnim odgovorom 

povečal, kar je skladno z našimi pričakovanji. V eksperimentalni skupini je delež 

pravilnih odgovorov predstavljal 53 %, v kontrolni skupini pa kar 74 %. Glede na 

rezultate predtesta je pri učencih kontrolne skupine viden velik napredek, pri učencih 

eksperimentalne skupine pa je ta napredek manjši. Med eksperimentalno in kontrolno 

skupino je večji razkorak še pri odgovoru C, saj je tega v eksperimentalni skupini 

izbralo kar 37 % učencev, v kontroli pa le 5 %. Tudi pri tem vprašanju se je pokazalo, 

da je bila na potestu kontrolna skupina uspešnejša od eksperimentalne, kar pa ni skladno 

z našimi pričakovanji.  
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Tabela 15: Razlogi za zaznavanja toplote s termometrom 

Z opazovanjem 

termometra lahko 

zaznavamo prehajanje 

toplote, ker … 

PREDTEST POTEST 

ES  KS ES  KS 

N 

Delež 

[%] N 

Delež 

[%] N 

Delež 

[%] N 

Delež 

[%] 

A 4 22 7 39 1 5 1 5 

B 9 50 3 16 10 53 14 74 

C 5 28 7 39 7 37 1 5 

D 0 0 1 6 1 5 3 16 

 

Iz tabele 16 lahko razberemo, da je na predtestu 50 % učencev eksperimentalne skupine 

in 44 % učencev kontrolne skupine odgovorilo pravilno. Pričakovali smo, da bo na 

predtestu delež pravilnih odgovorov manjši. Za odgovor A se je odločilo 28 % učencev 

eksperimentalne skupine in 11 % učencev kontrolne skupine. Za odgovor B se je 

odločilo 0 % učencev eksperimentalne skupine in 39 % učencev kontrolne skupine. Za 

odgovor D se je odločilo 22 % učencev eksperimentalne skupine in 6 % učencev 

kontrolne skupine.  

 

Tabela 16 prikazuje tudi zbrane podatke o nalogi na potestu. Iz nje lahko razberemo, da 

je 53 % učencev kontrolne skupine na zastavljeno vprašanje o toplotnih izolatorjih 

odgovorilo pravilno. Delež učencev eksperimentalne skupine, ki so odgovorili pravilno, 

je nižji (42 %). Preseneča dejstvo, da je delež učencev eksperimentalne skupine, ki so 

pravilno odgovorili na zastavljeno vprašanje, v primerjavi s predtestom nižji za 8 %. 

Takšnega izida vsekakor nismo pričakovali. Odgovor A je izbralo 31 % učencev 

eksperimentalne skupine in 16 % učencev kontrolne skupine. Odgovor B je izbralo     

16 % učencev eksperimentalne skupine in 31 % učencev kontrolne skupine. Odgovor D 

je izbralo 11 % učencev eksperimentalne skupin in 0 % učencev kontrolne skupine. 

Med kontrolno in eksperimentalno skupino opazimo razlike, ki so v prid kontrolni 

skupini. 

Tabela 16: Primeri toplotnih izolatorjev 

Toplotni 

izolatorji so … 

PREDTEST POTEST 

ES  KS ES  KS 

N 

Delež 

[%] N 

Delež 

[%] N 

Delež 

[%] N 

Delež 

[%] 

A 5 28 2 11 6 31 3 16 

B 0 0 7 39 3 16 6 31 

C 9 50 8 44 8 42 10 53 

D 4 22 1 6 2 11 0 0 

 

Pri 4. vprašanju 2. naloge smo pri učencih preverjali, ali vedo, čigavo temperaturo meri 

termometer; izkazalo se je, da v obeh skupinah na predtestu največ učencev meni, da 

meri temperaturo merjenca, saj so največkrat izbrali odgovor D (eksperimentalna 

skupina 55 %, kontrolna skupina 45 %), kar je razvidno tudi iz tabele 17. Pravilni 

odgovor, tj. da termometer kaže svojo temperaturo, ki se je nahajal pod črko A, je v 
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eksperimentalni skupini izbralo 6 % učencev in v kontrolni 11 % učencev. Odgovor B 

(temperaturo vode) je v eksperimentalni skupini izbralo 6 % učencev in v kontrolni      

22 % učencev. Odgovor C je izbralo 33 % učencev eksperimentalne in 22 % učencev 

kontrolne skupine. Rezultati so skladni z našimi pričakovanji. 

  

Na potestu je delež učencev, ki so pravilno odgovorili, v primerjavi s predtestom močno 

narastel, kar prikazuje tudi tabela 17. Delež otrok, ki so izbrali odgovor A, je bil v 

eksperimentalni in kontrolni skupini enak, in sicer 79 %. Odgovor B je bil v 

eksperimentalni skupini izbran v 5 % in v kontrolni v 21 %. Odgovor C, pri katerem je 

bilo zapisano, da termometer meri temperaturo zraka, je izbralo 0 % učencev 

eksperimentalne skupine in 11 % učencev kontrolne skupine. Odgovor D je izbralo      

16 % učencev in 0 % učencev kontrolne skupine. Iz tabele 17 lahko razberemo, da je 

delež otrok, ki so na predtestu izbrali odgovor D v eksperimentalni in kontrolni skupini, 

v primerjavi z deležem na potestu, večji. Med eksperimentalno in kontrolno skupino na 

potestu ni razlik, saj je delež pravilnih odgovorov v obeh skupinah enak.   

Tabela 17: Opredelitev temperature, ki jo kaže termometer 

Čigavo 

temperaturo 

kaže 

termometer?  

PREDTEST POTEST 

ES  KS ES  KS 

N 

Delež 

[%] N 

Delež 

[%] N 

Delež 

[%] N 

Delež 

[%] 

A 1 6 2 11 15 79 15 79 

B 1 6 4 22 1 5 2 11 

C 6 33 4 22 0 0 2 11 

D 10 55 8 45 3 16 0 0 

 

Na predtestu je na zastavljeno vprašanje, kaj izmed naštetega so toplotni prevodniki, 

pravilno izbralo odgovor D 39 % učencev eksperimentalne skupine in 61 % učencev 

kontrolne skupine (tabela 18), kar je skladno z našimi pričakovanji. Odgovor A, pri 

katerem je bilo zapisano, da so toplotni prevodniki kovina, zemlja, les, stiropor in zrak, 

je izbralo 28 % učencev eksperimentalne skupine in 17 % učencev kontrolne skupine. 

Odgovor B, ki je kot toplotne prevodnike ponujal vodo, zrak, stekleno volno, stiropor in 

les, je izbralo 11 % učencev eksperimentalne skupine in 22 % učencev kontrolne 

skupine. Odgovor C (les, steklena volna, stiropor, porcelan in časopis) je izbralo 22 % 

učencev eksperimentalne skupine in 0 % učencev kontrolne skupine. Rezultati so 

skladni z našimi pričakovanji. 

 

Tabela 18 prikazuje tudi podatke, zbrane na potestu za 4. vprašanje, in sicer je delež 

učencev s pravilnim odgovorom v eksperimentalni skupini večji (58 %) kot v kontrolni 

skupini (47 %). V primerjavi z rezultati predtesta je pri učencih eksperimentalne 

skupine viden napredek, saj je na potestu večje število učencev izbralo pravilen odgovor 

kot na predtestu. To pa ne velja tudi za kontrolno skupino, saj je delež otrok s pravilnim 

odgovorom na potestu manjši kot pa na predtestu. Odgovor A (kovina, zemlja, les, 

stiropor in zrak) je izbralo 16 % učencev eksperimentalne in 26 % učencev kontrolne 

skupine. Odgovor B (voda, zrak, steklena volna, stiropor, les) je izbralo 10 % učencev 
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eksperimentalne skupine in 26 % učencev kontrolne skupine. Odgovor C (les, steklena 

volna, stiropor, porcelan, časopis) je izbralo 16 % učencev eksperimentalne skupine in   

0 % učencev kontrolne skupine. Iz rezultatov, prikazanih v tabeli 18, lahko sklepamo, 

da so bili pri tem vprašanju uspešnejši učenci eksperimentalne skupine.  

Tabela 18: Primeri toplotnih prevodnikov 

Toplotni 

prevodniki 

so … 

PREDTEST POTEST 

ES  KS ES  KS 

N 

Delež 

[%] N 

Delež 

[%] N 

Delež 

[%] N 

Delež 

[%] 

A 5 28  3 17 3 16 5 26 

B 2 11 4 22 2 10 5 26 

C 4 22 0 0 3 16 0 0 

D 7 39 11 61 11 58 9 48 

 

Tabela 19 prikazuje rezultate, ki smo jih dobili pri zadnjem vprašanju 2. naloge, s 

katerim smo preverjali, ali učenci vedo, ali lahko toploto merimo s termometrom. 

Izkazalo se je, da so na predtestu vsi učenci (100 %) eksperimentalne skupine menili, da 

toploto lahko merimo s termometrom (odgovor A). V kontrolni skupini se je za odgovor 

A odločilo 67 % učencev, za odgovor B, poleg katerega je bilo zapisano, da toplote ne 

moremo meriti s termometrom, 22 % učencev in za odgovor C (ne vem) 11 % učencev. 

Rezultati, dobljeni na predtestu, so delno skladni z našimi pričakovanji, saj nas 

preseneča, da je na predtestu kar 22 % učencev izbralo pravilen odgovor. Rezultati so 

jasen in nazoren pokazatelj ene izmed pogostih napačnih predstav pri ljudeh o tem, da 

toploto lahko merimo s termometrom. 

  

Na potestu se je za napačen odgovor, zapisan pod črko A, odločilo 74 % učencev 

eksperimentalne skupine in 58 % učencev kontrolne skupine (tabela 19). Deleža 

napačnih odgovorov sta na potestu sicer nižja kot na predtestu, vendar smo po 

obravnavi teme pričakovali večji delež pravilnih odgovorov. Na zastavljeno vprašanje je 

pravilno odgovorilo 16 % učencev eksperimentalne skupine in 37 % učencev kontrolne 

skupine. Iz tega razberemo, da je kontrolna skupina pri tem vprašanju uspešnejša od 

eksperimentalne, česar nismo pričakovali. Za odgovor C (ne vem) se je odločilo 10 % 

učencev eksperimentalne skupine in 5 % učencev kontrolne skupine.  

Tabela 19: Uporabnost termometra za merjenje toplote 

Ali lahko toploto 

merimo s 

termometrom? 

PREDTEST POTEST 

ES  KS ES  KS 

N 

Delež 

[%] N 

Delež 

[%] N 

Delež 

[%] N 

Delež 

[%] 

A 18 100 12 67 14 74 11 58 

B 0 0 4 22 3 16 7 37 

C 0 0 2 11 2 10 1 5 
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3.9.1.3 Naloga 3 

Pri 3. nalogi (priloga 1, 3. naloga) smo pri učencih preverjali poznavanje treh različnih 

termometrov in spretnost odčitavanja temperature z njih. Pričakovali smo, da učenci ne 

bodo imeli težav z odčitavanjem temperatur s termometrov. Nekaj težav oz. napačnih 

odgovorov smo pričakovali pri poimenovanju termometrov, predvsem pri 

poimenovanju tretjega termometra, saj njegova uporaba v vsakdanjem življenju ni 

pogosta.  

 

Na predtestu je iz prvega termometra pravilno odčitalo temperaturo 83 % učencev 

eksperimentalne skupine in 88 % učencev kontrolne skupine (tabela 20). Rezultat je 

skladen z našimi pričakovanji, saj je več kot polovica učencev ustrezno odčitala 

temperaturo. Več kot 12 °C je zapisalo 6 % učencev eksperimentalne skupine in 6 % 

učencev kontrolne skupine. Manj kot 10 °C pa je odčitalo 11 % učencev 

eksperimentalne skupine in 6 % učencev kontrolne skupine. Več težav so imeli na 

predtestu učenci s poimenovanjem termometra, kar smo tudi pričakovali. Prvi 

termometer je pravilno poimenovalo 39 % učencev eksperimentalne skupine in 17 % 

učencev kontrolne skupine. Kar nekaj učencev (eksperimentalna skupina 22 %, 

kontrolna skupina 17 %) je namesto poimenovanja termometra zapisalo namen uporabe 

tega termometra. Termometer je 11 % učencev eksperimentalne skupine in 27 % 

učencev kontrolne skupine prepoznalo kot živosrebrov.  

 

Na potestu je 89 % učencev eksperimentalne skupine in 84 % kontrolne skupine 

pravilno odčitalo temperaturo s prvega termometra, kar je skladno z našimi 

pričakovanji, saj sta pri kontrolni in eksperimentalni skupini deleža pravilnih odgovorov 

v primerjavi s predtestom višja (tabela 20). V eksperimentalni skupini jih je 11 % 

odčitalo temperaturno vrednost večjo kot 12 °C in 16 % (kontrolna skupina) jih je 

odčitalo temperaturno vrednost manjšo kot 10 °C. Rezultati so skladni z našimi 

pričakovanji, vendar o velikih razlikah med eksperimentalno in kontrolno skupino ne 

moremo govoriti. Na potestu je odstotek učencev, ki so pravilno poimenovali 

termometer v primerjavi s predtestom, večji (eksperimentalna skupina 53 %, kontrolna 

skupina 73 %), kar je skladno z našimi pričakovanji. Iz tabele 20 je razvidno, da je bila 

pri poimenovanju uspešnejša kontrolna skupina, česar nismo pričakovali. Še vedno je 

26 % učencev eksperimentalne skupine in 11 % učencev kontrolne skupine namesto 

poimenovanja zapisalo namen uporabe termometra na sliki.  

Tabela 20: Poimenovanje termometra in odčitavanje temperature 

Prvi termometer 
(vrsta in odčitana 

temperatura) 

PREDTEST POTEST 

ES  KS ES  KS 

N 

Delež 

[%] N 

Delež 

[%] N 

Delež 

[%] N 

Delež 

[%] 

od 10 °C do 12 °C 15 83 16 88 17 89 16 84 % 

več kot 12 °C 1 6 1 6 2 11 0 0 

manj kot 10 °C 2 11 1 6 0 0 3 16 

za merjenje 

zraka/navadni 4 22 3 17 5 26 2 11 

alkoholni 7 39 3 17 10 53 14 73 
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vodni 1 6 0 0 2 11 0 0 

živosrebrni 2 11 5 27 1 5 1 5 

ni odgovora 4 22 7 39 1 5 2 11 

 

Pri 2. delu 3. naloge so morali učenci odčitati temperaturo iz digitalnega termometra in 

ga poimenovati. Na predtestu je temperaturo pravilno odčitalo 94 % učencev 

eksperimentalne in 94 % učencev kontrolne skupine (tabela 21). Več kot 36,6 °C je 

odčitalo 6 % učencev eksperimentalne skupine in prav toliko učencev kontrolne skupine 

je odčitalo manj kot 36,6 °C. Dobljeni rezultati so skladni z našimi pričakovanji. Tabela 

21 nam prikazuje, da je v eksperimentalni skupini 56 % učencev pravilno poimenovalo 

termometer na sliki. V kontrolni skupini pa je to storilo 61 % učencev. Namesto 

poimenovanja je 16 % učencev eksperimentalne skupine in 28 % učencev kontrolne 

skupine zapisalo namen uporabe termometra.  

 

Na potestu je 100 % učencev eksperimentalne skupine in 95 % učencev kontrolne 

skupine pravilno odčitalo temperaturo z drugega termometra (tabela 21). Nekaj več 

težav so imeli s poimenovanjem termometra, vendar so deleži pravilnih odgovor na 

potestu večji kot na predtestu, kar je skladno z našimi pričakovanji. V eksperimentalni 

skupini je 79 % učencev in prav toliko tudi v kontrolni skupini pravilno poimenovalo 

termometer. Pričakovali smo, da bo razlika v deležu pravilnih odgovorov med 

eksperimentalno in kontrolno skupino večja, vendar se pri rezultatih to ni izkazalo. 

Delež pravilnih odgovorov na potestu je v obeh skupinah narastel. Na potestu se tako 

kažejo razlike pri odčitavanju temperature med eksperimentalno in kontrolno skupino v 

prid prvi. Pri poimenovanju termometra med skupinama ni razlik.  

Tabela 21: Poimenovanje termometra in odčitavanje temperature 

Drugi termometer  
(vrsta in odčitana 

temperatura) 

PREDTEST POTEST 

ES  KS ES  KS 

N 

Delež 

[%] N 

Delež 

[%] N 

Delež 

[%] N 

Delež 

[%] 

36,6 °C 17 94 17 94 19 100 18 95 

več kot 36,6 °C 1 6 0 0 0 0 0 0 

manj kot 36,6 °C 0 0 1 6 0 0 1 5 

digitalni/električni/elektronski 10 56 11 61 15 79 15 79 

kovinski termometer/navadni 1 6 0 0 1 5 2 11 

rdeči termometer 1 6 0 0 0 0 0 0 

za merjenje tel. 

temperature/telesni 

termometer 3 16 5 28 1 5 0 0 

ni odgovora 3 16 2 11 2 11 2 11 

 

Pri 3. delu 3. naloge je na predtestu iz tretjega termometra temperaturo pravilno odčitalo 

94 % učencev eksperimentalne in 88 % učencev kontrolne skupine (tabela 22). V vsaki 

skupini je 6 % učencev odčitalo temperaturo višjo od 35,9 °C. V kontrolni skupini je     

6 % učencev odčitalo temperaturo nižjo od 35,9 °C. Delež pravilnih odgovorov je 
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skladen z našimi pričakovanji. Pri poimenovanju so bile na predtestu prisotne kar 

nekatere napake, ki smo jih tudi pričakovali, saj se z infrardečim termometrom učenci 

ne srečujejo ravno pogosto. Termometer je pravilno poimenovalo 50 % učencev 

eksperimentalne in 0 % učencev kontrolne skupine. V eksperimentalni skupini nato 

sledita še odgovora digitalni (11 %) in ultrardeči (11 %). V kontrolni skupini je 33 % 

učencev poimenovalo termometer kot digitalni.  

 

Na potestu je temperaturo z infrardečega termometra pravilno odčitalo 90 % učencev 

eksperimentalne in 95 % učencev kontrolne skupine (tabela 22). Rezultati so skladni z 

našimi pričakovanji, saj je večji delež učencev pravilno odčital temperaturo. Pri 

poimenovanju so imeli učenci obeh skupin na potestu večji delež pravilnih odgovorov, 

in sicer v eksperimentalni skupini 90 % in v kontrolni 63 %. Pri odčitavanju 

temperature na potestu so bili boljši učenci kontrolne skupine, česar nismo pričakovali. 

Povsem skladno z našimi pričakovanji je, da so bili pri poimenovanju termometra tudi 

na potestu uspešnejši učenci eksperimentalne skupine.  

Tabela 22: Poimenovanje termometra in odčitavanje temperature 

Tretji termometer 
(vrsta in odčitana 

temperatura) 

PREDTEST POTEST 

ES  KS ES  KS 

N 

Delež 

[%] N 

Delež 

[%] N 

Delež 

[%] N 

Delež 

[%] 

35,9 °C 17 94 16 88 17 90 18 95 

več kot 35,9 °C 1 6 1 6 1 5 0 0 

manj kot 35,9 °C 0 0 1 6 1 5 1 5 

infrardeči 9 50 0 0 17 90 12 63 

digitalni 2 11 6 33 0 0 1 5 

ultrardeči 2 11 0 0 1 5 0 0 

drugo 3 17 4 22 0 0 4 21 

ni odgovora 2 11 8 45 1 5 2 11 

 

3.9.1.4 Naloga 4 

Pri 4. nalogi (priloga 1, 4. naloga) so morali učenci glede na situacijo, zapisano v 

sobesedilu, v prazna okenca ustaviti ustrezen termin – temperatura ali toplota. Besedilo, 

v katero so ustavljali ustrezne termine, se je navezovalo na vsakdanje življenje, na 

pripravo skodelice čaja. Glede na zapise v teoretičnem delu smo pričakovali, da bodo 

imeli učenci s tem kar nekaj težav oz. da bo prisotnih veliko napak. Učenci pogosto 

enačijo temperaturo in toploto, zato smo pričakovali, da jim bo razlikovanje povzročalo 

težave. Razlike med eksperimentalno in kontrolno skupino bodo po naših pričakovanjih 

izrazitejše na potestu.  

 

Tabela 23 nam prikazuje rezultate vseh petnajstih praznih okenc, ki so jih morali učenci 

izpolniti. Termin, ki je zapisan krepko in ležeče ter je sivo obarvan, predstavlja pravilno 

rešitev. V nadaljevanju so predstavljeni rezultati za posamezno okence. V prvem 

okencu je 89 % učencev eksperimentalne skupine in 89 % učencev kontrolne skupine 
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pravilno izbralo termin toplota. Termin temperatura je izbralo 11 % učencev 

eksperimentalne in prav toliko učencev kontrolne skupine. Na potestu je bil delež 

pravilnih odgovorov še večji, saj je pravilno rešitev zapisalo 89 % učencev 

eksperimentalne skupine in 79 % učencev kontrolne skupine. V primerjavi z rezultati 

predtesta je bila eksperimentalna skupina uspešnejša, kontrolna pa je na potestu zbrala 

manj pravilnih odgovorov, kar je razvidno tudi iz tabele 23. Pri reševanju prvega okenca 

je bila uspešnejša eksperimentalna skupina, kar smo pričakovali. 

  

V drugo okence je pravilno izbiro na predtestu zapisalo 67 % učencev eksperimentalne 

in 33 % učencev kontrolne skupine. Iz tabele 23 je razvidno, da je bila pri zapisu 

pravilnih rešitev uspešnejša eksperimentalna skupina, katere delež nepravilnih 

odgovorov je predstavljal 33 %. Pri kontrolni skupini je bil delež nepravilnih odgovorov 

kar 68 %. Na potestu sta eksperimentalna (79 %) in kontrolna skupina (47 %) zapisali 

več pravilnih odgovorov in tako dosegli boljše rezultate kot na predtestu, kar je skladno 

z našimi pričakovanji. Tudi na potestu je nekaj učencev zapisalo napačen odgovor, in 

sicer 21 % učencev eksperimentalne ter 53 % učencev kontrolne skupine. Pri 

izpolnjevanju drugega okenca je bila tako na predtestu in potestu uspešnejša 

eksperimentalna skupina. 

 

Rezultati tretjega okenca so nas presenetili, saj so vsi učenci obeh skupin že na 

predtestu pravilno odgovorili (tabela 23). Na potestu pa je bila situacija malo drugačna, 

in sicer je 100 % učencev eksperimentalne skupine zapisalo pravilno izbiro, pri 

kontrolni skupini pa je bil delež pravilnih rezultatov 95-odstoten in delež nepravilnih 

rezultatov 5-odstoten. Rezultati so skladni z našimi pričakovanji, saj se na potestu kaže 

odstopanje med eksperimentalno in kontrolno skupino v prid prvi. Preseneča, da so po 

obravnavi učne teme učenci kontrolne skupine zbrali manjši delež pravilnih odgovorov 

kot pred obravnavo.  

 

Pri zapisu pravilne rešitve v četrto okence je bila na predtestu uspešnejša 

eksperimentalna skupina s 100 % pravilnih odgovorov (tabela 23). Kontrolna skupina je 

zbrala 83 % pravilnih odgovorov in 17 % nepravilnih odgovorov. Rezultati 

eksperimentalne skupine so nad našimi pričakovanji, saj nismo pri vseh učencih 

pričakovali pravilnega zapisa. Rezultati druge skupine so skladni z našimi pričakovanji. 

Na potestu je 95 % učencev eksperimentalne skupine in 89 % učencev kontrolne 

skupine zapisalo pravilen odgovor. Učenci eksperimentalne skupine so bili v primerjavi 

s kontrolno skupino uspešnejši, kar smo pričakovali. Rezultati eksperimentalne skupine 

so na potestu slabši kot na predtestu.  

 

V petem okencu je pravilno rešitev zapisalo 100 % učencev eksperimentalne in 83 % 

učencev kontrolne skupine (tabela 23). Število nepravilnih odgovorov v kontrolni 

skupini je predstavljajo 17 %. Rezultati eksperimentalne skupine na predtestu so nad 

našimi pričakovanji, saj nismo pričakovali 100-odstotno pravilnih odgovorov. Rezultati 

druge skupine pa so skladni z našimi pričakovanji. Na potestu je 100 % učencev 

eksperimentalne skupine in 68 % učencev kontrolne skupine izbralo pravilen odgovor. 
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Napačen odgovor je zapisalo 32 % učencev kontrolne skupine. Rezultati na potestu so 

skladni z našimi pričakovanji, saj je bila, kot je razvidno iz tabele 23, uspešnejša 

eksperimentalna skupina.  

 

Rezultati šestega okenca so pokazali, da je 100 % učencev eksperimentalne skupine na 

predtestu izbralo pravilen odgovor (tabela 23). V kontrolni skupini pa je pravilen 

odgovor izbralo 89 % učencev, nepravilnega pa 11 %. Rezultati kontrolne skupine so 

skladni z našimi pričakovanji. Na potestu je 100 % učencev eksperimentalne skupine in 

84 % učencev kontrolne skupine zapisalo pravilen odgovor. Nepravilen odgovor je 

zapisalo 16 % učencev kontrolne skupine. Dobljeni rezultati so skladni z našimi 

pričakovanji, saj je eksperimentalna skupina uspešnejša od kontrolne. 

  

Rezultati vnosa temperature in toplote v sedmo okence so skladni z našimi pričakovanji. 

Na predtestu je pravilno zapisalo rešitev 100 % učencev eksperimentalne in 89 % 

učencev kontrolne skupine (tabela 23). V kontrolni skupini je 11 % učencev zapisalo 

napačen odgovor. Na potestu je pravilno rešitev zapisalo 95 % učencev eksperimentalne 

in 89 % učencev kontrolne skupine. Napačne odgovore je v eksperimentalni skupini 

zapisalo 5 % učencev, v kontrolni pa 11 %. Rezultati potesta so pokazali, da je 

eksperimentalna skupina dosegla večji delež pravilnih odgovorov in bila tako 

uspešnejša od kontrolne skupine. Delež pravilnih odgovorov po obravnavi učne teme v 

eksperimentalni skupini se je zmanjšal.  

 

V osmo okence je 100 % učencev eksperimentalne skupine in 94 % učencev kontrolne 

skupine že na predtestu zapisalo pravilen odgovor (tabela 23). Napačen rezultat je 

zapisalo 6 % učencev kontrolne skupine. Dobljeni rezultati so nad našimi pričakovanji, 

saj smo pričakovali nižji delež učencev s pravilnim odgovorom. Na potestu je 100 % 

učencev eksperimentalne skupine in prav toliko učencev kontrolne skupine zapisalo 

pravilen odgovor. Napačnih odgovorov ni bilo. Med eksperimentalno in kontrolno 

skupino ni razlik, saj so bili učenci obeh skupin enako uspešni.  

Na predtestu je v deveto okence 61 % učencev eksperimentalne in 50 % učencev 

kontrolne skupine zapisalo pravilen termin (tabela 23). Napačno je odgovorilo 39 % 

učencev eksperimentalne in 50 % učencev kontrolne skupine. Rezultati so skladni z 

našimi pričakovanji. Na potestu je bil glede na predtest delež pravilnih odgovorov v 

obeh skupinah večji, kar je skladno z našimi pričakovanji. V eksperimentalni skupini je 

pravilno odgovorilo 79 % učencev, v kontrolni pa 68 %. Napačen odgovor je zapisalo 

21 % učencev eksperimentalne in 32 % učencev kontrolne skupine. Rezultati so skladni 

z našimi pričakovanji, saj je bila eksperimentalna skupina uspešnejša od kontrolne, kar 

je razvidno tudi iz tabele 23. 

 

Na predtestu je v deseto okence pravilno rešitev zapisalo 94 % učencev eksperimentalne 

in 89 % učencev kontrolne skupine (tabela 23). Napačne rešitve je zapisalo 6 % učencev 

eksperimentalne in 11 % učencev kontrolne skupine. Rezultati so skladni z našimi 

pričakovanji. Na potestu je pravilno rešitev zapisalo 79 % učencev eksperimentalne in 

68 % učencev kontrolne skupine. Napačno je odgovor zapisalo 21 % učencev 
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eksperimentalne skupine in 32 % učencev kontrolne skupine. Učenci eksperimentalne 

skupine so bili pri reševanju tega dela uspešnejši kot učenci kontrolne skupine.  

 

V enajsto okence je na predtestu svojo izbiro pravilno zapisalo 78 % učencev 

eksperimentalne skupine in 89 % učencev kontrolne skupine (tabela 23). Napačen 

odgovor je zapisalo 22 % učencev eksperimentalne in 11 % učencev kontrolne skupine. 

Dobljeni rezultati so skladni z našimi pričakovanji. Na potestu je delež pravilnih 

odgovorov v primerjavi z deležem pravilnih odgovorov na predtestu v obeh skupinah 

večji. V eksperimentalni skupini je pravilno odgovorilo 89 % učencev, v kontrolni pa   

95 % učencev. Število napačnih odgovorov v eksperimentalni skupini je 11 %, v 

kontrolni pa 5 %. Prikazani in predstavljeni rezultati niso povsem skladni z našimi 

pričakovanji, saj smo pričakovali, da bo na potestu uspešnejša eksperimentalna skupina.  

 

V dvanajsto okence je na predtestu pravilno izbiro zapisalo 56 % učencev 

eksperimentalne in 44 % učencev kontrolne skupine (tabela 23). Napačno je odgovorilo 

44 % učencev eksperimentalne in 56 % učencev kontrolne skupine. Na potestu je 

pravilno odgovorilo 53 % učencev eksperimentalne in 47 % učencev kontrolne skupine. 

Napačno je odgovorilo 47 % učencev eksperimentalne in 53 % učencev kontrolne 

skupine. Na potestu je bila uspešnejša eksperimentalna skupina, kar je skladno z našimi 

pričakovanji. Rezultati potesta v primerjavi s predtestom niso prinesli velikega napredka 

oz. večjega števila pravilnih odgovorov.  

 

Tabela 23 prikazuje, da je pravilno izbiro v trinajsto okence zapisalo 67 % učencev 

eksperimentalne in prav toliko (67 %) učencev kontrolne skupine. Iz vsake skupine je 

po 33 % učencev na predtestu v okence zapisalo napačen pojem (tabela 23). Delež 

pravilnih odgovorov, zapisanih na potestu, se v primerjavi s predtestom ni bistveno 

spremenil, saj je v eksperimentalni skupini pravilno odgovorilo 68 % učencev in v 

kontrolni 58 %. Delež napačnih odgovorov je bil tudi na potestu še vedno kar velik 

(eksperimentalna skupina 32 %, kontrolna skupina 42 %). Dobljeni rezultati so skladni 

z našimi pričakovanji, saj je na potestu eksperimentalna skupina dosegla večji delež 

pravilnih odgovorov kot kontrolna skupina. 

 

V štirinajsto okence je na predtestu pravilno izbiro zapisalo 94 % učencev 

eksperimentalne in 83 % učencev kontrolne skupine (tabela 23). Napačen odgovor je na 

predtestu zapisalo 6 % učencev eksperimentalne in 17 % učencev kontrolne skupine. 

Tabela 23 prikazuje, da je na potestu v štirinajsto okence pravilno izbiro zapisalo 89 % 

učencev eksperimentalne in 79 % učencev kontrolne skupine. Pri primerjavi rezultatov 

predtesta lahko ugotovimo, da so bili učenci eksperimentalne in kontrolne skupine na 

potestu manj uspešni kot na predtestu, kar pa ni skladno z našimi pričakovanji. Rezultati 

potesta kažejo tudi na to, da je eksperimentalna skupina dosegla večje število pravilnih 

odgovorov, kar smo pričakovali.  
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Pri zadnji povedi 4. naloge je na predtestu svojo izbiro pravilno zapisalo 78 % učencev 

eksperimentalne in 72 % učencev kontrolne skupine (tabela 23). Napačno izbiro je 

predstavljalo 22 % odgovorov v eksperimentalni in 28 % odgovorov v kontrolni 

skupini. Rezultati potesta za izbrano okno nam pokažejo, da se pri eksperimentalni 

skupini vidi napredek v smeri večjega števila pravilnih odgovorov, žal pa rezultati 

potesta niso skladni z našimi pričakovanji, saj je bila na njem kontrolna skupina 

uspešnejša od eksperimentalne. V eksperimentalni skupini je 79 % učencev zapisalo 

pravilni odgovor, v kontrolni skupini pa 84 % učencev. Napačno je odgovorilo 21 % 

učencev eksperimentalne in 16 % učencev kontrolne skupine.  

 

Z intervjujem smo pri izbranih učencih preverili še, kako pojasnjujejo razliko med 

temperaturo in toploto. Za to smo se odločili, ker smo želeli izvedeti, ali rezultati 4. 

naloge izhajajo iz teorije ali samo iz izkušenj, prakse in sreče pri izbiri termina. Iz 

transkriptov pod števili 18, 19, 20 (priloga 5) lahko razberemo, da imajo učenci velike 

težave pri opredeljevanju razlik med omenjenima pojmoma. Glavno razliko vidijo v 

tem, da temperaturo merimo in da je lahko višja ali nižja, toplota pa je lahko samo topla 

in lahko prehaja, kar pa ni skladno s stroko. Iz transkriptov številka. 16, 20, 21, 22 

(priloga 6) lahko razberemo, da je razlika v tem, da temperaturo lahko merimo, toploto 

pa stvari oddajajo. Izsledki intervjujev nam tako pokažejo, da imajo učenci težave z 

opredeljevanjem razlike med temperaturo in toploto, kadar od njih pričakujemo 

razumevanje. Pri uporabi jim razlikovanje med terminoma ne povzroča toliko težav.  

 

Po natančnem pregledu podatkov, zbranih v tabeli 23, smo ugotovili, da je bilo na 

predtestu pri eksperimentalni skupini problematično predvsem okence številka 12. 

Problematična okenca pri kontrolni skupini na predtestu so bila okenca številka 2, 9 in 

12. Iz tega lahko razberemo, da so imeli pri razlikovanju terminov temperatura in 

toplota na predtestu več težav učenci kontrolne skupine. Na potestu za eksperimentalno 

skupino nobeno okence ni bilo problematično, pri kontrolni skupini pa so bila to okenca 

številka 2 in 12. Pri primerjavi problematičnih okenc lahko ugotovimo, da so imeli na 

predtestu in potestu več težav učenci kontrolne skupine, vendar so glede na rezultate 

problematičnih okenc na predtestu in potestu tudi učenci kontrolne skupine naredili 

napredek, saj je bilo manj problematičnih okenc. Pri primerjavi deležev pravilnih 

odgovorov na predtestu med eksperimentalno in kontrolno skupino smo ugotovili, da je 

največje odstopanje pri okencu številka 2, pri drugih okencih pa razlike med skupinama 

niso tako velike. Na potestu pa so razlike med skupinama večje in prisotne pri večjem 

številu okenc. Največje razlike med skupina na potestu je opaziti pri okencih številka 2, 

5 in 10. Obe skupini sta imeli največ težav pri okencu številka 12, in sicer na predtestu 

in potestu.  
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Tabela 23: Razlikovanje med temperaturo in toploto 

Izbira ustreznega 

termina – temperatura 

ali toplota 

PREDTEST POTEST 

ES  KS ES  KS 

N 

delež 

[%] N 

delež 

[%] N 

delež 

[%] N 

delež 

[%] 

1 temperatura 2 11 2 11 2 11 4 21 

 toplota 16 89 16 89 17 89 15 79 

2 temperatura 6 33 12 67 4 21 10 53 

 toplota 12 67 6 33 15 79 9 47 

3 temperatura 18 100 18 100 19 100 18 95 

 toplota 0 0 0 0 0 0 1 5 

4 temperatura 0 0 3 17 1 5 2 11 

 toplota 18 100 15 83 18 95 17 89 

5 temperatura 18 100 15 83 19 100 13 68 

 toplota 0 0 3 17 0 0 6 32 

6 temperatura 18 100 16 89 19 100 16 84 

 toplota 0 0 2 11 0 0 3 16 

7 temperatura 0 0 2 11 1 5 2 11 

 toplota 18 100 16 89 18 95 17 89 

8 temperatura 18 100 17 94 19 100 19 100 

 toplota 0 0 1 6 0 0 0 0 

9 temperatura 11 61 9 50 15 79 13 68 

 toplota 7 39 9 50 4 21 6 32 

10 temperatura 17 94 16 89 18 95 15 79 

 toplota 1 6 2 11 1 5 4 21 

11 temperatura 4 22 2 11 2 11 1 5 

 toplota 14 78 16 89 17 89 18 95 

12 temperatura 8 44 10 56 9 47 10 53 

 toplota 10 56 8 44 10 53 9 47 

13 temperatura 6 33 6 33 6 32 8 42 

 toplota 12 67 12 67 13 68 11 58 

14 temperatura 17 94 15 83 17 89 15 79 

 toplota 1 6 3 17 2 11 4 21 

15 temperatura 14 78 13 72 15 79 16 84 

 toplota 4 22 5 28 4 21 3 16 

 

3.9.1.5 Naloga 5 

Pri 5. nalogi (priloga 1, 5. naloga) smo pri učencih s pomočjo konceptualne slike 

preverjali razumevanje in poznavanje uporabe toplotne prevodnosti na vsakdanjem 

primeru. Učenci so imeli podanih več različnih odgovorov in morali so se odločiti za 

enega, tistega, ki je po njihovem mnenju najpravilnejši. Svojo izbiro so morali nato tudi 

utemeljiti. S to nalogo smo uvideli predvsem, kakšno je vedenje otrok o toplotni 

prevodnosti; veliko smo lahko izvedeli tudi o otroških predstavah o temperaturi in 

toploti ter se seznanili z njihovo predstavo o tem, ali oblačila grejejo. Pričakovali smo 
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množico različnih izbir in pripadajoče utemeljitve. Prav tako smo pričakovali, da bo na 

potestu eksperimentalna skupina uspešnejša od kontrolne. 

  

V tabeli 24 so prikazani deleži učencev, ki so obkrožili določenega otroka in podali 

utemeljitev izjave, ki so jo izbrali. Otroke iz konceptualne slike smo oštevilčili s števili 

od 1 do 4, pri čemer število 1 predstavlja otroka, ki je na sliki najbolj levo zgoraj. 

Oštevilčenje drugih otrok je potekalo v nasprotni smeri urinega kazalca. V tabeli 24 

nismo označili pravilnega odgovora, saj je več različnih možnosti in je pravilnost izbire 

povezana s pravilnostjo utemeljitve.  

 

Na predtestu so v obeh skupinah vsi sodelujoči učenci obkrožili po enega otroka, kar je 

razvidno iz tabele 24. V eksperimentalni skupini se je 67 % učencev odločilo za prvega 

otroka, v kontrolni pa 72 % učencev. Enakovredni delež učencev v eksperimentalni in 

kontrolni skupini (28 %) je obkrožilo otroka pod številko 2. En učenec (6 %) je v 

eksperimentalni skupini obkrožil otroka številka štiri. Pomembne razlike med 

skupinama lahko zasledimo pri zapisu utemeljitve, saj kar 67 % učencev kontrolne 

skupine ni zapisalo utemeljitve. Delež učencev brez utemeljitve na predtestu pri 

eksperimentalni skupini je znašal 11 %. 

  

Na potestu se je za prvega otroka odločilo 74 % učencev eksperimentalne in 79 % 

učencev kontrolne skupine (tabela 24). Drugega otroka je obkrožilo 21 % učencev 

eksperimentalne in 21 % učencev kontrolne skupine. Za tretjega otroka se je odločil en 

učenec (5 %) eksperimentalne skupine. Nihče ni izbral četrtega otroka. Prav tako je iz 

tabele 24 razvidno, da je delež otrok, ki niso utemeljili odgovora, na potestu padel, saj 

utemeljitve v kontrolni skupini ni podalo 21 % učencev, v eksperimentalni pa 11 %. 

Tabela 24: Razumevanje toplotne prevodnosti 

Izbira otroka, ki 

ima najbolj prav 

PREDTEST POTEST 

ES  KS ES  KS 

N 

Delež 

[%] N 

Delež 

[%] N 

Delež 

[%] N 

Delež 

[%] 

obkroži otroka 1 12 67 13 72 14 74 15 79 

obkroži otroka 2 5 27 5 28 4 21 4 21 

obkroži otroka 3 0 0 0 0 1 5 0 0 

obkroži otroka 4 1 6 0 0 0 0 0 0 

ni obkroženega 

otroka 0 0 0 0 0 0 0 0 

ni utemeljitve 2 11 12 67 2 11 4 21 

 

Tabela 25 nam prikazuje zapise utemeljitev, ki so jih zapisali učenci, ki so izbrali, da je 

pravilna izjava otroka številka 1. Na predtestu je največ učencev v eksperimentalni      

(39 %) in kontrolni (22 %) skupini zapisalo, da se bo snežak stalil, če ga oblečemo v 

plašč, ker je topel in nam daje toploto. Ta rezultat nam kaže na sklepanje učencev iz 

izkušenj vsakdanjega življenja ter napačne predstave o povezavi med toplotno 
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prevodnostjo in oblačili. Tudi druga dva odgovora se navezujeta na izkušnje učencev in 

sta prav tako napačna. Presenetila nas je utemeljitev, ki se je navezovala na zrak, saj je 

nismo pričakovali. Na predtestu nihče izmed obeh skupin ni zapisal pravilne 

utemeljitve.  

 

Na potestu je bil delež učencev (eksperimentalna skupina 39 %, kontrolna skupina      

53 %), ki so trdili, da plašč snežaka stali, še večji (tabela 25), kar pa ni skladno z našimi 

pričakovanji, saj smo pri učencih želeli to napačno predstavo preseči. Med 

eksperimentalno in kontrolno skupino tako ni razlik pri deležu pravilnih odgovorov, se 

pa delež napačnih odgovorov v kontrolni skupini v primerjavi s predtestom poveča. 

Nobeden izmed učencev ni zapisal strokovno ustrezne utemeljitve.  

Tabela 25: Utemeljitev izbire 

Utemeljitve za izbiro otroka 

številka 1 

PREDTEST POTEST 

ES  KS ES  KS 

N 

Delež 

[%] N 

Delež 

[%] N 

Delež 

[%] N 

Delež 

[%] 

Plašč bo snežaka stalil, ker je topel in 

daje toploto (tudi mi se oblečemo, ko 

nas zebe). 7 39 4 22 7 37 10 53 

Plašč zadrži toploto, zato se snežak 

stali.  2 11 2 11 2 11 2 11 

Zrak med plaščem in snežakom se 

segreva, zato se snežak stali. 1 6 0 0 3 16 0 0 

Ne vpliva, če je temperatura okolice 

pod tališčem vode. 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Tabela 26 nam prikazuje utemeljitve, ki so jih zapisali učenci, ki so izbrali otroka 

številka 2. Učenci so napisali različne utemeljitve, ki so bile bolj ali manj pravilne; 

predvsem nam je veliko različnih utemeljitev oteževalo kodiranje odgovorov. Na 

predtestu nobeden izmed učencev kontrolne skupine, ki je izbral drugega otroka, ni 

zapisal utemeljitve, kar oteži primerjavo z eksperimentalno skupino. Največji delež 

učencev eksperimentalne skupine (11 %) je svojo utemeljitev zapisalo glede na 

izkušnje, kar je delno skladno z našimi pričakovanji. Tudi druge zapisane utemeljitve so 

temeljile predvsem na izkušnjah. Nihče izmed učencev žal – glede na izbiro otroka z 

določeno izjavo – ni zapisal strokovno ustrezne utemeljitve. 

 

Na potestu so svoje utemeljitve podali tudi učenci kontrolne skupine, ki so izhajali 

predvsem iz vsakdanjega življenja (tabela 26). V eksperimentalni skupini je delež 

učencev, ki je podal enako utemeljitev kot 16 % učencev kontrolne skupine, znašal 5 %. 

V primerjavi s predtestom je v eksperimentalni skupini večji delež učencev (16 %) 

zapisal eno pravilnejših utemeljitev. Med učenci eksperimentalne in kontrolne skupine 

se tako kažejo razlike, ki so v prid eksperimentalni skupini. To je skladno z našimi 

pričakovanji.  

 



86 

 

Tabela 26: Utemeljitev izbire 

Utemeljitev za izbiro otroka 

številka 2 

PREDTEST POTEST 

ES  KS ES  KS 

N 

Delež 

[%] N 

Delež 

[%] N 

Delež 

[%] N 

Delež 

[%] 

Plašč ne prepušča sonca in zato se 

snežak ne bo stopil. 1 6 0 0 0 0 0 0 

Ker damo snežaku po navadi šal in 

kapo in se zaradi tega ne stali. 1 6 0 0 0 0 0 0 

Ker ne glede na kaj se bo snežak 

stalil. 2 11 0 0 1 5 3 16 

Ker bi hladna temperatura še vedno 

ostala ob snežaku. 1 6 0 0 0 0 0 0 

Ne vpliva, če je temperatura okolice 

pod tališčem. 0 0 0 0 3 15 0 0 

 

Izseki intervjuja (priloga 5, transkripti št. 40, 41, 46, 48) potrjujejo rezultate, dobljene s 

testi, in preseneča nas, da učenci še vedno mislijo, da nas oblačila grejejo in da bodo 

stalila snežaka. Samo eden izmed učencev eksperimentalne skupine je to napačno 

predstavo zavrnil (priloga 5, transkript št. 47). Tudi transkripti številka 51, 52, 53, 54, 

55 (priloga 6) potrjujejo prisotnost napačne predstave pri učencih. Izhajajoč iz dobljenih 

rezultatov, bi bilo torej smiselno, da se v prihodnje pri obravnavi temperature in toplote 

nameni nekaj časa tudi konstruktivističnemu pogovoru in raziskovanju o tem, ali nas 

oblačila grejejo. Pomembno je namreč, da otroci na praktičnih primerih spoznajo, da 

nas oblačila ne grejejo, in poiščejo razloge za svoje napačne predstave.  

 

3.9.1.6 Naloga 6 

Pri 6. nalogi (priloga 1, 6. naloga) smo pri učencih preverjali, kako uspešni so pri 

prenosu opredelitve toplote v vsakdanjo situacijo, pri čemer so morali biti pozorni na 

spremenjene okoliščine. Podali smo dve sliki, na katerih sta hiši v različnih letnih časih. 

Prva hiša je postavljena v zimski letni čas, ko je zunaj mraz, in druga hiša je postavljena 

v poletni letni čas, ko sonce močno greje in je okolica hiše segreta. Od učencev smo 

želeli, da na vsaki sliki s puščicami označijo smeri prehajanja toplote in zapišejo 

utemeljitev. Pričakovali smo, da bodo imeli učenci v kontrolni skupini na potestu z 

nalogami več težav oz. več napačnih odgovorov kot učenci eksperimentalne skupine, saj 

so se s prehajanjem toplote praktično srečali. Utemeljitve naj bi po naših pričakovanjih 

zapisali na podlagi opredelitve toplote.  

 

Pri reševanju te naloge se je izkazalo, da nekateri učenci sicer razumejo koncept 

prehajanja toplote, vendar zaradi nenatančnega branja navodil, nalogo rešijo narobe. Na 

predtestu je 17 % učencev eksperimentalne in 33 % učencev kontrolne skupine puščice, 

ki ponazarjajo prehajanje toplote, narisalo pravilno, vendar ne skladno z navodili naloge 

(tabela 27). Po mnenju 22 % učencev eksperimentalne in 6 % učencev kontrolne 

skupine toplota okrog hiše kroži. Povsem napačno je puščice narisalo 22 % učencev 

eksperimentalne in 39 % učencev kontrolne skupine. Zanimivo je, da je v vsaki skupini 

11 % učencev menilo, da pozimi toplota prehaja z mesta z nižjo temperaturo na mesto z 
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višjo temperaturo. V eksperimentalni skupini je na predtestu 28 % učencev pravilno s 

puščicami ponazorilo toplotne tokove. V kontrolni skupini je bil delež pravilnih 

odgovorov nižji in je znašal 11 %.  

 

Na potestu se je delež pravilnih odgovorov v obeh skupinah povečal (eksperimentalna 

32 %, kontrolna 26 %), kar smo tudi pričakovali. Še vedno ima nekaj učencev težave z 

natančnim branjem navodil, saj je zaradi nenatančnega branja navodil kar 32 % učencev 

eksperimentalne in 26 % učencev kontrolne skupine pravilno s puščicami nakazalo smer 

toplote, a je bilo narisanih premalo puščic (tabela 27). Še vedno 21 % eksperimentalne 

skupine in 11 % kontrolne skupine meni, da toplota kroži, ker prehaja z mesta z višjo 

temperaturo na mesto z nižjo in nasprotno (priloga 6, transkripti št. 96, 97, 98, 99, 100 

in priloga 5, transkripta št. 77, 78). Presenetilo nas je opažanje, da 5 % članov 

eksperimentalne in 21 % kontrolne skupine meni, da toplota pozimi prehaja z mesta z 

nižjo temperaturo na mesto z višjo temperaturo. Pri tej nalogi je bila glede na delež 

pravilnih odgovorov uspešnejša eksperimentalna skupina, kar smo tudi pričakovali. Še 

vedno pa je prisoten velik delež napačnih odgovorov. Do podobnih ugotovitev sta v 

svoji raziskavi prišli tudi Pavlin in Čepič (2015), ki sta pri študentih prvega letnika 

razrednega pouka ugotavljali, kako študentje opisujejo koncept toplote.  

Tabela 27: Toplotna prevodnost hiše pozimi 

Kako prehaja toplota pozimi 

PREDTEST POTEST 

ES  KS ES  KS 

N 

Delež 

[%] N 

Delež 

[%] N 

Delež 

[%] N 

Delež 

[%] 

ni puščic oz. so narisane povsem 

napačno 4 22 7 39 2 10 3 16 

ena ali dve puščici ven 3 17 6 33 6 32 5 26 

puščice, narisane v krogu 4 22 1  6 4 21 2 11 

več kot dve puščici, obrnjeni navzven 5 28 2 11 6 32 5 26 

puščice narisane notri 2 11 2 11 1 5 4 21 

 

Tabela 28 nam prikazuje podatke o utemeljitvah ponazorjenih toplotnih tokov s 

puščicami pri hiši pozimi. Kodiranje dobljenih rezultatov je bilo zahtevno in 

dolgotrajno, saj so učenci zapisali zelo različne utemeljitve, kar je oteževalo kodiranje 

in združevanje. Na predtestu je pravilno utemeljitev podalo 17 % učencev 

eksperimentalne in 6 % učencev kontrolne skupine. Velik delež učencev ni podal 

utemeljitve (eksperimentalna 17 %, kontrolna 44 %). Velik delež učencev v obeh 

skupinah (eksperimentalna 44 %, kontrolna 39 %; tabela 28) je svojo utemeljitev 

poskušal izpeljati s pomočjo dima, ki je šel iz dimnika.  

 

Na potestu je bil delež pravilnih odgovorov večji kot na predtestu, kar je skladno z 

našimi pričakovanji. Pravilno utemeljitev je zapisalo 32 % učencev eksperimentalne in 

42 % učencev kontrolne skupine (tabela 28). Zvišal se je tudi delež učencev, ki niso 

podali utemeljitve (eksperimentalna skupina 37 %, kontrolna 32 %). Tudi na potestu je 

21 % učencev eksperimentalne in 16 % učencev kontrolne skupine poskušalo svoje 



88 

 

risanje puščic utemeljiti z vitjem dima iz dimnika. V zapisu pravilne utemeljitve se med 

eksperimentalno in kontrolno skupino kažejo razlike v pride zadnji, kar pa ni skladno z 

našimi pričakovanji.  

Tabela 28: Utemeljitev izbire 

Utemeljitev ponazorjenih 

toplotnih tokov s puščicami pri 

hiši pozimi  

PREDTEST POTEST 

ES  KS ES  KS 

N 

Delež 

[%] N 

Delež 

[%] N 

Delež 

[%] N 

Delež 

[%] 

Toplota teče gor (iz hiše), zato se 

shladi oz. hladnejši zrak ima večjo 

težnost. 2 11 0 0 1 5 2 11 

Iz dimnika se vije topel dim, ki se 

sprošča v zrak. 8 44 7 39 4 21 3 16 

Toplota bo šla na streho/toplota je v 

hiši ali ob hiši, zato je tam toplo; 

toplota gre na hladnejše stvari. 2 11 2 11 1 5 0 0 

Toplota prehaja z mesta z višjo 

temperaturo na mesto z nižjo. 

temperaturo (iz dimnika in hiše v 

ozračje).  3 17 1 6 6 32 8 42 

Ni utemeljitve. 3 17 8 44 7 37 6 32 

 

Tudi pri reševanju drugega dela te naloge se je izkazalo, da nekateri učenci sicer 

razumejo prehajanje toplote, vendar zaradi nenatančnega branja navodil nalogo rešijo 

narobe. Na predtestu je 22 % učencev eksperimentalne in 44 % učencev kontrolne 

skupine s puščicami ponazorilo toplotne tokove pravilno, vendar ne skladno z navodili 

naloge (tabela 29). Nekateri učenci menijo (11 % učencev eksperimentalne, 6 % 

učencev kontrolne skupine), da toplota okrog hiše kroži. Na predtestu je 17 % učencev 

eksperimentalne in 22 % učencev kontrolne skupine puščice, ki ponazarjajo toplotne 

tokove, narisalo povsem napačno. V eksperimentalni skupini je 17 % in kontrolni 6 % 

učencev menilo, da poleti toplota prehaja z mesta z nižjo temperaturo na mesto z višjo 

temperaturo, kar kaže na napačno poznavanje koncepta toplote. V eksperimentalni 

skupini je 33 % učencev s puščicami pravilno ponazorilo toplotne tokove. V kontrolni 

skupini je bil delež pravilnih odgovorov nižji in je znašal 22 %.  

 

Na potestu se je delež pravilnih odgovorov v skupnem povečal. V eksperimentalni 

skupini je s puščicami pravilno ponazorilo toplotne tokove 26 % učencev, kar je manj 

kot na predtestu (tabela 29). V kontrolni skupini je puščice, ki ponazarjajo toplotne 

tokove, pravilno narisalo 32 % učencev, kar je več kot na predtestu. Še vedno ima nekaj 

učencev težave z navodili, saj je zaradi nenatančnega branja navodil kar 31 % učencev 

eksperimentalne in 37 % učencev kontrolne skupine pravilno narisalo smer toplotnih 

tokov, a je bilo narisanih premalo puščic. Še vedno 21 % učencev eksperimentalne 

skupine in 5 % kontrolne skupine meni, da toplota kroži (tabela 29). Prav tako nas je 

presenetilo opažanje, da 16 % eksperimentalne in 5 % kontrolne skupine meni, da 

toplota poleti prehaja s hladnejšega na toplejše mesto. Nad dobljenimi rezultati smo bili 

negativno presenečeni, saj smo pričakovali večji delež pravilnih odgovorov in večje 
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razlike med eksperimentalno in kontrolno skupino. Izkazalo se je, da je bila 

eksperimentalna skupina slabša od kontrolne.  

Tabela 29: Toplotna prevodnost hiše poleti 

Kako prehaja toplota poleti 

PREDTEST POTEST 

ES  KS ES  KS 

N 

Delež 

[%] N 

Delež 

[%] N 

Delež 

[%] N 

Delež 

[%] 

ni puščic oz. so narisane povsem 

napačno 3 17 4 22 1 6 4 21 

ena ali dve puščici noter 4 22 8 44 6 31 7 37 

puščice, narisane v krogu 2 11 1 6 4 21 1 5 

več kot dve puščici obrnjeni 

navznoter 6 33 4 22 5 26 6 32 

puščice narisane ven 3 17 1 6 3 16 1 5 

 

Tabela 30 nam prikazuje utemeljitve, ki so jih morali učenci podati za ponazorjene 

toplotne tokove iz okolice hiše poleti. Svojo utemeljitev na predtestu je pravilno 

zapisalo 28 % učencev eksperimentalne in 6 % učencev kontrolne skupine. Delež 

učencev, ki utemeljitve ni podal, je v kontrolni skupini velik (56 %), v eksperimentalni 

skupini pa znaša 6 %. Preostali učenci so podajali zelo zanimive utemeljitve, ki so jih 

najpogosteje povezovali s svetenjem sonca na Zemljo. Presenetila nas je tudi 

utemeljitev, ki govori o tem, da gre toplota iz oken, strehe, dimnika v zrak, ker je v hiši 

topleje. Tako utemeljitev je podalo 22 % učencev eksperimentalne in 0 % učencev 

kontrolne skupine. Na potestu je delež pravilnih odgovorov v eksperimentalni skupini v 

primerjavi z deležem pravilnih odgovorov na predtestu nižji (z 28 % na predtestu na 21 

% na potestu). Delež pravilnih odgovorov (21 %) v kontrolni skupini je na potestu večji 

kot na predtestu (6 %). Delež pravilnih odgovorov na potestu v eksperimentalni in 

kontrolni skupini je enak. Še vedno je velik delež odgovorov v eksperimentalni in 

kontrolni skupini povezan s soncem (eksperimentalna 42 %, kontrolna 26 %). Na 

potestu je večji delež učencev eksperimentalne skupine (32 %), ki utemeljitve niso 

podali. Delež učencev kontrolne skupine (26 %), ki niso podali odgovora, se je v 

primerjavi s potestom zmanjšal. Iz podatkov, prikazanih v tabeli 30, tako lahko 

razberemo, da med eksperimentalno in kontrolno skupino ni bistvenih razlik. Delež 

učencev s pravilnim odgovorom se na potestu ni zvišal, ampak se je – celo nasprotno – 

znižal.  

Tabela 30: Utemeljitev izbire 

Utemeljitev ponazorjenih toplotnih 

tokov s puščicami pri hiši poleti 

PREDTEST POTEST 

ES  KS ES  KS 

N 

Delež 

[%] N 

Delež 

[%] N 

Delež 

[%] N 

Delež 

[%] 

Sonce posveti na strešnike, toplota gre 

skozi in okrog hiše, teče dol in zato je 

toplo/toplota prihaja od sonca. 5 28 7 39 8 42 5 26 

Sonce sveti v zemljo, toplota se odbije v 

zrak, zato je zgoraj toplejši zrak, sonce 

oddaja temperaturo. 3 17 0 0 1 5 4 21 
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Zunaj je toplo in v hiši hladneje, zato 

toplota teče v hišo/če poleti odprem 

okna, bo v hiši postalo topleje. 5 28 1 6 4 21 4 21 

Toplota gre iz oken, strehe, dimnika v 

zrak, ker je v hiši topleje. 4 22 0 0 0 0 1 5 

Ni utemeljitve. 1 6 10 56 6 32 5 26 

 

Iz transkriptov intervjuja od številke 64 do številke 80 (priloga 5) je razvidno, da učenci 

v večini poznajo koncept toplote, vendar imajo z njim v praksi težave. Menijo namreč, 

da toplota pozimi prehaja v druge smeri kot poleti, čeprav to ne velja. Vzroke za to pa 

lahko poiščemo v tem, da enkrat toplota prehaja iz hiše in drugič ravno nasprotno. To 

učence zmoti in zato menijo, da toplota prehaja v drugi smeri, čeprav to ni res. 

Prehajanje toplote povezujejo tudi s kroženjem, vendar pojava kroženja toplote ne znajo 

razložiti. To potrjujejo tudi transkripti od številke 83 do številke 100 (priloga 6).  

 

3.9.1.7 Naloga 7 

Pri 7. nalogi (priloga 1, 7. naloga) smo pri učencih preverjali spretnost branja podatkov 

iz grafa in prepoznavanje grafičnega zapisa podatkov. Osredotočili smo se predvsem na 

prepoznavanje ključnih podatkov na grafu in primerjavo podatkov dveh različnih grafov 

med seboj. V vsakdanjem življenju se namreč pogosto srečamo s prikazovanjem 

temperature grafično (povprečne temperature, letne temperature, temperature v 

odvisnosti od časa …), zato je smiselno, da učenci tovrstne veščine čim prej pridobijo in 

izpilijo. Pričakovali smo, da učenci z razbiranjem podatkov z grafov ne bodo imeli 

težav. Prav tako smo pričakovali, da večji del učencev ne bo imel težav s primerjanjem 

podatkov iz obeh grafov med seboj. Nekaj težav smo vseeno pričakovali zaradi grafov, 

ki nista podobna tistim iz učbenikov in delovnih zvezkov. S primerjanjem podatkov 

učenci ne bi smeli imeti težav. Uspešnejše reševanje naloge na potestu smo pričakovali 

od učencev eksperimentalne skupine, saj so se pri učnih urah praktično srečali z 

risanjem grafa s podatki, do katerih jih je pripeljal samostojno izveden poskus. Grafa, ki 

so ju imeli učenci v testu, sta prikazovala podatke o najvišjih septembrskih 

temperaturah in povprečje obdobja od 1951 do 2011 za Mursko Soboto in Ljubljano. Pri 

interpretaciji rezultatov drugega dela te naloge smo v tabeli 32 navedli mo pravilne 

primerjave. Vse napačne oz. pomanjkljive primerjave smo združili v kategorijo ni 

odgovora oz. nepravilen odgovor, saj smo le tako lahko kodirali vse dobljene rezultate. 

Zaradi tega razloga tudi nismo poudarili pravilnega odgovora.  

 

Tabela 31 nam prikazuje, da je 94 % učencev eksperimentalne skupine pri vprašanju, za 

katera kraja prikazujeta podatke grafa, na predtestu zapisalo pravilen odgovor, 6 % 

učencev pa odgovora ni zapisalo. V kontrolni skupini so vsi učenci (100 %) odgovorili 

pravilno.  

 

Na potestu so vsi učenci eksperimentalne in kontrolne skupine odgovorili pravilno 

(tabela 31). Nad rezultati potesta smo pozitivno presenečeni in ugotavljamo, da med 

eksperimentalno in kontrolno skupino ni razlik.  
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Tabela 31: Branje podatkov iz grafa (kraj) 

Kraja, za katera 

prikazujeta podatke grafa 

PREDTEST POTEST 

ES  KS ES  KS 

N 

Delež 

[%] N 

Delež 

[%] N 

Delež 

[%] N 

Delež 

[%] 

Murska Sobota in Ljubljana 17 94 18 100 19 100 19 100 

Murska Sobota  0 0 0 0 0 0 0 0 

Ljubljana 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ni odgovora 1 6 0 0 0 0 0 0 

 

Iz tabele 32 je razvidno, da na predtestu 61 % učencev eksperimentalne in 76 % 

učencev kontrolne skupine ni podalo treh ustreznih primerjav med grafoma. Dobljeni 

rezultat nas je presenetil. Pričakovali smo namreč manjši delež nepravilnih odgovorov 

in več spretnosti učencev pri oblikovanju primerjav. Iz tabele 32 prav tako lahko 

razberemo, da je večji del učencev, ki so zapisali odgovor v kontrolni in 

eksperimentalni skupini, zapisalo primerjavi med najvišjo (eksperimentalna skupina     

15 %, kontrolna skupina 13 %) in najnižjo (eksperimentalna skupina 11 %, kontrolna 

skupina 9 %) temperaturo za izbrana kraja.  

 

Na potestu je delež nepravilnih odgovorov še vedno večji kot 50 % (eksperimentalna 

skupina 54 %, kontrolna skupina 58 %; tabela 32). V primerjavi s predtestom je pri 

kontrolni in eksperimentalni skupini ta delež manjši, vendar smo kljub vsemu na potestu 

pričakovali nižje deleže nepravilnih odgovorov. Tako kot na predtestu so se tudi na 

potestu pravilne primerjave navezovale predvsem na najvišjo (eksperimentalna skupina 

16 %, kontrolna skupina 14 %) in najnižjo (eksperimentalna skupina 14 %, kontrolna 

skupina 14 %) temperaturo. Razlog za nedoseganje naših pričakovanj lahko poiščemo v 

tem, da se učenci eksperimentalne in kontrolne skupine do našega testiranja v 5. razredu 

še niso načrtno posvetili obravnavi grafov, čeprav je v učnem načrtu za naravoslovje in 

tehniko (2011) kot minimalni standard znanja zapisano, da morajo učenci od 4. razreda 

naprej to spretnost obvladati. Prav tako je v didaktičnih priporočilih zapisano, da naj se 

učenci z risanjem in branjem grafov srečujejo skozi vse ure naravoslovja in tehnike, saj 

je branje grafov ena izmed temeljnih kompetenc, ki naj bi jih pri tem predmetu pridobili 

(Učni načrt za naravoslovje in tehniko, 2011). Razloga za slab rezultat pri reševanju 

tega dela naloge ne gre pripisovati nemotiviranosti za delo, saj je med samim 

reševanjem testa kar nekaj učencev v obeh skupinah postavilo dodatno vprašanje o tem, 

kaj je graf in kaj naj bi iz njega razbrali. Nekateri učenci so se z nalogo mučili dolgo 

časa, vendar do ustrezne rešitve niso prišli.  
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Tabela 32: Primerjava podatkov iz grafov  

Primerjava podatkov o septembrski 

temperaturi za LJ in MS 

PREDTEST POTEST 

ES  KS ES  KS 

N 

Delež 

[%] N 

Delež 

[%] N 

Delež 

[%] N 

Delež 

[%] 

V letih 1954–1957 in leta 1975 je bila 

višja temperatura v MS
3
 kot v LJ

4
. 1 2 0 0 1 2 0 0 

Od leta 1951 do leta 2011 se je 

temperatura v MS za nekaj stopinj 

zvišala, prav tako tudi v LJ. 0 0 0 0 2 4 0 0 

Leta 2011 je bila v LJ višja temperatura 

kot v MS. 0 0 0 0 0 0 0 0 

V LJ je bila najvišja temperatura leta 

2011, in sicer med 32 °C in 34 °C; V MS 

je bila najvišja temperatura leta 2011, in 

sicer od 30 °C do 32 °C. 8 15 7 13 9 16 8 14 

V MS je bila najnižja temperatura med 

letoma 1993 in 1999, in sicer 22 °C, ko je 

bila v LJ 23 °C. 6 11 5 9 8 14 8 14 

Leta 1993 je bilo v LJ 25 °C in v MS 28 

°C/1994: LJ 23 °C, MS: 22°C/druge 

točne letnice in datumi, ki so glede na 

grafa pravilni. 6 11 1 2 6 11 8 14 

Ni odgovora oz. nepravilen odgovor. 33 61 41 76 31 54 33 58 

 

Tudi iz transkriptov od številke 82 do številke 90 (priloga 5) in transkriptov od številke 

102 do številke 110 (priloga 6) je razvidno, da učenci z grafi niso domači. Iz njih 

razberejo le nekatere ključne podatke. Glede na dejstvo, da so jim velike težave 

povzročale primerjave, je eden izmed razlogov za slabo reševanje te naloge lahko tudi, 

da učenci rešujejo premalo tovrstnih nalog ali pa z reševanjem tovrstnih nalog sploh 

nimajo izkušenj. Iz transkriptov številka 90 (priloga 5) in transktipta številka 110 

(priloga 6) je razvidno, da učenci nimajo izkušenj in razvitih spretnosti, ki bi jih 

potrebovali za uspešno rokovanje z grafi.  

 

3.9.1.8 Naloga 8 

Pri 8. nalogi (priloga 1, 8. naloga) so morali učenci zapisati načrt poskusa, s katerim 

bodo pridobili podatke, ki jim bodo omogočali odgovoriti na zastavljeno raziskovalno 

vprašanje o tem, iz kakega materiala mora biti krpa, da bo toplotna prevodnost 

plastenke z vodo čim manjša. Pri načrtovanju so imeli podane okvirne pripomočke, ki 

jih morajo uporabiti. Pri izbiri krp, katerih toplotno prevodnost bodo preverjali, so imeli 

proste roke. Rezultati tega dela naloge so prikazani v tabeli 33, in ker je izbira 

materialov, iz katerih so krpe, njihova, v tej tabeli nismo označili pravilnega odgovora, 

saj so vsi zapisani odgovori v tabeli pravilni. Želeli smo, da učenci postopek poskusa 

natančno opišejo, s čimer smo preverjali pot reševanja raziskovalne naloge, ki vodi do 

                                                 
3
 MS je oznaka za Mursko Soboto. 

4
 LJ je oznaka za Ljubljano. 
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smiselnega odgovora na zastavljeno raziskovalno vprašanje. Pri tej nalogi smo 

pričakovali, da bo na potestu eksperimentalna skupina uspešnejša od kontrolne. 

Prvi del 8. naloge je od učencev zahteval, da samostojno zapišejo po tri primere 

materiala, iz katerega so krpe, katerih toplotno prevodnost bodo preizkušali. Iz tabele 33 

tako lahko razberemo, da je imelo z zapisom treh materialov 37 % učencev 

eksperimentalne in 24 % kontrolne skupine težave, saj niso podali odgovora. 

Pričakovali smo, da učenci s tem ne bodo imeli težav, saj so se pri predmetu 

gospodinjstvo s tem že srečali. Največ učencev je za material izbralo blago 

(eksperimentalna skupina 20 %, kontrolna skupina 13 %). Pri eksperimentalni skupini 

nato sledi izbira papirnatih materialov (13 %) in bombaža (7 %). Pri kontrolni skupini je 

velik delež učencev izbral občutljive tkanine (15 %), sledi izbira umetnih vlaken (9 %), 

bombaža (9 %). Pri omenjeni skupini je na predtestu velik delež (15 %) drugih zapisov. 

Iz podatkov v tabeli 33 je opaziti, da je na potestu delež učencev, ki niso podali 

odgovora, v eksperimentalni skupini padel (33 %). Delež teh otrok v kontrolni skupini 

na potestu naraste (40 %). Na potestu v eksperimentalni skupini nato sledijo izbira blaga 

(16 %), bombaža (16 %), papirnatih vlaken (14 %) in umetnih vlaken (11 %). V 

kontrolni skupini sledi izbira bombaža (12 %), umetnih vlaken (9 %), občutljivih vlaken 

(9 %) in papirnatih vlaken (9 %). Med eksperimentalno in kontrolno skupino so velike 

razlike pri izbiri materiala, iz katerega so krpe, kar nam onemogoča natančno 

primerjavo in določitev, katera skupina je bila pri tem uspešnejša. Glede na delež 

učencev, ki niso zapisali odgovora, je uspešnejša eksperimentalna skupina, saj je delež 

teh nižji.  

 

Tabela 33: Materiali, iz katerih so krpe 

Materiali krp, ki jih boš uporabil 

v poskusu 

PREDTEST POTEST 

ES  KS ES  KS 

N 

Delež 

[%] N 

Delež 

[%] N 

Delež 

[%] N 

Delež 

[%] 

papirnata (papir ali časopis) ali 

lesena 7 13 4 7 8 14 5 9 

blago  11 20 7 13 9 16 4 7 

bombaž 4 7 5 9 9 16 7 12 

umetna vlakna (stiropor, folija, 

vrečka …) 3 6 5 9 6 11 5 9 

občutljive tkanine (volna, svila) 3 6 8 15 3 5 5 9 

goba/gumijasta krpa/pena 2 4 3 6 0 0 4 7 

žamet, flis 1 2 1 2 0 0 2 4 

drugo (športna oblačila, kovina, 

elastan …) 3 6 8 15 3 5 2 4 

ni odgovora 20 37 13 24 19 33 23 40 

 

Tabela 34 prikazuje rezultate, ki smo jih s testi pridobili pri drugem delu 8. naloge, kjer 

so morali učenci opisati načrt raziskave, ki jih bo pripeljal do odgovora na raziskovalno 

vprašanje, tj. iz katerega materiala mora biti krpa, da bo toplotna prevodnost plastenke z 

vodo čim manjša. Pričakovali smo, da večji del učencev s to nalogo ne bo imel težav, 

saj naj bi se med dozdajšnjimi urami naravoslovja in tehnike že srečali s takšnimi 
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nalogami oz. s samostojnim načrtovanjem eksperimenta. Izkazalo se je, da to ni tako. 

Na predtestu je 11 % učencev eksperimentalne in 6 % učencev kontrolne skupine 

pravilno zapisalo načrt raziskave. Pri kontrolni skupini nas je presenetilo, da je 33 % 

učencev namesto zapisa naredilo sliko načrta poskusa, kar pa ni skladno z zapisanimi 

navodili. Delež učencev, ki niso podali nobenega odgovora oz. niso zapisali načrta 

raziskave, je na predtestu v eksperimentalni skupini večji (56 %) kot pri kontrolni 

skupini (33 %). Učenci obeh skupin, ki so zapisali načrt raziskave na predtestu, so 

zapisali zanimive ideje, tako da smo imeli s kodiranjem odgovorov kar nekaj težav. 

Zapisi in posamezni deleži so predstavljeni v tabeli 34. 

 

Na potestu je pravilen načrt raziskave zapisalo 16 % učencev eksperimentalne in 5 % 

učencev kontrolne skupine (tabela 34). Pričakovali smo večji delež pravilnih 

odgovorov, zato smo nad rezultatom negativno presenečeni. Prav tako smo na potestu 

pričakovali nižji delež napačnih odgovorov, ki v eksperimentalni skupini znaša 42 % in 

v kontrolni 32 %. Glede na dobljene rezultate lahko rečemo, da učenci niso najbolj 

vešči pisanja načrtov raziskave; žal zaradi tega s to nalogo nismo pridobili želenih 

podatkov o razumevanju pojma toplotna prevodnost. Smo pa z rezultati naloge dobili 

vpogled v spretnosti učencev pri samostojnem načrtovanju raziskav, ki pa se niso 

izkazale za najboljše. Glede na potek učnih ur smo pričakovali, da bodo učenci 

eksperimentalne skupine na potestu dosegli večji delež pravilnih odgovorov, vendar se 

to ni zgodilo. Delež pravilnih odgovorov na potestu pove, da je bila pri tej nalogi 

uspešnejša eksperimentalna skupina. 

Tabela 34: Načrt raziskave 

Načrt raziskave, s pomočjo katere 

lahko odgovorim na zastavljeno 

raziskovalno vprašanje 

PREDTEST POTEST 

ES  KS ES  KS 

N 

Delež 

[%] N 

Delež 

[%] N 

Delež 

[%] N 

Delež 

[%] 

Namesto zapisa so narisane slike.  0 0 6 33 0 0 5 26 

Eno krpo dam v vodo, drugo zavijem v 

papir in tretjo pustim na mizi. Nato za 

vsako posebej pogledam, kolikšna je 

temperatura. 1 6 0 0  1 5 0 0 

Vsako krpo privežem z elastiko v papirnat 

lonček in v dam vrč tople vode. 1 6 0 0 0 0 0 0 

Krpe pomočim v vodo za nekaj minut in 

jih nato vzamem ven, dam na tehtnico, 

potežkam z roko in pogledam/ocenim, 

katera tehta najmanj. 1 6 0 0 0 0 1 5 

V lonček damo toplo vodo in ji izmerimo 

temperaturo. Na loček z elastiko pritrdim 

eno izmed krp. Čez 5 minut še enkrat 

izmerimo temperaturo vode. Enako 

ponovimo še z drugimi krpami in tako 

ugotovimo, katera je najbolj prevodna. 2 11 1 6 3 16 1 5 

Namočil bi krpe v vročo vodo in čez nekaj 

časa bi s termometrom izmerili 

temperaturo prve krpe. Enako bi ponovili 

še z drugimi.  2 11 2 11 5 26 5 26 
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Druge možnosti/zapis odgovora na 

raziskovalno vprašanje. 1 6 3 17 2 11 1 5 

Ni odgovora oz. odgovor ni povezan z 

nalogo. 10 56 6 33 8 42 6 32 

 

Iz transkripta številka 92 (priloga 5) je razvidno, da eden izmed učencev pravilno 

načrtuje poskus. Preostali intervjuvanci kljub dodatnim vprašanjem o toplotni 

prevodnosti in navezavi na toplotne izolatorje in prevodnike pri izolaciji hiš ne naredijo 

ustrezne povezave. Kljub dodatnim pojasnilom (priloga 5, transkripta št. 95, 100) ne 

znajo oblikovati načrta raziskave. Do podobnih ugotovitev smo prišli tudi v intervjujih z 

učenci kontrolne skupine. Eden izmed učencev je podal ustrezno rešitev (transkript št. 

115), preostali intervjuvanci pa niso imeli rešitve za to nalogo.  

 

3.9.1.9 Naloga 9 

Pri 9. nalogi (priloga 1, 9. naloga) smo od učencev želeli, da ocenijo primernost uporabe 

porcelanastega krožnika za prehranjevanje in kovinske posode za kuhanje. Primera smo 

vzeli iz vsakdanjega življenja in s tem poskušali učence napeljati na to, da uporaba 

kuhinjskih pripomočkov ni samo kulturno pogojena, ampak ima tudi fizikalno ozadje. 

Pričakovali smo, da bodo učenci brez večjih napak ustrezno povezali izbrana 

gospodinjska pripomočka s toplotnimi prevodniki in izolatorji ter iz tega nato podali 

oceno za primernost uporabe v različnih delih priprave in uživanja obroka. Tudi pri tej 

nalogi smo pričakovali, da bo delež pravilnih odgovorov pri eksperimentalni skupini 

večji kot pri kontrolni skupini. 

 

Naloga 9 je bila povezana z vsakdanjim življenjem, zato nismo pričakovali težav pri 

reševanju. Pričakovali smo, da večji del učencev ne bo imel težav z zapisom odgovora, 

vendar so se naša pričakovanja izkazala za zmotna. Na predtestu je 28 % učencev 

eksperimentalne in 22 % učencev kontrolne skupine zapisalo pravilni odgovor (tabela 

35). V obeh skupinah je 44 % učencev zapisan odgovor povezalo z vsakdanjimi 

izkušnjami in videzom posode, krožnika. Delno pravilne odgovore je na predtestu 

podalo 11 % učencev eksperimentalne in 0 % učencev kontrolne skupine. Delež 

napačnih odgovorov je v eksperimentalni skupini znašal 17 %, v kontrolni pa 33 %.  

 

Na potestu je nalogo pravilno rešilo manj učencev kot na predtestu, in to v obeh 

skupinah. V eksperimentalni skupini je 21 % učencev nalogo pravilno rešilo, v 

kontrolni pa 16 % (tabela 35). V obeh skupinah se je povečal delež delno pravilnih 

odgovorov (eksperimentalna 21 %, kontrolna 26 %). Povečal se je tudi delež napačnih 

odgovorov (eksperimentalna skupina 37 %, kontrolna skupina 37 %). V obeh skupinah 

se je zmanjšal delež odgovorov, povezanih z vsakdanjim življenjem in izkušnjami 

(eksperimentalna skupina 21 %, kontrolna skupina 21 %). Rezultati potesta niso skladni 

z našimi pričakovanji, saj smo pričakovali večji delež pravilnih odgovorov ter večjo 

razliko med eksperimentalno in kontrolno skupino. Razlike med skupinama so zelo 

majhne, vendar še vseeno lahko rečemo, da je bila na potestu uspešnejša 

eksperimentalna skupina.  
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Tabela 35: Primernost uporabe različnih gospodinjskih posod za kuhanje in serviranje 

Ocena primernosti uporabe kovinske 

posode za kuhanje in porcelanastega 

krožnika za serviranje obroka 

PREDTEST POTEST 

ES  KS ES  KS 

N 

Delež 

[%] N 

Delež 

[%] N 

Delež 

[%] N 

Delež 

[%] 

Odgovori, povezani z uporabo, videzom in 

z vsakdanjimi izkušnjami. 8 44 8 44 4 21 4 21 

V kovinski posodi se hrana hitreje segreje, 

ker je dober prevodnik toplote, porcelan je 

slab prevodnik toplote, zato posoda za 

kuhanje ni primerna, je pa primerna za 

serviranje. 5 28 4 22 4 21 3 16 

Kovina prevaja toploto, porcelan pa ne. 2 11 0 0 4 21 5 26 

Napačni odgovori oz. ni odgovora. 3 17 6 33 7 37 7 37 

 

Sliki 20 in 21 prikazujeta zbrane podatke za naloge 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 in 9 glede na delež 

pravilnih odgovorov v posamezni skupini na predtestu in potestu. Pri nekaterih nalogah 

smo v prejšnjih poglavjih zapisali, da določitev enega in edinega pravilnega odgovora ni 

bila mogoča, zato tudi pri tej interpretaciji to nalogo (naloga 5) izpustimo. Pred 

interpretacijo je potrebno še eno pojasnilo, in sicer oranžno obarvani stolpci 

predstavljajo dosežke eksperimentalne skupine in zeleni stolpci predstavljajo dosežke 

kontrolne skupine.  

 

Pri primerjavi rezultatov eksperimentalne in kontrolne skupine na predtestu smo 

ugotovili, da med skupinama ni velikih razlik oz. sta bili skupini kar izenačeni. 

Podrobno analizo uspešnosti eksperimentalne in kontrolne skupine prikazuje slika 20. 

Glavni problem tega magistrskega dela je ugotoviti, ali je konstruktivistična metoda 

uspešnejša pri poučevanju temperature in toplote v 5. razredu kot tradicionalna; 

odgovor na to vprašanje lahko poiščemo na sliki 21. Pričakovali smo, da bo pri več kot 

polovici nalog uspešnejša eksperimentalna skupina. Analiza rezultatov testa je pokazala, 

da je bila na potestu pri prvi nalogi pri opredeljevanju temperature in toplote (dela a in 

c) uspešnejša eksperimentalna skupina. Pri določanju pripomočka za merjenje 

temperature je bila na potestu uspešnejša kontrolna skupina. Pri drugi nalogi je bila pri 

vprašanjih 1, 2, 3 in 6 uspešnejša kontrolna skupina. Pri vprašanju številka 4 sta bili 

skupini izenačeni in pri vprašanju številka 5 je bila na potestu uspešnejša 

eksperimentalna skupina. Pri tretjem vprašanju je temperaturo s prvega in z drugega 

termometra uspešneje odčitala eksperimentalna skupina, pri zadnjem pa je bila 

uspešnejša kontrolna skupina. Pri poimenovanju prvega termometra je bila uspešnejša 

kontrolna skupina. Drugi termometer sta skupini poimenovali enako uspešno in pri 

tretjem poimenovanju je bila uspešnejša eksperimentalna skupina. Četrta naloga je v 

uspešnosti prinesla veliko razliko med eksperimentalno in kontrolno skupino, saj je bila 

prva uspešnejša od druge pri 12 okencih. Pri okencu številka 8 sta bili skupini 

izenačeni. Kontrolna skupina je bila uspešnejša pri okencih številka 11 in 15. Pri šesti 

nalogi je bila eksperimentalna skupina uspešnejša od kontrolne le pri risanju 

ponazoritev toplotnega prehajanja s puščicami pozimi; pri utemeljevanju in risanju 

ponazoritev toplotnega prehajanja s puščicami poleti je bila uspešnejša kontrolna 

skupina. Skupini sta bili izenačeni pri utemeljevanju rešitev pri hiši v poletnem času. Pri 
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USPEŠNOST ES IN KS NA PREDTESTU 

nalogah višjih taksonomskih ravni po Bloomu (naloge 7, 8 in 9) je bila uspešnejša 

eksperimentalna skupina. Razlike med eksperimentalno in kontrolno skupino na potestu 

niso velike, vendar je bila kljub vsemu na potestu uspešnejša eksperimentalna skupina. 

Rezultati so skladni z našimi pričakovanji, čeprav smo upali, da bo razlika med 

skupinama večja.  
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USPEŠNOST ES IN KS NA POTESTU 

Slika 20: Uspešnost ES (oranžna barva) in KS (zelena barva) na predtestu 

Slika 21: Uspešnost ES (oranžna barva) in KS (zelena barva) na potestu 
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S predtestom in potestom smo pridobili veliko podatkov. V tabeli 36 smo zbrali samo 

deleže pravilnih odgovorov za posamezno skupino ter nalogo na predtestu in potestu. 

Pri primerjavi podatkov smo ugotovili, da se na predtestu kažejo velike razlike v deležu 

pravilnih odgovorov med eksperimentalno in kontrolno skupino pri nalogah 3, 4 in 6 v 

prid eksperimentalni skupini. Pri reševanju nalog 2 in 8 je bila uspešnejša kontrolna 

skupina. Na predtestu so učenci eksperimentalne skupine v povprečju pravilno rešili 

46 % nalog in v kontrolni skupini 41 % nalog.  

 

Na potestu je bila eksperimentalna skupina uspešnejša pri nalogah 3, 4, 7, 8 in 9. Pri 

drugih nalogah (naloge 1, 2 in 6) je bila uspešnejša kontrolna skupina. Povprečje 

pravilnih rešitev na potestu se je v obeh skupinah v primerjavi s predtestom zvišalo, in 

sicer je eksperimentalna skupina dosegla 52 % pravilnih rešitev in kontrolna skupina 

50 %. Iz podatkov razberemo, da je bila eksperimentalna skupina uspešnejša na pred- in 

potestu. Napredek v znanju je bil dosežen v obeh skupinah, vendar je glede na dobljene 

rezultate ta večji v kontrolni skupini (9 %) kot v eksperimentalni (6 %). Pri tem se nam 

poraja vprašanje o kakovosti pridobljenega znanja, saj so bili v nekaterih primerih 

učenci na predtestu uspešnejši kot na potestu (eksperimentalna skupina pri nalogi 9; 

kontrolna skupina pri nalogah 8 in 9). Razloge za to lahko iščemo v tipu nalog, saj so 

nam nekatere omogočale iskanje razlik, spet druge ne. Vsekakor pa sta na dobljene 

rezultate vplivali tudi dolžina in težavnost testa. Z raziskavo nismo ugotavljali, ali so 

razlike v znanju med eksperimentalno in kontrolno skupino statistično značilne, saj je 

preučevani vzorec za to premajhen in naloge prekompleksne.  

Tabela 36: Delež pravilnih rešitev po nalogah za ES in KS na predtestu in potestu 

Odstotek pravilnih 

rešitev pri posamezni 

nalogi za ES in KS na 

predtestu in potestu 

PREDTEST POTEST 

ES KS ES KS 

Delež 

[%] 

Delež 

[%] 

Delež 

[%] 

Delež 

[%] 

naloga 1 30 30 33 37 

naloga 2 31 32 51 59 

naloga 3 69 58 83 82 

naloga 4 86 77 87 78 

naloga 6 26 11 28 30 

naloga 7 67 62 73 71 

naloga 8 28 36 37 26 

naloga 9 28 22 21 16 

Skupno povprečje 

pravilnih rešitev  46 41 52 50 
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3.9.2 REZULTATI IN INTERPRETACIJA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA 

V tem poglavju predstavljamo rezultate anketnega vprašalnika. Rezultate vsakega 

vprašanja predstavljamo v treh delih. Najprej na kratko predstavimo posamezno 

vprašanje in naša pričakovanja. Sledi interpretacija dobljenih rezultatov, ki se navezuje 

predvsem na tabelo, ki se nahaja v tretjem delu predstavitve rezultatov za posamezno 

vprašanje.  

 

3.9.2.1 Vprašanje 1 

S prvim vprašanjem (priloga 2, 1. vprašanje) smo od učencev želeli izvedeti, ali se je 

način dela, s katerim so se srečali pri urah, ki smo jih vodili mi, razlikoval od tistih, ki 

jih vodijo učiteljice. Pričakovali smo, da bo na zastavljeno vprašanje pritrdilno 

odgovorilo več učencev eksperimentalne skupine. Za učence kontrolne skupine smo 

pričakovali, da bodo na zastavljeno vprašanje odgovorili negativno. Pričakovali smo, da 

bo razlika v deležih med eksperimentalno in kontrolno skupina velika.  

 

Tabela 37 nam prikazuje, da 84 % učencev eksperimentalne skupine ocenjuje naše delo 

v razredu kot drugačno oz. se naše delo razlikuje od ur naravoslovja pri njihovi 

učiteljici. V eksperimentalni skupini se s tem ne strinja 11 % učencev. Prav tako na 

vprašanje ne pozna odgovora 5 % učencev eksperimentalne skupine. Presenetil nas 

delež odgovorov (74 %), ki so pritrdilno odgovorili na prvo vprašanje tudi v kontrolni 

skupini. Negativno je na zastavljeno vprašanje odgovorilo 16 % učencev kontrolne 

skupine, 11 % pa odgovora ne pozna. Dobljeni rezultati niso skladni z našimi 

pričakovanji, saj smo pričakovali manjši delež pritrdilnih odgovorov v kontrolni 

skupini. Pri tem se takoj postavlja vprašanje, kakšna sta učenje in poučevanje 

naravoslovja in tehnike pri učencih kontrolne skupine.  

Tabela 37: Razlike v načinu dela pri naravoslovju in tehniki 

  

 

 

 

 

3.9.2.2 Vprašanje 2 

S tem vprašanjem (priloga 2, 2. vprašanje) smo želeli od učencev izvedeti, ali jim je naš 

način dela všeč. Pričakovali smo, da bodo učenci eksperimentalne skupine na 

zastavljeno vprašanje odgovorili pritrdilno. Od učencev kontrolne skupine smo 

pričakovali, da bodo z večjim deležem izbrali odgovor ne. Prav tako smo pričakovali, 

da bo razlika med eksperimentalno in kontrolno skupino velika.  

 

Ali se je pouk naravoslovja 

kaj razlikoval od 

dozdajšnjih ur 

ES  KS 

N 

Delež 

[%] N 

Delež 

[%] 

DA 16 84 14 74 

NE 2 11 3 16 

NE VEM 1 5 2 11 
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Na drugo vprašanje je pritrdilno odgovorilo 89 % učencev eksperimentalne skupine, kar 

je skladno z našimi pričakovanji (tabela 38). Po 5 % učencev iz omenjene skupine je 

izbralo še odgovor ne ali ne vem. Vsi rezultati v tabeli 38 za eksperimentalno skupino 

so skladni z našimi pričakovanji. Presenečeni smo bili nad odgovori kontrolne skupine, 

saj so tudi pri drugem vprašanju ti odstopali od naših pričakovanj. V kontrolni skupini 

je 63 % učencev namreč odgovorilo, da jim je bilo delo všeč, 11 % učencev je 

odgovorilo negativno in 26 % z ne vem. Če se pri tem odgovoru navežemo na 1. 

vprašanje, bi lahko dejali, da so dobljeni deleži smiselni. Deleža pritrdilnih odgovorov 

med eksperimentalno in kontrolno skupina sta sicer različna, v prid eksperimentalni 

skupini, kar je skladno z našimi pričakovanji; razlika v deležih je pod našimi 

pričakovanji.  

Tabela 38: Všečnost načina dela 

Ali ti je bil naš 

način dela všeč 

ES  KS 

N 

Delež 

[%] N 

Delež 

[%] 

DA 17 89 12 63 

NE 1 5 2 11 

NE VEM 1 5 5 26 

 

3.9.2.3 Vprašanje 3 

S tretjim vprašanjem v anketi (priloga 2, 3. vprašanje) smo od učencev želeli pridobiti 

informacije o tem, kaj jim je bilo pri naših urah naravoslovja najbolj všeč. Pričakovali 

smo, da bodo učenci eksperimentalne skupine zapisovali predvsem eksperimentalno 

delo in delo s pripomočki. Pri odgovorih kontrolne skupine smo pričakovali, da se bodo 

deleži učencev porazdelili med različne kode in da bo nekaj tudi učencev, ki bodo v 

odgovor napisali ne vem. Med eksperimentalno in kontrolno skupino smo pričakovali 

višjo razliko pri deležu odgovorov, ki se navezujejo na eksperimentalno delo, v prid 

eksperimentalni skupini. 

  

Na tretje vprašanje je 84 % učencev eksperimentalne skupine odgovorilo, da so jim bili 

najbolj všeč eksperimenti (tabela 39). Da jim je bilo najbolj všeč delo v skupini, je 

zapisalo 5 % učencev eksperimentalne skupine in 11 % učencev je zapisalo, da jim je 

bilo najbolj všeč delo s pripomočki. Nihče ni zapisal odgovora ne vem. V kontrolni 

skupini so bili deleži drugačni, saj se je za eksperimentalno delo odločilo 32 % učencev, 

za delo s pripomočki 21 % učencev in odgovor ne vem je zapisalo 47 % učencev. 

Dobljeni rezultati so skladni z našimi pričakovanji, saj se je večji delež učencev 

eksperimentalne skupine odločil za eksperimentalno delo in skoraj polovica učencev 

kontrolne skupine ni opredelila, kaj jim je bilo všeč. Razlika v deležu učencev, ki so se 

v eksperimentalni skupini odločili za poskuse, in tistimi, ki so se v kontrolni skupini 

odločili za poskuse, je velika, kar je skladno z našimi pričakovanji.  

  



101 

 

Tabela 39: Kaj jim je bilo všeč 

Kaj ti je bilo najbolj 

všeč 

ES  KS 

N 

Delež 

[%] N 

Delež 

[%] 

poskusi 16 84 6 32 

delo v skupini 1 5 0 0 

delo s pripomočki 2 11 4 21 

ne vem 0 0 9 47 

 

3.9.2.4 Vprašanje 4 

S četrtim vprašanjem (priloga 2, 4. vprašanje) smo od učencev želeli izvedeti, kaj jim 

pri naših urah ni bilo všeč. Pri tem smo jih prosili, da tudi zapišejo, kaj jim ni bilo všeč. 

Pričakovali smo, da bo večji delež učencev eksperimentalne skupine zapisal, da je bilo 

vse v redu. Pri odgovorih učencev kontrolne skupine smo pričakovali, da bodo zapisali 

predvsem, da si želijo več eksperimentalnega dela.  

 

Na 4. vprašanje je 53 % učencev eksperimentalne in 47 % učencev kontrolne skupine 

zapisalo, da jim ni bilo všeč pisanje testov (tabela 40). S tem vprašanjem smo od 

učencev želeli izvedeti predvsem, kaj jim med obravnavo teme ni bilo všeč. Izkazalo se 

je, da so učenci vprašanje razumeli drugače, kot smo si ga zamislili, zato smo dobili 

drugačne odgovore, kot smo jih želeli. Vse je bilo všeč 37 % učencem eksperimentalne 

skupine. V kontrolni skupini se je 16 % učencev odločilo, da jim je bilo vse v redu, in 

kar 37 % učencev je zapisalo odgovor ne vem. Dobljeni rezultati niso povsem skladni z 

našimi pričakovanji. Prav tako smo pričakovali, da si bodo učenci kontrolne skupine 

zaželeli več eksperimentov, kar pa se ni izkazalo za ustrezno. Rezultati prikazujejo celo 

nasprotno, saj nihče izmed učencev ni zapisal, da si želi več eksperimentov.  

Tabela 40: Kaj jim ni bilo všeč 

Kaj ti ni bilo všeč 
ES KS 

N 

Delež 

[%] N 

Delež 

[%] 

testi/pisanje 10 53 9 47 

večkrat bi lahko delali poskuse 2 11 0 0 

vse je bilo v redu 7 37 3 16 

ne vem 0 0 7 37 

 

3.9.2.5 Vprašanje 5 

S petim vprašanjem (priloga 2, 5. vprašanje) smo od učencev želeli izvedeti, ali bi si v 

prihodnje želeli več takšnih ur naravoslovja. Pričakovali smo, da bo večji del učencev 

eksperimentalne skupine na vprašanje odgovoril pritrdilno. Pri odgovorih kontrolne 

skupine smo pričakovali največji delež negativnih odgovorov.  
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Tabela 41 nam prikazuje, da si 79 % učencev eksperimentalne skupine želi, da bi bilo 

pri naravoslovju več takšnih ur, kot so bile naše. Z ne vem je na vprašanje odgovorilo 

21 % učencev. Rezultati eksperimentalne skupine so skladni z našimi pričakovanji. 

Presenetili so nas rezultati učencev kontrolne skupine, saj je kar 58 % učencev zapisalo, 

da bi si tudi v prihodnje želeli več takšnih ur. 32 % učencev v kontrolni skupini si ne 

želi več tovrstnih ur in 11 % učencev je neopredeljenih. Naša pričakovanja so se tako 

delno izkazala za ustrezna, saj je delež učencev eksperimentalne skupine, ki si želi 

takšen pouk tudi v prihodnje, večji kot pri kontrolni skupini. Skladno z našimi 

pričakovanji je tudi rezultat eksperimentalne skupine, ki nam prikazuje, da si nihče od 

učencev v prihodnje ne želi, da takega pouka ne bi bilo. 

Tabela 41: Zainteresiranost za podobne učne ure 

Bi si želel/-a več 

takšnih ur pri 

naravoslovju 

ES  KS 

N 

Delež 

[%] N 

Delež 

[%] 

DA 15 79 11 58 

NE 0 0 6 32 

NE VEM 4 21 2 11 

 

3.9.2.6 Vprašanje 6 

Pri šestem vprašanju (priloga 2, 6. vprašanje) smo od učencev želeli izvedeti, kaj 

novega so se naučili. Pri tem vprašanju smo pričakovali, da bodo rezultati med 

eksperimentalno in kontrolno skupino precej izenačeni, saj smo z našimi učnimi urami 

želeli učence obeh skupin naučiti nekaj novega, kar je skladno z veljavnim učnim 

načrtom. Pričakovali smo, da bodo učenci eksperimentalne skupine bolje zaznavali 

svoje na novo pridobljeno znanje kot učenci kontrolne skupine. 

  

V tabeli 42 so prikazani rezultati 6. vprašanja anketnega vprašalnika in iz nje lahko 

razberemo, da se je v eksperimentalni skupini največ učencev (47 %) naučilo, da 

termometer meri svojo temperaturo. Veliko novega se je med učnimi urami naučilo     

32 % učencev. Presenetilo nas je, da 5 % učencev meni, da so se naučili, da termometer 

meri svojo toploto. Rezultati ankete v eksperimentalni skupini so v veliki meri skladni z 

našimi pričakovanji. Pri kontrolni skupini so nas dobljeni rezultati malo presenetili, saj 

je kar 68 % učencev zapisalo, da se je naučilo zelo veliko (npr. kaj je temperatura, 

čigavo temperaturo meri termometer …). Delež teh odgovorov je v kontrolni skupini 

precej večji kot v eksperimentalno skupini, kar ni skladno z našimi pričakovanji. Da 

termometer meri svojo temperaturo, se je naučilo 16 % učencev kontrolne skupine. Ta 

delež je v primerjavi z eksperimentalno skupino nižji.  
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Tabela 42: Kaj novega so se naučili 

Kaj novega si se naučil/-a med našimi 

urami  

ES KS 

N 

Delež 

[%] N 

Delež 

[%] 

Da termometer meri svojo 

temperaturo. 9 47 3 16 

Da termometer meri svojo toploto. 1 5 0 0 

Zelo veliko (npr. Kaj je temperatura?). 6 32 13 68 

Ne. 1 5 2 11 

Drugo. 2 11 1 5 

 

3.9.2.7 Vprašanje 7 

S sedmim vprašanjem (priloga 2, 7. vprašanje) smo želeli pri učencih preveriti, ali so 

med našimi učnimi urami kdaj naleteli na to, da so mislili, da je njihovo znanje, 

predvidevanje resnično, pravilno, izkazalo pa se je nasprotno. Učence smo prosili, da 

zapišejo, v katerem primeru se jim je to zgodilo. Pričakovali smo, da bodo učenci 

eksperimentalne skupine v večjem deležu prepoznali ta pojav pri sebi kot učenci 

kontrolne skupine. Za učence kontrolne skupine smo pričakovali, da neki delež učencev 

tega pojava pri sebi sploh ne bo prepoznal. Prav tako smo pričakovali, da bo razlika 

med eksperimentalno in kontrolno skupino pri deležu pozitivnih odgovorov velika.  

 

Tabela 43 prikazuje, da je 68 % učencev eksperimentalne skupine med našim poukom 

zaznalo, da so njihove predstave napačne. Tega pojava ni zaznalo 16 % učencev in 

ravno tak delež učencev je na vprašanje odgovoril z ne vem. Rezultati eksperimentalne 

skupine so skladni z našimi pričakovanji, saj je kar velik delež učencev zaznal svoje 

napačne predstave. V kontrolni skupini je svoje napačne predstave zaznalo 42 % 

učencev, kar je manj kot pri eksperimentalni skupini, vendar je delež še vedno večji od 

naših pričakovanj. Svojih napačnih predstav ni zaznalo 32 % učencev in 26 % učencev 

je izbralo odgovor ne vem. Med eksperimentalno in kontrolno skupino je zaznati razlike 

v deležu pritrdilnih odgovorov. 

Tabela 43: Predvidevanje se je izkazalo za napačno 

Ali so se tvoja 

predvidevanja 

kdaj izkazala za 

napačna 

ES  KS 

N 

Delež 

[%] N 

Delež 

[%] 

DA 13 68 8 42 

NE 3 16 6 32 

NE VEM 3 16 5 26 

 

V tabeli 44 so prikazani rezultati, ki pojasnjujejo, kdaj so učenci zaznali svoje napačne 

predstave. Na ta del vprašanja so odgovorili samo učenci, ki so na prvi del odgovorili 

pritrdilno, zato so deleži razporejeni drugače kot pri drugih rezultatih. V 

eksperimentalni skupini je svoje neznanje oz. napačne predstave 54 % učencev zaznalo 

pri testu, 38 % učencev pri vprašanju in obravnavi tega, čigavo temperaturo meri 



104 

 

termometer. V kontrolni skupini je največ učencev (75 %) zaznalo svoje neznanje oz. 

napačne predstave pri poskusih. Na testih je svoje napačne zaznave prepoznalo 25 % 

učencev. Rezultati so skladni z našimi pričakovanji, čeprav smo si želeli, da bi učenci 

natančneje opredelili, v katerem delu ure se jim je to zgodilo.  

Tabela 44: Kdaj so bila predvidevanja napačna 

Kdaj si prepoznal svoja 

napačna predvidevanja 

ES  KS 

N 

Delež 

[%] N 

Delež 

[%] 

čigavo temp. meri 

termometer 5 38 0 0 

pri testu 7 54 2 25 

pri poskusih 1 8 6 75 

 

3.9.2.8 Vprašanje 8 

Pri osmem vprašanju (priloga 2, 8. vprašanje) smo od učencev želeli izvedeti, ali so 

pred našo skupno obravnavo temperature in toplote menili, da imajo o izbranih pojavih 

več znanja, kot se je pozneje izkazalo, da ga imajo. S tem vprašanjem smo namreč želeli 

preveriti, ali učenci zaznavajo svoje predznanje in novo znanje, ki so ga pridobili med 

obravnavo snovi. Pri tem vprašanju nismo pričakovali velikih razlik v deležu pozitivnih 

odgovorov med eksperimentalno in kontrolno skupino; vseeno smo pričakovali, da bo 

delež večji pri eksperimentalni skupini.  

 

Pred začetkom naših skupnih srečanj je 32 % učencev eksperimentalne skupine menilo, 

da ima o obravnavani temi več znanja, kot se je izkazalo v nadaljevanju (tabela 45). Da 

ima manj znanja, kot se je nato izkazalo, je menilo 42 % učencev. Svojega znanja ni 

znalo oceniti 26 % učencev. V kontrolni skupini je delež učencev, ki so bili prepričani, 

da znajo več, kot se je nato izkazalo (53 %), večji kot pri eksperimentalni skupini. V 

kontrolni skupini je 26 % učencev menilo, da je njihovo znanje slabše, in 21 % učencev 

je izbralo odgovor ne vem. Rezultati so skladni z našimi pričakovanji, saj so učenci 

eksperimentalne skupine boljše zaznavali svoje predznanje in na novo naučeno znanje 

kot učenci kontrolne skupine. 

Tabela 45: Ocenitev predznanja 

Ali si pred obravnavo teme 

menil/-a, da imaš več 

znanja o temperaturi in 

toploti 

ES  KS 

N 

Delež 

[%] N 

Delež 

[%] 

DA 6 32 10 53 

NE 8 42 5 26 

NE VEM 5 26 4 21 
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3.9.2.9 Vprašanje 9 

Z devetim vprašanjem (priloga 2, 9. vprašanje) smo želeli od učencev izvedeti, ali bi o 

temperaturi in toploti želeli izvedeti še kaj novega, dodatnega. S tem vprašanjem smo 

poskušali od učencev izvedeti, ali je naš način dela v njih spodbudil željo po dodatnem 

pridobivanju informacij in znanja ter dvignil njihovo radovednost. Prosili smo jih tudi, 

da svoje želje in predloge zapišejo. Pri tem vprašanju smo pričakovali, da bodo učenci 

eksperimentalne skupine v večjem deležu kot učenci kontrolne skupine zapisali, da si 

želijo izvedeti kaj novega, povezanega predvsem z eksperimenti. Z njihove strani smo 

pričakovali tudi več predlogov za nadaljnjo obravnavo.  

 

Pri 9. vprašanju je 63 % učencev eksperimentalne skupine odgovorilo pritrdilno, 21 % 

učencev nikalno in 16 % učencev z ne vem (tabela 46). Dobljeni rezultati so skladni z 

našimi pričakovanji, saj je več kot polovica učencev eksperimentalne skupine izrazila 

željo po dodatnem znanju in informacijah v povezavi s temperaturo in toploto. V 

kontrolni skupini je željo po dodatnem pridobivanju znanja izkazalo 42 % učencev. O 

temperaturi in toploti ne želi izvedeti nič več 32 % učencev kontrolne skupine in 26 % 

učencev se je opredelilo z odgovorom ne vem. Dobljeni rezultati so skladni z našimi 

pričakovanji, saj je delež učencev, ki želi o temperaturi in toploti izvedeti še kaj novega, 

v eksperimentalni skupini večji kot v kontrolni skupini, iz česar lahko sklepamo, da smo 

s konstruktivističnim načinom poučevanja pri učencih eksperimentalne skupine v večji 

meri spodbudili radovednost in željo po pridobivanju novega znanja o temperaturi in 

toploti.  

Tabela 46: Želiš izvedeti še kaj novega 

Bi želel/-a o 

temi izvedeti še 

kaj več 

ES  KS 

N 

Delež 

[%] N 

Delež 

[%] 

DA 12 63 8 42 

NE 4 21 6 32 

NE VEM 3 16 5 26 

 

Drugi del devetega vprašanja se je nanašal na to, kaj bi si učenci želeli še novega 

izvedeti. Zapisali so veliko idej in predlogov, zato je bilo kodiranje odgovorov zahtevno 

in dolgotrajno. Zanimivo pri vsem je, da sta polovica (50 %) učencev eksperimentalne 

in več kot polovica (75 %) učencev kontrolne skupine, ki so pri prvem delu odgovora 

izbrali da, v nadaljevanju zapisali, da ne vesta, kaj novega bi želeli izvedeti. Preostali 

učenci eksperimentalne skupine so želeli izvedeti še kaj več o termometrih (17 %), 

temperaturi središča Zemlje (8 %), pripravi načrta raziskave (8 %) in o tem, koliko je 

temperatura Sonca (8 %). Zanimiv se je zdel še zapis enega izmed učencev 

eksperimentalne skupine (8 %), ki si želi izvedeti, kako brez termometra izvemo, 

kolikšna je temperatura. V kontrolni skupini so poleg že omenjenega rezultata omenili 

še, da si želijo izvedeti, kakšna je temperatura Sonca (13 %), in pridobiti znanje, ki jim 

bo v življenju pomagalo (13 %). Rezultati predlogov za nova znanja so zanimivi in 

nepričakovani.  
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Tabela 47: Kaj novega si želiš izvedeti 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.2.10 Vprašanje 10  

Pri 10. vprašanju (priloga 2, 10. vprašanje) smo želeli, da otroci podajo oceno testa, pri 

čemer je 1 pomenilo zelo lahko in 5 zelo težko. S tem vprašanjem smo želeli ugotoviti, 

ali način poučevanja, ki so ga bili deležni učenci, vpliva na to, kako težek se jim zdi 

test. Pričakovali smo, da bodo učenci eksperimentalne skupine ocenili test kot lažjega 

oz. bo delež ocen 4 in 5 majhen. Za učence kontrolne skupine smo pričakovali, da bodo 

testi težji oz. bo delež učencev, ki ga bodo ocenili z oceno 4 ali 5, večji kot pri 

eksperimentalni skupini.  

 

V eksperimentalni skupini je 63 % učencev test ocenilo kot srednje težek (tabela 48). 

Nihče izmed učencev eksperimentalne skupine ni ocenil testa kot zelo lahkega. Kot 

lahkega je test ocenilo 16 % učencev. Kot težkega je test ocenilo 11 % učencev in prav 

toliko (11 %) kot zelo težek. Rezultati eksperimentalne skupine so skladni z našimi 

pričakovanji. V kontrolni skupini nihče izmed učencev ni zapisal, da bi bil test zelo 

lahek oz. lahek. 53 % učencev je test ocenilo z oceno tri, 26 % učencev je test ocenilo 

kot težek in 21 % učencev je test ocenilo kot zelo težek. Dobljeni rezultati so skladni z 

našimi pričakovanji, saj večji delež učencev kontrolne skupine meni, da je bil test težek 

oz. zelo težek kot učencev eksperimentalne skupine. Prav tako je večji delež učencev 

eksperimentalne skupine kot kontrolne skupine zapisalo, da je bil test lahek. 

Tabela 48: Ocena težavnosti testa 

Oceni 

težavnost testa 

ES  KS 

N 

Delež 

[%] N 

Delež 

[%] 

 1 0 0 0 0 

2 3 16 0 0 

3 12 63 10 53 

4 2 11 5 26 

5 2 11 4 21 

Kaj novega bi si še želel izvedeti o 

temperaturi in toploti 

ES  KS 

N 

Delež 

[%] N 

Delež 

[%] 

Ne vem. 6 50 6 75 

O termometrih. 2 17 0 0 

Kako narediti načrt raziskave. 1 8 0 0 

Kolikšno temperaturo ima središče 

Zemlje. 1 8 0 0 

Kolikšna je temperatura sonca. 1 8 1 13 

Kar mi bo v življenju pomagalo. 0 0 1 13 

Kako brez termometra izvem, kolikšna je 

temperatura. 1 8 0 0 
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3.9.2.11 Vprašanje 11 

Pri 11. vprašanju (priloga 2, 11. vprašanje) smo od učencev želeli izvedeti, kaj jim je pri 

testu povzročalo največ težav. Pričakovali smo, da bodo učencem kontrolne skupine 

največ preglavic predstavljale naloge višjih taksonomskih ravni. Od učencev 

eksperimentalne skupine smo pričakovali, da jim naloge višjih taksonomskih ravni ne 

bodo povzročale prevelikih težav.  

 

Pri tem vprašanju se je izkazalo, da je bila po mnenju učencev v obeh skupinah na testu 

najtežja 8. naloga (eksperimentalna skupina 63 %, kontrolna skupina 26 %), ki je od 

učencev zahtevala, da samostojno zapišejo načrt raziskave. V eksperimentalni skupini je 

16 % učencev menilo, da je bila najtežja 7. naloga, pri kateri so se srečali s primerjavo 

grafov, sledi 9. naloga (11 %), pri kateri je bilo od učencev zahtevano, da ocenijo 

primernost dveh različnih posod za kuhanje in serviranje hrane. V kontrolni skupini je 

bila po mnenju učencev druga najtežja naloga 7. naloga (21 %), sledita ji 1. in 9. naloga 

(11 %). Rezultati so v večji meri skladni z našimi pričakovanji, čeprav smo vseeno 

pričakovali, da bo kak izmed učence zapisal tudi, da nobena naloga ni bila zelo težka. Iz 

rezultatov, predstavljenih v tabeli 49, lahko sklepamo, da učencem obeh skupin največ 

preglavic povzročajo naloge višjih taksonomskih ravni, saj so te označili za najtežje.  

Tabela 49: Kaj je bilo na testu najtežje 

Kaj je bilo pri 

testu najtežje 

ES  KS 

N 

Delež 

[%] N 

Delež 

[%] 

1. naloga 0 0 2 11  

3. naloga 0 0 1 5 

4. naloga 1 5 0 0 

6. naloga 1 5 1 5 

7. naloga 3 16 4 21 

8. naloga 12 63 5 26 

9. naloga 2 11 2 11 

ni odgovora 0 0 4 21 

 

3.9.3 DOSEŽKI UČENCEV NA SPROTNEM PREVERJANJU ZNANJA 

S testom sprotnega preverjanja znanja smo želeli pri učencih preveriti, koliko so se 

naučili med našimi učnimi urami in kakšno je njihovo znanje takoj po koncu učnih ur. 

Pri tem delu zbiranja podatkov je bilo število vključenih učencev v raziskavo drugačno 

kot pri zbiranju podatkov z drugimi merskimi instrumenti. V eksperimentalni skupini je 

sodelovalo 19 učencev, v kontrolni skupini pa 15 učencev. Vzrok za to so težave z 

organizacijo dela pri socialnih pedagogih na osnovni šoli, kjer smo opravljali raziskavo. 

 

Pravilni odgovori pri posameznem vprašanju so zapisani krepko in ležeče ter osenčeni. 
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3.9.3.1  Vprašanje 1 

S prvim vprašanjem (priloga 3, 1. vprašanje) smo želeli pri učencih preveriti, ali so med 

učnimi urami spremenili svoje predstave o tem, čigavo temperaturo meri termometer. 

Na predtestu je večji del učencev obeh skupin na to vprašanje odgovoril narobe, zato 

nas je še toliko bolj zanimalo, ali nam je uspelo premostiti to napačno predstavo. 

Pričakovali smo, da bo na sprotnem preverjanju znanja večina učencev eksperimentalne 

in kontrolne skupine na to vprašanje odgovorila pravilno. 

  

Rezultati, prikazani v tabeli 50, nam prikazujejo, da je na zastavljeno vprašanje pravilno 

odgovorilo 21 % učencev eksperimentalne in 100 % učencev kontrolne skupine. V 

eksperimentalni skupini 58 % učencev tudi po obravnavi učne snovi še vedno meni, da 

termometer meri temperaturo vode, ker so merili temperaturo vode. Prav tako v 

eksperimentalni skupini 5 % učencev meni, da meri termometer temperaturo prostora in 

16 % učencev meni, da meri temperaturo lončka. Nad rezultati eksperimentalne skupine 

smo presenečeni, saj smo pričakovali večji delež pravilnih odgovorov. Razloge za tak 

rezultat lahko iščemo v tem, da so učenci kontrolne skupine dobili znanje izdelano v 

celoti, učenci eksperimentalne skupine pa so morali do nekih ugotovitev priti prek 

lastnega dela in – sodeč po rezultatih – njihovo lastno delo ni obrodili želenih sadov. 

Zanimivo je tudi, da so kljub takšnemu rezultatu na sprotnem preverjanju znanja učenci 

eksperimentalne skupine na potestu na enako vprašanje odgovorili z večjim deležem 

pravilnih odgovorov. Mogoče so potrebovali samo čas, da so se jim vse informacije 

»usedle« v možgane. Pri tem vprašanju se kaže razlika med eksperimentalno in 

kontrolno skupino v prid zadnji, kar ni skladno z našimi pričakovanji. 

Tabela 50: Temperatura termometra 

Čigavo 

temperaturo 

kaže 

termometer 

ES  KS 

N 

Delež 

[%] N 

Delež 

[%] 

A 4 21 15 100 

B 11 58 0 0 

C 1 5 0 0 

D 3 16 0 0 

 

3.9.3.2 Vprašanje 2 

Pri 2. vprašanju (priloga 3, 2. vprašanje) smo od učencev želeli izvedeti, kakšna je 

temperatura vseh predmetov v razredu. S tem vprašanjem smo pri učencih preverjali 

poznavanje zakonitosti, da imajo vsi predmeti v istem prostoru enako temperaturo. 

Pričakovali smo, da po obravnavi izbrane teme učenci eksperimentalne in kontrolne 

skupine s tem vprašanjem ne bodo imeli velikih težav. Prav tako smo pričakovali velik 

delež pravilnih odgovorov v obeh skupinah.  

 

Iz tabele 51 lahko razberemo, da je na zastavljeno 2. vprašanje po  obravnavi učnih not 

pravilno odgovorilo 58 % učencev eksperimentalne in 93 % učencev kontrolne skupine. 

Poleg pravilnega odgovora so učenci eksperimentalne skupine izbrali še odgovor B        



109 

 

(26 %) in odgovor C (16 %). V kontrolni skupini so poleg pravilnega odgovora izbrali 

še odgovor B (7 %). Pričakovali smo večji delež pravilnih ogovorov pri učencih 

eksperimentalne skupine. Tudi pri tem vprašanju se je namreč izkazalo, da je bila 

uspešnejša kontrolna skupina. Prave razloge za take rezultate težko navajamo, lahko pa 

sumimo, da učenci eksperimentalne skupine potrebujejo čas, da se jim vsa teoretična 

izhodišča in informacije po obravnavi učnih enot povežejo in »usedejo«. Vsekakor pa je 

lahko eden izmed razlogov za takšen rezultat tudi (ne)motiviranost učencev za 

izpolnjevanje. Tudi pri tem vprašanju se je izkazalo, da je bila kontrolna skupina 

uspešnejša od eksperimentalne.  

Tabela 51: Temperatura vseh predmetov v razredu 

Kakšna je 

temperatura vseh 

predmetov v razredu 

ES  KS 

N 

Delež 

[%] N 

Delež 

[%] 

A 11 58 14 93 

B 5 26 1 7 

C 3 16 0 0 

D 0 0 0 0 

 

3.9.3.3 Vprašanje 3 

Pri tretjem vprašanju (priloga 3, 3. vprašanje) smo od učencev želeli izvedeti, kaj se 

zgodi z alkoholnim stolpcem v termometru, če termometer iz toplejše posode postavimo 

na hladnejše mesto. V obeh skupinah smo pričakovali velik delež pravilnih odgovorov, 

saj so se učenci obeh skupin s tem srečali med obravnavo. Pričakovali smo, da bo 

eksperimentalna skupina uspešnejša od kontrolne. 

  

Na zastavljeno vprašanje, kaj se zgodi s termometrom, ko ga vzamem iz lončka, v 

katerem je vroča voda, in ga položim na mizo, ki ima nižjo temperaturo, kot jo ima voda 

v lončku, je pravilno odgovorilo 74 % učencev eksperimentalne in 87 % učencev 

kontrolne skupine (tabela 52). Poleg pravilnega odgovora je 26 % učencev 

eksperimentalne skupine izbralo še odgovor B, poleg katerega je bilo zapisano, da 

višina alkoholnega stolpca v termometru raste. V kontrolni skupini je poleg pravilnega 

odgovora 7 % učencev izbralo odgovor B in prav toliko še odgovor A (višina 

alkoholnega stolpca v termometru ostane nespremenjena). Rezultati kažejo, da je večji 

delež učencev eksperimentalne skupine na zastavljeno vprašanje odgovoril pravilno. 

Delež pravilnih odgovorov v eksperimentalni skupini glede na prejšnji vprašanji je 

večji. Kontrolna skupina ima še vedno večji delež pravilnih odgovorov, kar pa ni 

skladno z našimi pričakovanji. Tudi pri tem vprašanju je bila kontrolna skupina 

uspešnejša od eksperimentalne.  

  



110 

 

Tabela 52: Dogajanje v termometru 

Kaj se zgodi s termometrom, ko ga 

vzamem iz lončka, v katerem je vroča 

voda, in ga položim na mizo, ki ima nižjo 

temperaturo, kot jo ima voda v lončku 

ES  KS 

N 

Delež 

[%] N 

Delež 

[%] 

A 0 0 1 7 

B 5 26 1 7 

C 14 74 13 87 

D 0 0 0 0 

 

3.9.3.4 Vprašanje 4 

S četrtim vprašanjem (priloga 3, 4. vprašanje) smo pri učencih želeli preveriti, ali 

povezujejo vsakdanje aktivnosti z dognanji stroke. Zanimalo nas je, zakaj se 

temperatura tople ali hladne vode v kozarčku začne spreminjati, če kozarček pustimo 

stati v prostoru s stalno temperaturo. Pričakovali smo, da učenci s tem vprašanjem ne 

bodo imeli težav; predvsem smo to pričakovali od učencev eksperimentalne skupine, ki 

so zadevo praktično preizkusili. Prav tako smo pričakovali, da bodo pri tem vprašanju 

uspešnejši učenci eksperimentalne skupine. 

  

Iz tabele 53 je razvidno, da je na zastavljeno 4. Vprašanje, zakaj se temperatura tople 

ali hladne vode v kozarčku začne spreminjati, če kozarček pustimo stati na mizi v 

razredu eno šolsko uro, pravilno odgovorilo 79 % učencev eksperimentalne in 100 % 

učencev kontrolne skupine. Poleg pravilnega odgovora je 21 % učencev 

eksperimentalne skupine izbralo še odgovor A, poleg katerega je bilo zapisano, da 

dajanje termometra v vodo spremeni temperaturo vode. Dobljeni rezultati niso povsem 

skladni z našimi pričakovanji, saj smo pričakovali, da bo deleže pravilnih odgovorov v 

eksperimentalni skupini v primerjavi s kontrolno skupino večji. Kot je razvidno iz 

tabele 52, ni tako. Tudi pri tem vprašanju je bila uspešnejša kontrolna skupina.  

Tabela 53: Spreminjanje temperature 

Zakaj se temperatura tople ali 

hladne vode v kozarčku začne 

spreminjati, če kozarček pustimo 

stati na mizi v razredu eno šolsko 

uro 

ES  KS 

N 

Delež 

[%] N 

Delež 

[%] 

A 4 21 0 0 

B 0 0 0 0  

C 0 0 0 0 

D 15 79 15 100 

 

3.9.3.5 Vprašanje 5 

Z zadnjim vprašanjem (priloga 3, 5. vprašanje) smo želeli pri učencih preveriti, kako 

uspešni so pri prenosu temeljnih zakonitosti o toploti na praktične primere iz 

vsakdanjega življenja. Zanimalo nas je, kako se spreminja temperatura vode v notranji 

posodi. Pričakovali smo, da bodo pri tem vprašanju uspešnejši učenci eksperimentalne 
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skupine, saj so se s takim primerom tudi med učnimi urami praktično srečali. Pri 

kontrolni skupini smo pričakovali manjši delež pravilnih odgovorov, saj s takšnim 

primerom učenci niso imeli dobrih praktičnih izkušenj; pridobili so samo neko 

teoretično znanje, ki ga je bilo treba prenesti v prakso.  

 

Iz tabele 54 je razvidno, da je na zadnje vprašanje pravilno dogovorilo 68 % učencev 

eksperimentalne in 13 % učencev kontrolne skupine. Poleg pravilnega odgovora je      

26 % učencev eksperimentalne skupine izbralo odgovor D, poleg katerega je bilo 

zapisano, da se temperatura vode v notranji posodi ne spreminja, in 5 % učencev 

odgovor A (temperatura vode v zunanji posodi pada). V kontrolni skupini je poleg 

pravilnega odgovora 87 % učencev izbralo odgovor C, ki ponuja odgovor Temperatura 

vode v notranji posodi pada. Dobljeni rezultati so skladni z našimi pričakovanji, saj je 

bila pri tem vprašanju uspešnejša eksperimentalna skupina, ki je imela večji delež 

pravilnih odgovorov.  

Tabela 54: Prehajanje toplote v posodah 

V večjo posodo natočimo hladno vodo 

in vanjo postavimo manjšo posodo, ki 

smo jo napolnili z vročo vodo. V obe 

posodi smo potopili termometra in 

merili temperaturo. Kako se spreminja 

temperatura v notranji posodi 

ES  KS 

N 

Delež 

[%] N Delež [%] 

A 1 5 0 0 

B 13 68 2 13 

C 0 0 13 87 

D 5 26 0 0 

 

Slika 22 prikazuje, kako uspešni so bili učenci eksperimentalne in kontrolne skupine pri 

testu, ki je preverjal njihovo znanje takoj po koncu obravnave teme. Oranžni stolpci 

predstavljajo delež pravilnih odgovorov v eksperimentalni skupini. Zeleni stolpci 

predstavljajo delež pravilnih odgovorov v kontrolni skupini. S slike 22 lahko 

razberemo, da so bili na sprotnem preverjanju pri 1. 2., 3. in 4. vprašanju uspešnejši 

učenci kontrolne skupine, česar nismo pričakovali. Naša pričakovanja, da bo na tem 

testu uspešnejša eksperimentalna skupina, so se uresničila le pri 5. vprašanju.  



112 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1. vprašanje 2. vprašanje 3. vprašanje 4. vprašanje 5. vprašanje

d
e

le
ž 

p
ra

vi
ln

ih
 o

d
go

vo
ro

v 

vprašanje 

USPEŠNOST ES IN KS NA SPROTNEM 
PREVERJANJU ZNANJA 

Slika 22: Uspešnost ES (oranžna barva) in KS (zelena barva) na sprotnem preverjanju znanja 

 

3.10 SINTEZA REZULTATOV Z RAZPRAVO 

V poglavju 3.9 smo podrobno predstavili rezultate in interpretacijo vseh zbranih 

podatkov s predtestom, potestom, z anketnim vprašalnikom, intervjujem in s testom za 

sprotno preverjanje znanja. Z vsemi omenjenimi merskimi instrumenti smo pridobili 

podatke, ki so nam omogočili poiskati ustrezne odgovore na zastavljena raziskovalna 

vprašanja. Odgovore, do katerih so nas pripeljali zbrani podatki, bomo predstavili v 

nadaljevanju. 

 

Ugotovitve se nanašajo samo na učence izbrane šole, saj je bilo v raziskavo vključenih 

38 učencev, kar pa nam onemogoča posplošitev ugotovitev na osnovno množico, ki jo 

predstavljajo vsi učenci slovenskih osnovnih šol, ki v šolskem letu 2014/15 obiskujejo 

5. razred. Vendar rezultati in z njimi povezane ugotovitve nudijo majhen vpogled v to, 

kakšno je stanje pri nas.   

 

Analiza zbranih podatkov nas pripelje do naslednjih odgovorov (O) na zastavljena 

raziskovalna vprašanja (RV):  

 

RV 1: Kakšne so predstave učencev v 5. razredu osnovne šole o temperaturi in toploti? 

O 1: Učenci imajo o temperaturi in toploti izdelane svoje predstave, ki so najpogosteje 

napačne oz. niso skladne z dognanji stroke.  

S predtestom smo pri učencih preverili, kakšne so njihove predstave o temperaturi in 

toploti, ter oblikovali naslednje ugotovitve:  

 več kot tretjina učencev, vključenih v raziskavo, izenačuje temperaturo in 

toploto (tabela 11);  
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 manj kot tretjina učencev pa izenačuje toploto s temperaturo (tabela 13), prav 

tako je delež tistih učencev, ki imajo težave s povezovanjem temperature in 

toplote, zelo nizek (tabela 15);  

 učenci poznajo pripomoček za merjenje temperature (tabela 12); 

 nimajo večjih težav z opredeljevanjem toplotnih izolatorjev in prevodnikov ter 

izbiranjem primerov za posamezno skupino (tabele 14, 16, 18); 

 učenci ne vedo, da termometer kaže svojo temperaturo (tabela 17); 

 imajo izoblikovano napačno predstavo o tem, da s termometrom lahko merimo 

toploto (tabela 19); 

 učenci z odčitavanjem temperature z različnih termometrov nimajo težav, prav 

tako jim poimenovanje termometrov, s katerimi se pogosto srečajo, ne dela 

večjih težav (tabele 20, 21, 22); 

 z ločevanjem terminov temperatura in toplota nimajo večjih težav, če to izhaja 

iz vsakdanje situacije (tabela 23), težave pa se kažejo pri teoretski opredelitvi 

terminov (prilogi 5 in 6); 

 pri učencih je prisotna napačna predstava o tem, da nas oblačila grejejo, zato 

tudi niso ustrezno odgovorili na vprašanje, ali se bo snežak stalil, če ga 

oblečemo (tabele 24, 25, 26); 

 učenci slabo in nenatančno preberejo navodila, zato so njihove rešitve 

neustrezne oz. pomanjkljive (6. naloga); 

 pogosto je bilo zapisano, da toplota prehaja z mesta z nižjo temperaturo na 

mesto z višjo temperaturo (tabeli 28 in 30); 

 pri odčitavanju podatkov iz grafov učenci niso imeli težav, imeli pa so težave s 

primerjanjem izmerkov temperatur dveh krajev med seboj (tabeli 31 in 32); 

 učenci imajo veliko težav z zapisom načrta raziskave, zato pri 8. nalogi niso 

pokazali svojega znanja o toplotni prevodnosti (tabeli 33 in 34); 

 pri nalogah iz vsakdanjega življenja sklepajo iz svojih izkušenj in opažanj, ki 

pogosto niso strokovno ustrezne, oz. izkušenj ne povežejo s fizikalnima 

konceptoma temperatura in toplota (tabela 35). 

 

Iz zgoraj zapisanih ugotovitev lahko razberemo nekatere napačne predstave (npr. 

temperatura je enaka toploti, termometer meri toploto, oblačila nas grejejo, toplota gre z 

mesta z nižjo temperaturo na mesto z višjo temperaturo …), ki se kažejo pri učencih, ki 

so sodelovali v naši raziskavi, in se skladajo z ugotovitvami tujih avtorjev (Alwan, 

2010; Thomaz idr., 1995), ki tudi ugotavljajo, da študentje enačijo temperaturo in 

toploto, menijo, da je temperatura izmerek toplote ter povezujejo temperaturo z občutki 

topel/hladen. Ugotovili smo, da učenci nimajo večjih težav z opredeljevanjem toplotnih 

prevodnikov in izolatorjev, s poimenovanjem termometrov in z odčitavanjem 

temperature z njih. Preseneča opažanje, da učenci s konceptoma temperature in toplote 

ne znajo pojasniti, zakaj je neka posoda primernejša za kuhanje in druga za serviranje 

(9. naloga). Prav nasprotno smo ugotovili pri 4. nalogi, kjer so bili učenci uspešnejši pri 

ločevanju terminov temperature in toplote, ko so imeli pred seboj situacijo iz 

vsakdanjega življenja.  

 

Prikazani rezultati in odgovor na zastavljeno raziskovalno vprašanje so skladni z našimi 

pričakovanji, saj smo pričakovali, da bodo pri učencih prisotne napačne predstave o 
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temperaturi in toploti (npr. enačenje temperature s toploto, napačne opredelitve toplote, 

mnenje, da termometer kaže temperaturo merjenca).  

Po pregledu rezultatov potesta smo ugotovili, da so se predstave o temperaturi in toploti 

pri učencih obeh skupin izboljšale, žal pa je še vedno velik delež učencev, ki imajo 

kljub sistematični in načrtni obravnavi temperature in toplote napačne predstave. 

Thomaz idr. (1995) in Baser (2006) so ugotovili, da konstruktivistična metoda 

pripomore k premeščanju napačnih predstav o temperaturi in toploti. V naši raziskavi te 

ugotovitve ne moremo potrditi, saj je bil vzorec majhen, se pa kažejo razlike med 

skupinama v prid eksperimentalni skupini pri zahtevnejših nalogah, kar potrjuje, da 

nekaj resnice v ugotovitvah omenjenih avtorjev najverjetneje je. Za boljše razumevanje 

temperature in toplote pri učencih je pomembno, da učitelj sam dobro in strokovno 

neoporečno razume obravnavana koncepta, da ima do obravnavane teme ustrezen odnos 

ter da učenci zaznajo svoje napačne predstave ter jih nato s pomočjo različnih 

pripomočkov in eksperimentov želijo premostiti in samostojno zgraditi strokovno manj 

oporečen koncept temperature in toplote. Vsekakor je za preseganje napačnih predstav o 

temperaturi in toploti potrebnega veliko časa, ki pa ga žal v šoli največkrat ni na voljo, 

kar v svoji raziskavi ugotavlja tudi Kline (2010).  

 

RV 2: Ali konstruktivistični način poučevanja pripelje učence do boljšega in bolj 

poglobljenega razumevanja pojmov toplote in temperature? 

O 2: Konstruktivistični način poučevanja pripelje učence do boljšega in bolj 

poglobljenega razumevanja pojmov toplote in temperature.  

Iz rezultatov potesta (poglavje 3.8) lahko razberemo, da je bila eksperimentalna 

skupina, ki je bila poučevana na konstruktivistični način, uspešnejša pri reševanju 

naslednjih naloga na testu: 3, 4, 5, 7, 8 in 9, kar potrjujeta tudi slika 21 in tabela 36. Pri 

preostalih nalogah (1., 2. in 6. naloga) so bili uspešnejši učenci v kontrolni skupini 

(slika 21, tabela 36). Iz tega lahko razberemo, da konstruktivistični način poučevanja 

pripelje učence do bolj poglobljenega in boljšega razumevanja toplote in temperature. 

Odgovor na RV 2 je skladen z našimi pričakovanji, saj menimo, da konstruktivistični 

način poučevanja pripelje do boljših učnih rezultatov. Preseneča, da so bili učenci pri 6. 

in 9. nalogi obeh skupin slabši pri reševanju potesta kot predtesta, kar pa ni skladno z 

našimi pričakovanji. Vzrok gre iskati v (ne)motiviranosti učencev za delo, neustreznem 

razumevanju navodil, padcu motivacije in v pomanjkanju časa za reševanje testov.  

 

RV 3: Ali učenci, ki so poučevani po konstruktivistični metodi, uspešneje rešujejo 

vprašanja višje ravni in znanje lažje prenesejo na nove situacije? 

O 3: Učenci eksperimentalne skupine, ki so bili poučevani po konstruktivistični metodi, 

uspešneje rešujejo vprašanja višje ravni in znanje lažje prenesejo na nove situacije.  

Iz rezultatov potesta (poglavje 3.9.1) lahko ugotovimo, da je bila eksperimentalna 

skupina uspešnejša pri reševanju 4., 5., 7., 8. in 9. naloge, pri 6. nalogi je bila uspešnejša 

kontrolna skupina. Naloge 5, 6, 7, 8 in 9 so glede na Bloomovo taksonomijo naloge 

višje ravni, zato lahko rečemo, da učenci, poučevani po konstruktivistični metodi, 

uspešneje rešujejo vprašanja in naloge višje ravni.  
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Pri nalogah 5, 6, 7, 8 in 9 so morali učenci koncepta temperatura in toplota prenesti v 

nove situacije. Izkazalo se je, da so bili pri nalogah 5, 7, 8 in 9 na potestu uspešnejši 

učenci eksperimentalne skupine, kar lahko kaže na to, da konstruktivistični način 

poučevanja omogoča lažji prenos znanja na nove situacije. Pri nalogi 6 je bila 

uspešnejša kontrolna skupina, ki je bila poučevana po tradicionalni metodi. Pričakovali 

smo, da bodo učenci eksperimentalne skupine uspešnejši pri reševanju nalog višjih 

taksonomskih ravni ter da bodo imeli manj težav s prenosom znanja v nove situacije. 

Naša pričakovanja so se izkazala za utemeljena in resnična. 

 

Rezultati anketnega vprašalnika (poglavje 3.9.2) zgornje rezultate še dodatno potrdijo, 

saj so učenci eksperimentalne skupine celoten test v večji meri ocenili z ocenami 2, 3 in 

4 kot pa učenci kontrolne skupine (tabela 48). Učencem kontrolne skupine se je tako 

test zdel težji kot učencem eksperimentalne skupine (tabela 48). Pri pregledu anketnih 

vprašalnikov smo ugotovili tudi, da so učenci eksperimentalne skupine naloge 7, 8 in 9 

ocenili za najtežje (tabela 49). Učenci kontrolne skupine so za najtežje naloge ocenili 

naloge 1, 7, 8 in 9 (tabela 46). Iz teh podatkov lahko razberemo, da so učenci, ki so bili 

poučevani po konstruktivistični metodi, nekatere naloge višje ravni ocenili za najtežje, 

vendar so celoten test ocenili z nižjo težavnostno stopnjo kot pa učenci kontrolne 

skupine. To kaže na to, da so se z nalogami višje ravni lažje spopadli učenci 

eksperimentalne skupine kot učenci kontrolne skupine. Naše ugotovitve se skladajo z 

ugotovitvami tujih avtorjev (Baser, 2006; Demirci, 2009; Parker in Gerber, 2000; 

Thomaz idr., 1995), ki v svojih raziskavah prav tako ugotavljajo, da so učenci, 

poučevani s konstruktivističnim pristopom, uspešnejši pri reševanju nalog višjih 

taksonomskih ravni in znanje lažje prenesejo v nove situacije.  

 

RV 4: Ali konstruktivistični način poučevanja pri učencih spodbudi željo po dodatnem 

raziskovanju temperature in toplote? 

O 4: Konstruktivistični način poučevanja pri učencih spodbudi željo po dodatnem 

raziskovanju temperature in toplote.  

Iz rezultatov anketnega vprašalnika (poglavje 3.9.2.9) lahko ugotovimo, da si učenci 

eksperimentalne skupine želijo v večji meri kot učenci kontrolne skupine pridobiti nova 

znanja o temperaturi in toploti (tabela 46). Želijo si izvedeti več o termometrih, načrtu 

raziskave, temperaturi Sonca in središča Zemlje (tabela 47). Velik delež učencev 

eksperimentalne skupine, ki je izrazil željo po novem znanju, v nadaljevanju ni znal 

pojasniti, kaj novega bi radi izvedel (tabela 47). Učenci kontrolne skupine so sicer tudi 

v večjem deležu, kot smo pričakovali, izrazili željo po dodatnem pridobivanju znanja, 

vendar je delež teh odgovorov v primerjavi z eksperimentalno skupino nižji (tabela 47), 

tako da je interes po pridobivanju novega znanja in raziskovanja izrazitejši pri učencih 

eksperimentalne skupine. Odgovor na to raziskovalno vprašanje je skladen z našimi 

pričakovanji, saj smo s konstruktivističnim načinom poučevanja želeli pri učencih 

spodbuditi željo po pridobivanju novega znanja ter dodatnem raziskovanju temperature 

in toplote. 
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RV 5: Ali so učenci pri konstruktivističnem načinu poučevanja zaznali svoje napačno 

razumevanje temperature in toplote? 

O 5: Učenci, poučevani po konstruktivistični metodi, so v večji meri kot učenci 

kontrolne skupine zaznali svoje napačno razumevanje temperature in toplote.  

Rezultati anketnega vprašalnika (poglavje 3.9.2.7) so nam pokazali, da je večji delež 

učencev eksperimentalne skupine zaznal svoje napačno razumevanje temperature in 

toplote (tabela 43). Svoje napačno razumevanje so zaznali predvsem pri tem, čigavo 

temperaturo meri termometer (tabela 44). Iz tabele 44 je prav tako razvidno, da so svoje 

napačno razumevanje zaznali pri reševanju testa in izvedbi poskusov. V kontrolni 

skupini je delež učencev, ki so zaznali svoje napačno razumevanje temperature in 

toplote, nižji, prav tako večji delež učencev trdi, da niso zaznali svojega napačnega 

razumevanja (tabela 43). Svoje napačno razumevanje so zaznali pri reševanju testov in 

poskusih (tabela 44). Odgovori, dobljeni z anketnimi vprašalniki, so skladni z našimi 

pričakovanji, saj se je izkazalo, da so otroci, poučevani po konstruktivistični metodi, v 

večji meri zaznali svoje napačno razumevanje temperature in toplote kot učenci, 

poučevani po tradicionalni metodi. Tudi rezultati, prikazani v tabeli 45 (poglavje 

3.9.2.8), potrjujejo zgornje ugotovitve, saj so učenci eksperimentalne skupine v večji 

meri pravilno ocenili, kakšno je njihovo znanje, kot učenci kontrolne skupine. 

  

RV 6: Ali so učenci, poučevani s konstruktivistično metodo, s poukom zadovoljnejši? 

O 6: Učenci, poučevani s konstruktivistično metodo, so s poukom zadovoljnejši kot pa 

učenci, poučevani po tradicionalni metodi.  

Z 2. vprašanjem na anketnem vprašalniku (poglavje 3.9.2.2) smo zbrali podatke o 

zadovoljstvu učencev s poukom, ki so ga bili deležni. Pri tem smo ugotovili, da so bili 

učenci eksperimentalne skupine v večji meri zadovoljni s konstruktivistično metodo 

poučevanja (tabela 38), kar smo tudi pričakovali. Presenetili so nas odgovori učencev 

kontrolne skupine, saj niso bili skladni z našimi pričakovanji. Več kot 60 % učencev 

namreč trdi, da so bili s tradicionalnim načinom poučevanja zadovoljni, česar nismo 

pričakovali (tabela 38). Ko smo učence povprašali, kaj jim je bilo pri urah naravoslovja 

najbolj všeč (poglavje 3.9.2.3), pa smo dobili večji odziv od učencev eksperimentalne 

skupine, kar kaže na to, da so bili s poukom res zadovoljnejši učenci eksperimentalne 

skupine (tabela 39). Izkazalo se je, da so bili učencem najbolj všeč poskusi (tabela 39). 

Iz rezultatov tako lahko sklepamo, da so učenci, poučevani s konstruktivistično metodo, 

s poukom zadovoljnejši, kar je skladno z našimi pričakovanji. Do podobnih ugotovitev 

je v svoji raziskavi s študenti prišel tudi Tabago (2010), ki – tako kot mi – ugotavlja, da 

konstruktivistična metoda spremeni odnos do fizikalnih vsebin v pozitivnejšega. Pri 

interpretaciji dobljenih rezultatov ne smemo izključiti tudi vpliva nas, ki smo poučevali, 

saj smo s svojim načinom dela, z osebnostjo in s pristopom gotovo delno vplivali na 

učni proces.  
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RV 7: Ali že med sprotnim preverjanjem znanja nastajajo razlike med učenci, ki so 

poučevani po konstruktivistični metodi, in tistimi, ki so poučevani po tradicionalni 

metodi? 

O 7: Razlike pri sprotnem preverjanju znanja med učenci eksperimentalne in kontrolne 

skupine so prisotne, in sicer v prid kontrolni skupini.  

Rezultati sprotnega preverjanja znanja (poglavje 3.9.3) niso skladni z našimi 

pričakovanji, saj smo pričakovali, da se bodo razlike med skupinama pri tem testiranju 

pokazale, in to v prid eksperimentalni skupini. Kot bomo videli v pojasnilih v 

nadaljevanju, pa to ni bilo tako. 

  

Iz rezultatov prvega vprašanja (poglavje 3.9.3.1) je razvidno, da so na prvo vprašanje 

pravilno odgovorili vsi učenci kontrolne skupine; v eksperimentalni skupini je delež 

zelo majhen (tabela 50). Tudi pri drugem vprašanju (poglavje 3.9.3.2) ni bilo nič 

drugače (tabela 51). Pri tretjem vprašanju (poglavje 3.9.3.3) sta deleža pravilnih 

odgovorov v eksperimentalni in kontrolni skupini bolj tesna, vendar še vedno prednjači 

kontrolna skupina (tabela 52). Enako kot pri tretjem vprašanju se zgodi tudi pri četrtem 

(poglavje 3.9.3.4), kjer skupini v deležu pravilnih odgovorov postajata vedno bolj 

izenačeni (tabela 53). Le pri 5. vprašanju (poglavje 3.9.3.5) je bila glede na delež 

pravilnih odgovorov uspešnejša eksperimentalna skupina (tabela 54). Iz predstavljenih 

rezultatov in ugotovitev tako lahko rečemo, da se med učenci, ki so bili poučevani po 

konstruktivistični metodi, in učenci, ki so bili poučevani po tradicionalni metodi, kažejo 

razlike pri sprotnem preverjanju znanja (slika 20). Razlike med skupinama smo 

pričakovali, se pa niso uresničila naša pričakovanja o uspešnosti eksperimentalne 

skupine, saj je bila kar pri 4 vprašanjih od petih uspešnejša kontrolna skupina.  

 

Ob koncu sinteze rezultatov bi radi pojasnili še nekatere okoliščine, ki so gotovo 

vplivale na rezultate in ugotovitve naše raziskave. Učne ure smo v razredu izvajali 

samostojno in učenci nas pred izvedbo raziskave niso poznali in niso bili seznanjeni z 

našim načinom dela. Nova in nepoznana oseba v razredu gotovo vpliva na delo 

učencev, njihov način razmišljanja in na motivacijo za delo. Zaradi vpliva osebe zato ne 

moremo povsem gotovo trditi, da so vsi dobljeni in prikazani rezultati posledica 

pristopa, ampak gre lahko tudi za vpliv osebe. Poseg je bil prekratek, da bi kaj takega 

lahko povsem izključili. Kot smo ugotovili iz pogovora z učenci, učenci niso vajeni 

reševanja tako dolgih testov, predvsem niso navajeni reševanja nalog višjih 

taksonomskih ravni, kar je vplivalo na uspešnost reševanja naših testov. Na delo 

eksperimentalne skupine je vplivalo tudi pomanjkanje časa, saj smo bili časovno zelo 

omejeni. Eksperimentalno delo učencev pri konstruktivistični metodi in izpeljevanje 

sklepov sta časovno daljša kot pri tradicionalni metodi, zato je zelo težko pripraviti 

časovno enakovredne načrte učnih ur, kar je v svojem prispevku zapisala tudi B. 

Marentič Požarnik (2004). Izkazalo se je, da učenci niso najbolj vešči dela z različnimi 

pripomočki in samostojnega dela, kar je vplivalo na časovno podaljšanje 

konstruktivističnega načina poučevanja in nekatere težave pri izvedbi učnih enot. 

Pripomočki, s katerimi so se učenci srečali med eksperimentalnim delom, so bili zanje 

nekaj novega; šola teh pripomočkov nima, zato smo si vse pripomočke morali sposoditi 

na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Poleg pomanjkanja pripomočkov so razredi, v 

katerih smo poučevali prek konstruktivistične metode, majhni, predvsem zelo natrpani, 
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na kar nas opozarjata tudi Povž in Čuček (1977). Učenci med reševanjem potesta in 

predtesta niso kazali znakov nezainteresiranosti, naveličanosti ali celo nasprotovanja 

reševanja testov in anketnih vprašalnikov. Vsekakor ne smemo izključiti možnosti, da 

so učenci pripravljene merske instrumente želeli rešiti čim hitreje, saj jih to delo ni 

veselilo, hkrati pa se za njihovo reševanje niso posebej pripravljali in niso pokazali 

vsega svojega znanja, ker zadeva ni bila del rednega pouka in ni bila ocenjena.  
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4 ZAKLJUČKI 

Z magistrskim delom smo želeli ugotoviti, ali konstruktivistični način poučevanja 

pripelje učence 5. razredov do ustreznejšega, predvsem pa znanstvenim spoznanjem 

bližjega razumevanja konceptov temperatura in toplota. Pri tem nam je bil v veliko 

pomoč teoretični uvod, v katerem smo strnili glavne značilnosti konstruktivističnega in 

tradicionalnega načina poučevanja, natančno opredeli pojma temperatura in toplota ter 

pregledali raziskave različnih avtorjev, ki govorijo o predstavah učencev o temperaturi 

in toploti. Pregledali smo še, kako sta temperatura in toplota umeščeni v slovenski in 

angleški učni načrt, ter podali primere aktivnosti za obravnavo omenjenih pojmov v 

osnovni šoli. Teoretična izhodišča so nam predstavljala odskočno desko za načrt in 

izpeljavo raziskave, s katero smo pridobili podatke, ki so nam bili v pomoč pri iskanju 

odgovorov na zastavljena raziskovalna vprašanja o učinkovitosti konstruktivistične 

metode pri poučevanju temperature in toplote v 5. razredu osnovne šole.  

 

V nadaljevanju so predstavljene ključne ugotovitve, do katerih smo prišli v magistrskem 

delu, omejitve, s katerimi smo se soočali pri izpeljavi raziskave, in ideje za nadaljnje 

delo.  

 

4.1 KLJUČNE UGOTOVITVE 

Z raziskavo smo prišli do naslednjih ugotovitev:  

 učenci imajo o temperaturi in toploti izdelane svoje predstave, ki pa pogosto 

niso skladne z dognanji stroke: 

o izenačevanje temperature in toplote (»temperatura je toplota«), 

o opredeljevanje toplotnih izolatorjev in prevodnikov ter poimenovanje in 

odčitavanje temperature jim ne povzročajo velikih težav, 

o ne vedo, da termometer kaže svojo temperaturo, 

o menijo, da s termometrom lahko merimo toploto,  

o menijo, da nas oblačila grejejo, zato imajo težave pri opredeljevanju 

toplotne prevodnosti v tovrstnih primerih, 

o menijo, da toplota prehaja z mesta z nižjo temperaturo na mesto z višjo 

temperaturo; 

 učenci imajo težave z zapisom načrta raziskave in pri ocenjevanju predmetov po 

dveh komponentah hkrati (po uporabnosti in toplotni prevodnosti); 

 težave jim povzroča tudi izpeljevanje primerjav podatkov, ki jih razberejo iz 

grafov; 

 učenci niso vešči branja podatkov iz grafa in dela z njimi; 

 kaže se, da konstruktivistični način poučevanja pripelje učence do boljšega in 

bolj poglobljenega razumevanja pojmov temperatura in toplota; 

 učenci, ki so poučevani po konstruktivistični metodi, uspešneje rešujejo 

vprašanja višje ravni in znanje lažje prenesejo na nove situacije;  

 konstruktivistična metoda poučevanja pri učencih spodbudi željo po dodatnem 

raziskovanju in učenju o izbranih pojmih; 

 učenci, ki so poučevani s konstruktivističnim pristopom, bolje zaznavajo svoje 

napačne predstave o temperaturi in toploti; 
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 učenci, ki so poučevani s konstruktivističnim načinom poučevanja, so s poukom 

zadovoljnejši;  

 konstruktivistični način poučevanja ne pripelje do boljših rezultatov pri 

sprotnem preverjanju znanja.  

 

Zgoraj predstavljene ključne ugotovitve so v večji meri skladne z našimi pričakovanji in 

potrjujejo rezultate raziskave, ki smo jih predstavili v poglavju 2.6.3 in poglavju 2.8.4. 

Kot smo že zapisali v poglavju Sinteza rezultatov z razpravo, se nekaterim dejavnikom, 

ki so vsekakor vplivali na izide rezultatov in oblikovanje zaključkov, v tej fazi nismo 

mogli izogniti. Omejitve raziskave podrobno predstavljamo v nadaljevanju.  

 

4.2 OMEJITVE PRI RAZISKAVI 

Pri izvedbi raziskave smo se srečali z nekaterimi omejitvami, ki so vplivale na rezultate 

raziskave. Vzorec, ki je bil vključen v raziskavo, je bil majhen, zato nam pridobljeni 

rezultati onemogočajo sklepanje in prenos ugotovitev na drugo skupino učencev 5. 

razreda. Za izvedbo posega po izbranih metodah smo imeli na voljo 90 minut za vsako 

izmed metod. Kot se je izkazalo v pedagoškem eksperimentu, je skoraj nemogoče 

časovno izenačiti obe metodi, kar je pripomoglo k temu, da smo delo v eksperimentalni 

skupini morali časovno podaljšati in pri izvajanju poskusov zelo hiteti ter priganjati 

učence. Vse to je vplivalo na delo učencev in njihovo učenje, saj so bili zaradi časovne 

stiske manj osredotočeni na določena pomembna dogajanja pri poskusih. Na delo v 

obeh skupinah je vplivala tudi prisotnost nove osebe, ki jih je poučevala. Učenci nas 

prej niso poznali, z našim načinom dela niso bili seznanjeni in vse to jih je lahko za delo 

dodatno motiviralo ali pa demotiviralo. Motivacija je imela pri izvedbi pedagoškega 

eksperimenta velik pomen, še posebej pri reševanju testov in anketnih vprašalnikov. Pri 

reševanju učenci na ven niso kazali nemotiviranosti, nasprotovanja ali celo zavračanja 

reševanja pripravljenih merskih instrumentov. Glede na to, da učenci niso navajeni na 

reševanje dolgih testov in vprašanj višjih taksonomskih ravni po Bloomu, pa ne smemo 

povsem izključiti dejstva, da je na izid rezultatov vplivalo tudi to. Testi so bili obsežni 

in najverjetneje sta že dolžina testa in količina zapisanega vplivala na zbranost pri 

reševanju. Testi in anketni vprašalniki so bili pripravljeni vnaprej in niso bili 

preizkušeni na učencih 5. razredov. V prihodnje bi bilo smiselno teste preizkusiti na 

učencih, ki so enako stari kot učenci, ki sodelujejo v raziskavi, saj bi vprašanje lažje 

prilagodili starostni skupini ter si lažje predstavljali, kaj lahko glede na njihov način 

razmišljanja pričakujemo v odgovorih. Nekatera vprašanja v testih in anketnih 

vprašalnikih bi bilo smiselno preoblikovati in zapisati v drugačni obliki, saj jih učenci 

niso razumeli na način, kot smo pričakovali. Nerazumevanje vprašanj pa ne more 

prinesti ustreznih odgovorov.  

 

4.3 IDEJE ZA NADALJNJE DELO 

Ob izdelovanju magistrskega dela so se nam porodile nove ideje za nadaljnje delo, ki bi 

jih bilo v prihodnosti zanimivo raziskati.  

Ideje za nadaljnje delo so:  
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 Optimizirati učne priprave in merske instrumente. 

 Raziskati, ali konstruktivistični način poučevanja res ne prinese uspešnejšega 

reševanja testov takoj po koncu obravnave izbrane teme. Rezultati in odgovori 

na RV 7 so nas namreč presenetili, zato bi bilo v prihodnje smiselno več 

pozornosti nameniti temu oz. raziskati, zakaj so učenci, poučevani po 

konstruktivistični metodi, manj uspešni pri testih, ki jih rešujejo takoj po koncu 

učne ure.  

 Raziskati, ali se tudi v osnovni množici kažejo razlike med učenci, ki so 

poučevani po konstruktivistični metodi, in tistimi, ki so poučevani po 

tradicionalni metodi. V naši raziskavi smo ugotovili, da razlike so prisotne, 

vendar so te zelo majhne. Vzorec, ki smo ga vključili v raziskavo, je zelo 

majhen, zato bi ga bilo v prihodnje smiselno razširiti in podrobno raziskati vse 

razlike, ki se kažejo v znanju učencev pri poučevanju po omenjenih metodah. 

 Raziskati, ali konstruktivistični način poučevanja tudi pri obravnavi drugih 

fizikalnih tem učence pripelje do boljšega in bolj poglobljenega znanja.  

 Raziskati, ali so napačne predstave učencev, ki so bili nato poučevani s 

konstruktivistično metodo, za vedno presežene, ali se po nekaj časa ponovno 

vrnejo.  

 Izvajati raziskavo več let zapored in poleg raziskovanja raziskovalnih vprašanj 

opazovati še razlike med generacijami. 

 Raziskati, ali spol vpliva na dosežke učencev na testih znanja pri 

konstruktivističnem načinu poučevanja. 

 Raziskati, ali se kažejo statistično pomembne razlike med učenci, poučevanimi 

po konstruktivistični metodi, in tistimi, ki so poučevani po tradicionalni metodi, 

na večjem vzorcu, pri čemer bi učne ure na podlagi natančnih navodil izvajali 

učitelji, ki ta razred poučujejo. Tako bi pri raziskavi izključili vpliv nove osebe.  

 

Z izdelavo tega magistrskega dela sem se naučila veliko novih stvari, predvsem pa na 

praktičnem primeru spoznala, da naloga učitelja ni le prenos znanja na učence, ampak 

veliko več. Zavedam se, da je pri poučevanju ključnega pomena, da učenci izkusijo čim 

več stvari in z lastnim raziskovanjem odkrivajo dognanja stroke. Tako poučevanje in 

učenje je za učence koristnejše predvsem pa zanimivejše in trdnejše. Kot bodoča 

učiteljica se vedno bolj zavedam, da je moja temeljita strokovna in didaktična priprava 

za delo v razredu velikega pomena, zato bom v svojih začetkih poučevanja in tudi 

pozneje temu namenila veliko pozornosti. Predvsem pa je pomembno, da v proces 

učenja in poučevanja vključim učence, njihove ideje in predznanje, saj bodo tako učenci 

imeli občutek, da je pouk namenjeni njim, prav tako pa bo priprava in organizacija 

učnega procesa zame lažja.  

 

Z izdelavo magistrskega dela sem končala petletno izobraževanje, ki mi omogoča 

učenje in poučevanje na razredni stopnji v osnovni šoli. S tem zapuščam varen pristan 

fakultetnih učilnic in se podajam na pot novih izzivov, izkušenj, raziskovanja in 

odkrivanja vsega, kar sem do sedaj spoznala bolj ali manj v teoriji. Strokovnih in 

raziskovalnih izzivov ter novih poti, ki so pred menoj, se zelo veselim; upam, da čim 

prej začnem živeti in delati z učenci v razredu.  
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6 PRILOGE 

6.1 PRILOGA 1 – TEST 

 

1. Dopolni spodnje trditve. 

Jaz mislim, da je temperatura ____________________________________________________________. 

Temperaturo merimo s _________________________________________________________________. 

Po mojem mnenju je toplota _____________________________________________________________. 

 
2. Odgovori na spodnja vprašanja, tako da izmed ponujenih odgovorov izbereš najpravilnejšega 

in obkrožiš črko pred njim.  

 

1. Kakšna je razlika med toplotnimi izolatorji in toplotnimi 

prevodniki? 

A) Toplotni izolatorji so snovi, ki dobro prevajajo 

električni tok, toplotni prevodniki pa so snovi, ki slabo 

prevajajo električni tok. 

B) Toplotni prevodniki so snovi, skozi katere toplota lažje 

prehaja; toplotni izolatorji pa so snovi, skozi katere 

toplota težje prehaja. 

C) Toplotni prevodniki so snovi, skozi katere toplota 

prehaja; toplotni izolatorji pa so snovi, skozi katere 

toplota ne prehaja.  

D) Toplotni prevodniki so snovi, ki neučinkovito 

prevajajo toploto; toplotni izolatorji pa so snovi, ki 

učinkovito prevajajo toploto. 

 

2. Z opazovanjem termometra lahko 

zaznavamo prevajanje toplote, ker  

A) toploto merimo s termometrom. 

B) se temperatura termometra spreminja, 

dokler prehaja toplota z mesta z višjo 

temperaturo na mesto z nižjo 

temperaturo. 

C) se temperatura termometra spreminja, 

dokler prehaja toplota z mesta z nižjo 

temperaturo na mesto z višjo 

temperaturo.  

D) se termometru, ki ga potopimo v vročo 

vodo, temperatura znižuje, ker prejema 

toploto od vode. 

 

3. Toplotni izolatorji so 

A) kovina, zemlja, les, stiropor, zrak. 

B) voda, zrak, steklena volna, stiropor, les. 

C) les, steklena volna, stiropor, porcelan, časopis. 

D) steklo, kovina, zemlja, voda, beton. 

4. Čigavo temperaturo kaže termometer? 
A) Svojo temperaturo. 

B) Temperaturo vode.  

C) Temperaturo zraka.  

D) Temperaturo merjenca.  

 

5. Toplotni prevodniki so 

A) kovina, zemlja, les, stiropor, zrak. 

B) voda, zrak, steklena volna, stiropor, les. 

C) les, steklena volna, stiropor, porcelan, časopis. 

D) steklo, kovina, zemlja, voda, beton. 

6. Ali lahko merimo toploto s termometrom? 

A) Da.  

B) Ne.  

C) Ne vem.  

  

PREVERJANJE ZNANJA 

ŠOLSKI PREDMET: 

NIT 

AVTORICA: Darja Buh DATUM:  

TEMA: temperatura in toplota 

IME IN PRIIMEK 

UČENCA/UČENKE 
(Za lažjo sledljivost. Ne 

bo objavljeno.) 
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3. Oglej si spodnje termometre. V prvo vrstico pod vsakim termometrom zapiši izmerjeno 

temperaturo, v drugo vrstico pa zapiši ime termometra. 

 

   

Temperatura je 

_____________________. 

Temperatura je 

______________________. 

Temperatura je 

_______________________. 

Ime termometra Ime termometra Ime termometra 

 

 

 

4. Natančno preberi spodnji postopek priprave čaja. V manjkajoča okenca vpiši 

ustrezen pojem – temperatura ali toplota.  

 

V lonec natočimo hladno vodo in ga postavimo na kuhalno ploščo. Ta segreva lonec in vodo, kar 

pomeni, da plošča oddaja _______________ loncu in vodi, ki _______________ sprejemata. 

Hladna voda ima nižjo _______________ kot kuhalna plošča. Čim več _______________ voda 

sprejme med segrevanjem, tem višja je njena _______________. Počakamo, da voda zavre; pri 

segrevanju takrat dosežemo najvišjo _______________. Z vročo vodo prelijemo čajno vrečko v 

skodelici, počakamo nekaj minut in vrečko odstranimo. Čaj je tako pripravljen za pitje. Pri 

ohlajanju skodelica in čaj oddajata _______________, sprejema pa jo zrak, ki ima nižjo 

_______________, kot je _______________ čaja in skodelice. Ko se _______________ čaja 

dovolj zniža, čaj popijemo. Če želimo čaj hitreje ohladiti, dodamo vročemu čaju kocko ledu. 

Ledena kocka se bo stalila, za taljenje pa potrebujemo _______________. _______________ bo 

prejela od vročega čaja, čaj se bo pri oddajanju _______________ ledu ohladil. Če čaj pustimo 

dlje časa stati, postane hladen. Takrat je njegova _______________ enaka _______________ 
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zraka v prostoru  

(Prirejeno po Brumen, M., Hajdinjak, L., Kruder, B., Vračko Mencinger, B., Pufič, T. (2005). Naravoslovje 

in tehnika 5. Učbenik za naravoslovje in tehniko v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja. 

Ljubljana. Tehniška založba Slovenije.) 

 

5. Oglej si sliko in obkroži otroka, s katerim se strinjaš. Svojo izbiro utemelji.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika: Temperatura in toplota  

(Vir: http://fibonacci-project.si/gradiva//fibo_gradiva/16temperatura_toplota.pdf, 

pridobljeno 22. 1. 2015). 

 

 

6. Na vsaki sliki nariši puščice v smeri, v kateri teče toplota. Pod vsako sliko zapiši tudi 

utemeljitev, zakaj si puščice narisal tako.  

    

 

 

 

 

 

 
  

http://fibonacci-project.si/gradiva/fibo_gradiva/16temperatura_toplota.pdf


136 

 

7. Vremenoslovci merijo temperaturo zraka vsak dan. Spodnja grafa prikazujeta podatke o 

najvišjih septembrskih temperaturah in povprečje obdobja 1951–2011 za izbrana kraja. 

Oba grafa si natančno poglej in odgovori na spodnji vprašanji.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za katera kraja v Sloveniji prikazujeta podatke zgornja grafa? 

 

 

Zgornja grafa primerjaj med seboj in zapiši vsaj tri ugotovitve (npr. kako se je spreminjala 

temperatura v Murski Soboti v primerjavi z ljubljanskimi temperaturami od leta 1951 do leta 

2011; koliko je znašala najvišja/najnižja izmerjena temperatura v Ljubljani/Murski Soboti …).  

 

 

 

 

 

 

 

  

Slika: Graf najvišje septembrske temperature in povprečje obdobja 

1951–2011  za Mursko Soboto (Vir: 

http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/knji%C5%BEnica/mese%C4

%8Dni%20bilten/NASE%20OKOLJE%20-

%20September%202014.pdf, pridobljeno 23. 2. 2015). 

Slika: Graf najvišje septembrske temperature in povprečje 

obdobja 1951–2011  za Ljubljano (Vir: 

http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/knji%C5%BEnica/mese%

C4%8Dni%20bilten/NASE%20OKOLJE%20-

%20September%202014.pdf, pridobljeno 23. 2. 2015). 

http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/knji%C5%BEnica/mese%C4%8Dni%20bilten/NASE%20OKOLJE%20-%20September%202014.pdf
http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/knji%C5%BEnica/mese%C4%8Dni%20bilten/NASE%20OKOLJE%20-%20September%202014.pdf
http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/knji%C5%BEnica/mese%C4%8Dni%20bilten/NASE%20OKOLJE%20-%20September%202014.pdf
http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/knji%C5%BEnica/mese%C4%8Dni%20bilten/NASE%20OKOLJE%20-%20September%202014.pdf
http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/knji%C5%BEnica/mese%C4%8Dni%20bilten/NASE%20OKOLJE%20-%20September%202014.pdf
http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/knji%C5%BEnica/mese%C4%8Dni%20bilten/NASE%20OKOLJE%20-%20September%202014.pdf
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8. Na voljo imaš naslednje pripomočke: krpe enakih velikosti in različnih materialov, papir, 

lonček, termometre, vrč s toplo vodo, elastiko. Tvoja naloga je, da napišeš načrt raziskave, s 

katero boš ugotovil/-a, katera krpa ima najmanjšo toplotno prevodnost. Preden se lotiš 

načrtovanja raziskave, zapiši tri materiale, iz katerih so krpe, ki jih boš v eksperimentu 

uporabil/-a. Dobro premisli, kaj boš meril/-a in kaj se med poskusi ne spreminja.  

 

KRPE:  

 

NAČRT RAZISKAVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Si že kdaj razmišljal/-a, zakaj v kuhinji uporabljamo različne posode? Za ene posode trdimo, 

da so primernejše za kuhanje in spet iz drugih jemo. Pojasni primernost uporabe kovinske 

posode za kuhanje in porcelanastega krožnika pri prehranjevanju.  
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6.2 PRILOGA 2 – ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Reševanje testa si končal/-a. Prosim te, če lahko za konec odgovoriš še na spodnja 

vprašanja. Bodi iskren/-a in odgovori tako, kot ti misliš.  

 

1. Ali se je način dela pri naravoslovju pri meni kaj razlikoval od pouka naravoslovja, 

ki ga vodi tvoja učiteljica? Obkroži. 

DA.   NE.   NE VEM. 

 

2. Ali ti je bil tak način dela všeč? Obkroži. 

DA.   NE.   NE VEM. 

 

3. Kaj ti je bilo najbolj všeč? Zapiši. 

 

4. Ali ti kaj ni bilo všeč? Zapiši, kaj ti ni bilo všeč. Podaš lahko tudi kak predlog, kako 

bi to izboljšal/-a. 

 

5. Ali bi si želel/-a, da bi bilo več takšnih ur pri naravoslovju? Obkroži. 

DA.   NE.   NE VEM. 

 

6. Ali si se med mojimi urami naučil/-a kaj novega? Kaj? 

 

7. Ali se ti je med mojimi urami kdaj zgodilo, da si mislil/-a, da je tvoje predvidevanje 

pravilno, pa se je izkazalo, da si imel/-a narobe? Kdaj se ti je to zgodilo? 

 

8. Ali si pred začetkom naših skupnih ur menil/-a, da imaš o temperaturi in toploti več 

znanja, kot si pozneje ugotovil/-a, da ga imaš? 

DA.   NE.   NE VEM. 

 

9. Ali bi si želel/-a o temperaturi in toploti izvedeti še kaj novega? Napiši, kaj bi si 

želel/-a še izvedeti.  

 

10. Oceni težavnost testa od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni zelo lahko in 5 zelo težko.  

 

 

11. Kaj je bilo pri testu najtežje? Zakaj? 

 

HVALA.  
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6.3 PRILOGA 3 – TEST ZA SPROTNO PREVERJANJE ZNANJA 

 

SPROTNO PREVERJANJE ZNANJA 

1. Čigavo temperaturo kaže termometer? 

A) Svojo temperaturo.  

B) Temperaturo vode. 

C) Temperaturo prostora.  

D) Temperaturo lončka.  

 

2. Kakšna je temperatura vseh predmetov v razredu? 
A) Enaka, ker zaradi razlik v temperaturi pride do toplotnih tokov, ki tečejo do 

izenačitve temperatur (smer: od mesta z višjo temperaturo proti mestu z nižjo 

temperaturo).  

B) Različna, ker so predmeti iz različnih materialov.  

C) Različni, ker tako občutimo, če se jih dotaknemo.  

 

3. Kaj se zgodi s termometrom, ko ga vzamem iz lončka, v katerem je vroča voda, in ga 

položim na mizo, ki ima nižjo temperaturo, kot jo ima voda v lončku? 
A) Višina alkoholnega stolpca v termometru ostane nespremenjena.  

B) Višina alkoholnega stolpca raste.  

C) Višina alkoholnega stolpca v termometru pada.  

 

4. Zakaj se temperatura tople ali hladne vode v kozarčku začne spreminjati, če kozarček 

pustimo stati na mizi v razredu eno šolsko uro? 
A) Ker damo vanj termometer in s tem spremenimo temperaturo vode v lončku.  

B) Ker voda izhlapeva.  

C) Ker voda kroži.  

D) Ker se začne izmenjevanje toplotnih tokov med temperaturo vode v kozarčku in 

temperaturo razreda, dokler ne pride do izenačitve.  

  

5. V večjo posodo natočimo hladno vodo in vanjo postavimo manjšo posodo, ki smo jo 

napolnili z vročo vodo. V obe posodi smo potopili termometra in merili temperaturne 

spremembe. Kako se spreminja temperatura v notranji posodi? 
A) Temperatura vode v zunanji posodi pada.  

B) Temperatura vode v notranji posodi narašča. 

C) Temperatura vode v notranji posodi pada.  

D) Temperatura vode v notranji posodi je nespremenjena.  
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6.4 PRILOGA 4 – POLSTRUKTURIRANI INTERVJU 

 

VPRAŠANJA ZA POLSTRUKTURIRANI INTERVJU 

 

Vprašanja se nanašajo na 1. nalogo v testu. 

1. Kako bi poskušal/-a nekomu razložiti, kaj je temperatura?  

2. Kako bi poskušal/-a nekomu razložiti, kaj je toplota? 

Vprašanje se nanaša na 4. nalogo v testu.  

3. Kakšna je razlika med temperaturo in toploto?  

4. Zakaj se telesu zviša temperatura? 

Vprašanja se nanašajo na 5. nalogo v testu. 

5. Če pogledaš sliko (pri tem vprašanju bi kot pripomoček uporabila konceptualno sliko), 

bi si lahko na sliki izbral otroka, s katerim se gotovo ne strinjaš?  

6. Zakaj ima po tvoje ta otrok narobe? Po čem to sklepaš? 

7. Če bi moral/-a izbrati dva, ki imata po tvojem mnenju najbolj prav, katera dva bi 

izbral/-a in zakaj? Svoje razmišljanje utemelji in pojasni. 

Vprašanja se nanašajo na 6. nalogo v testu. 

8. Od kod in kam prehaja toplota? 

9. Ali poleti toplota prehaja v druge smeri kot pozimi? Spomni se na primer hiše pozimi in 

poleti. V kateri smeri prehaja toplota takrat? Ali se smer prehajanja toplote glede na 

letni čas kakor koli spremeni? Pojasni svoj odgovor.  

10. Ali toplota kroži? 

Vprašanja se nanašajo na 7. nalogo v testu. 

11. Ko pogledaš ta grafa, kaj lahko prebereš iz njiju? 

12. Ali sta grafa podobna? V čem sta si podobna? 

13. V čem se razlikujeta? 

14. Ali si se v šoli že kdaj srečal/-a s kakim podobnim grafom? 

15. Ali si v šoli risal/-a in bral-/a grafe? 

Vprašanja se nanašajo na 8. nalogo v testu. 

16. Pri testih so učenci pogosto napisali, da krpe prelijemo z vodo in ugotovimo toplotno 

prevodnost krpe. Pa bi to res lahko ugotovil/-a na tak način? Ali imaš ti kako boljšo 

rešitev? Opišite jo. 

17. Kaj nam pove toplotna prevodnost in zakaj je pomembna? Kje v življenju to 

izkoriščamo/upoštevamo? 

18. Imaš zdaj kak nov predlog za načrt raziskave, ki bi jo lahko izvedli? 

19. Na kaj moramo biti pozorni pri načrtovanju raziskave? 

Vprašanja se nanašajo na 9. nalogo v testu. 

20. Če pomisliš na toplotne izolatorje in prevodnike, kam uvrščamo kovinsko posodo in 

kam porcelanast krožnik. Zakaj? 

21. Katera posoda je torej primernejša za kuhanje, če upoštevaš njene lastnosti, ki se 

nanašajo na prevajanje toplote? Svoj odgovor tudi pojasni.  
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6.5 PRILOGA 5 – TRANSKRIPCIJA INTERVJUJEV (ES) 

LEGENDA:  

 TS = transkript spraševalca (Odgovori so dobesedni in niso jezikovno urejeni.) 

 TUES 1 = transkript učenca eksperimentalne skupine 1 

 TUES 2 = transkript učenca eksperimentalne skupine 2 

 TUES 3 = transkript učenca eksperimentalne skupine 3 

 TUES 4 = transkript učenca eksperimentalne skupine 4 

 TUES 5 = transkript učenca eksperimentalne skupine 5 

 Številke od 1 do 112 so številke transkriptov.  

 

1 TS: Kako bi nekomu razložili, kaj je temperatura? 

2 TUES 1: Najprej bi vprašal, kaj je temperatura in pol bi mu povedal, kaj je. To je pač, 

da se meri s tem termometrom, pa povedal bi mu, kaj je.  

3 TUES 2: Temperatura je lastnost nekega telesa, da temperaturo mermo s termometri 

pa, da je lahko temperatura višja al pa nižja. 

4 TUES 3: Najprej bi ga vprašala, kaj misle da je, pol bi mu pa rekla, da jo mermo s 

termometrom pa v stopinjah Celzijah, pa da je lahko nižja kot 0 stopinj Celzija al pa 

višja. 

5 TUES 4: Js bi mu pa povedala pač, da temperaturo mermo s termometrom, ko recimo, 

ko mermo človekovo temperaturo kok je vroč pa da mermo v stopinj Cezijah. 

6 TUES 5: Js bi ga pa najprej vprašal, kaj misli, da je temperatura, pol bi mu povedal 

razlago pa, da termometer meri svojo temperaturo. Temperaturo imajo telesa, prostor. 

7 TS: Kako bi pa temu istemu človeku razložili, kaj je toplota? 

8 TUES 1: Pač spet bi ga vprašal. Pol bo pa reku pač, da toplota prehaja s toplejših na 

hladnejše snovi, pa da so vse snovi v prostoru enake temperature.  

9 TUES 2: Pač najprej bi ga vprašala, če se mu prbližn svita, kaj je toplota, pol bi mu pa 

razložila, da je toplota neki toplga pa da je povsod v prostoru enaka, pa da prehaja z 

mesta z višjo na nižjo. 

10 TUES 3: Najprej bi ga vprašala, kaj misl, da je toplota, pol bi mu rekla, da majo vsa 

telesa v prostoru enako temperaturo, pa da prehaja z enga telesa na druzga dokler 

nimata enake temperature. 

11 TUES 4: Js bi ga pa vprašala, če se mu prbližn svita. Če se mu ne, bi mu povedala, da 

je toplo polet in, da toplota prehaja iz toplejšega na hladnejšega. Pa da je povsod v 

prostoru enako. Pa da pač pol vse ostane enako. Pa da se odzgorej zadžuje topu zrak v 

prostoru. 

12 TUES 5: Js bi ga pa najprej vprašu, če ve, kej o toploti. Pol bi mu povedal, da toplota 

prehaja iz toplejšega na hladnejše. Pa da je poleti zato toplo, pozimi pa mrzlo, zaradi 

… Pol bi mu razložil tudi atmosfero.  

13 TS: Ali atmosfera vpliva na temperaturo zraka okoli nas? 

14 TUES 5: Ja, ker ga prepušča v vesolje.  

15 TS: Kaj pa na toploto? 

16 TUES 5: Pa ne.  

17 TS: Kakšna pa je pravzaprav razlika med temperaturo in toploto?  

18 TUES 1: Pač. Temperatura je skoz ne enem mestu, toplota pa v bistvu ne, ker prehaja s 

toplejšega na hladnejše. Temperatura pa se viša pa niža.  

19 TUES 2: Temperaturo merimo pa je lahko višja al pa nižja, če je nižja je hladno. 

Toplota je pa vedno topla.  
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20 TUES 3: Temperaturo lahko mermo s termometrom, toplote pa pač težko. Temperatura 

je različna v prostoru. Na primer voda v enem lončku je tok, v drugem pa tok, vse ostale 

stvari so pa pač isto tople. Toplota pa prehaja, temperatura pa ne prehaja.  

21 TS: Kaj bi se zgodil z vodo z različno temperaturo, če bi jih nekaj časa pustila v 

razredu? 

22 TUES 3: Po nekaj časa bi imela enako temperaturo kot ostali predmeti v prostoru.  

23 TUES 4: Temperatura meri toploto. Temperatura meri topel in mrzel zrak. Toplota je 

pa samo topla. Pa temperaturo merimo, toplote pa ne.  

24 TUES 5: Toplota se zadržuje na višjem delu prostoru. Pa temperaturo merimo, toplote 

pa ne.  

25 TS: Ali sta si temperatura in toplota v čem podobni? Utemelji svoj odgovor.  

26 TUES 1: Ja. Toplota na eno snov prehaja in pol to snov s termometrom zmermo in pol 

mamo pač temperaturo.  

27 TUES 2: Verjetno, da je. Ne vem pa, kako utemeljit.  

28 TUES 3: Obema dvema lahko določmo temperaturo pa.  

29 TUES 4: Obema lahko zmermo temperaturo pa oba sta lahko recimo topla, če mermo 

zrak je lahko temperatura topla, pa tud toplota je lahko topla. Oboje je lahko toplo.  

30 TUES 5: Ja, zarad tega ker toploto lahko zmermo kot stopinj Cezija ma.  

31 TS: Zakaj se telesu sploh zviša temperatura? 

32 TUES 1: Ker je neka stvar bolj topla in potem ta toplota prehaja. Pač, toplota od une 

tople stvari gre na uno hladnejšo in pol se zviša temperatura.  

33 TUES 2: Zato, ker se telo segreje.  

34 TUES 3: Ja ne vem. Mrbit zato, ker je zraven kšnga topuga predmeta al pa, ker mu je 

vroče.  

35 TUES 4: Zato, ker v okolici toplega zraka in se segreje. Kot na soncu.  

36 TUES 5: Zaradi tega, ker ga sonce segreje in po navadi je telo ogreto na 36 stopinj 

Celzija.  

37 TS: Ali lahko telo segreje še kaj drugega kot sonce? 

38 TUES 5: Radiator.  

39 TS: Poglejte si tole sliko (pokažem konceptualno sliko iz testa). Zanima me, s katerima 

dvema se najbolj strinjaš in zakaj tako meniš. 

40 TUES 1: Z 1 pa 3. Ker če bi ga obleku, bi se stalil. Trojka pa, ker nič ne reče.  

41 TUES 2: Strinjam se z 1 in 3. Z 1, zato ker plašč oblečemo zato da nas greje. Snežak je 

pač mrzu in plašč je pa topu in če boš dal plašč na snežaka se bo pač stalil. Za 3 pa 

zato, ker se mi 2 ne zdi prav.  

42 TS: Ali te plašč, ki ga oblečeš pri minus petih stopinjah, res greje? 

43 TUES 2: Ne, more se segret.  

44 TS: Od kod pa dobi toploto, da se lahko segreje? 

45 TUES 2: Od telesa.  

46 TUES 3: Js se strinjam z 1 in 3, ker se zrak vmes segreje. Z dvojko se ne strinjam, štirka 

je pa itak čudna.  

47 TUES 4: Js se pa strinjam z 2 in 3, zato ker plašč ne oddaja nobene toplote, lahko je 

tudi mrzel in zato ne vpliva na to. S 3 pa zato, ker v to nisem čist fejst prepričana.  

48 TUES 5: Z 1 pa 3, ker pr plašču so vmes plasti zraka, sicer ga res varuje pred soncem, 

ampak so vmes plasti zraka, ki segrevajo snežaka in snežak se s tem tali. Pa zarad tega, 

ker bi blo škoda plašča.  

49 TS: Ampak če jaz oblečem snežaka v črn plašč, se ta od sonca segreva. Ali se bo v tem 

primeru snežak hitreje stalil ali ne? 



143 

 

50 VSI: Ja. 

51 TS: S katerim izmed otrok pa se gotovo ne strinjate in zakaj? 

52 TUES 1: 4, ker ga plašč ne more zavarovati pred taljenjem. Vbisvtu pač so notr plasti 

zraka, pa če bi še sonce bil, bi se začel talit.  

53 TUES 2: 4, ker je plašč vseeno mal topu in bi se snežak vseeno vsaj mal stalil. Ne more 

ga zdej zarad tega zavarovat pred taljenjem.  

54 TUES 3: 3, ker itak ni nč.  

55 TUES 4: 4, zato ker ga plašč ne more zavarovat, ampak ga k večjemu lahko začne talit.  

56 TUES 5: 4, ker plašč mu daje sam večjo podporo, da se bo stalil, zarad tega ker če je 

več plasti zraka pa vmes bombaž, se to segreje in začne talit.  

57 TS: Snežaka oblečem in se začne taliti. Zakaj ste potem svoje hladilne torbe, ko ste jih 

izdelovali, obložili s toplotnim izolatorjem – stiroporjem? Pa vanj daste stvari, za katere 

želite, da ostanejo mrzle.  

58 TUES 1: Aja. Zato, ker je to toplotni izolator in notr ta toplotni izolator zadrži toplot in 

hladnoto. 

59 TUES 2: Ja zato, ker je tale stiropor toplotni izolator in zato preprečuje prehajanje 

toplote.  

60 TUES 3: Ker je toplotni izolator in ne pusti toploti al hladu, da bi šel čez.  

61 TUES 4: Ker je stiropor toplotni izolator in zadrži mrzu in topu zrak ter, da skoz nega 

ne uhaja nč. 

62 TUES 5: Zarad tega, ker je stiropor toplotni izolator. Pa zarad tega, ker če boš stiropor 

in notr dal eno ledeno kocko, se ledena kocka ne bo stopila, zarad tega ker mrzlote 

stiropor ne bo prevajal.  

63 TS: V kateri smeri potuje toplota oz. od kod gre in kam potuje? 

64 TUES 1: Iz toplejše na hladnejše.  

65 TUES 2: Iz toplejšega na hladnejše.  

66 TUES 3: Iz predmetov z višjo temperaturo na predete z nižjo temperaturo.  

67 TUES 4: Iz predmetov z višjo temperaturo na predmete z nižjo temperaturo.  

68 TUES 5: Iz predmetov z nižjo temperaturo na predmete z višjo temperaturo.  

69 TS: Ali poleti toplota prehaja v druge smeri kot pozimi? Poglejte si slike hiš iz testa.  

70 VSI: Ja.  

71 TS: Kako, v katero smer prehaja toplota pozimi? 

72 TUES 1: Od znotr ven. Polet pa odzun notr, ker je pozimi notr bl toplo in zunej bl 

mrzlo. Poleti pa zuni bl toplo in notr bl mrzlo.  

73 TS: Ali lahko rečemo, da toplota kroži? 

74 VSI: Ja.  

75 TS: Zakaj? 

76 TUES 1: Ne ve kako. … Ja recmo, ko gre toplota na hladnejšo … Ne vem. 

77 TUES 2: Mamo dva predmeta. En ma, se pravi en je hladnejši in drug toplejši, in pol če 

toplota prehaja in imata izenačeno temperaturo. In recmo, da se un telo, k je bil prej 

toplejši, shladi in pol je bil prej topu in tako kroži.  

78 TUES 3: Pač, toplota kroži. Prehaja s telesa z nižjo temperaturo na predmet z višjo 

temperaturo.  

79 TUES 4: Pač kroži. Ne vem, kako bi utemeljila to.  

80 TUES 5: Kroži.  

81 TS: Ko pogledate ta grafa (pokažem grafa iz testa), kaj lahko preberete iz njiju? 

82 VSI: Letnice, temperaturo, na enak način narisana, podobna grafa.  

83 TUES 3: V Ljubljani je višja temperatura kot v Murski Soboti.  
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84 TUES 5: Leta 1981 je prišlo do dviga temperature v Murski Soboti in Ljubljani.  

85 TS: Ali sta grafa podobna? Ali se v čem razlikujeta? 

86 TUES 4: Ja, podobna sta si v stvareh, ki smo jih našteli prej. 

87 TS: V čem se razlikujeta? 

88 TUES 2: V stopinjah Celzija, dve različni mesti in temperatura ni ista. 

89 TS: Ali ste se v šoli že srečali z grafi? Ali ste morali kdaj kaj prebrati iz njih? Ali ste jih 

risali? 

90 VSI: Ne.  

91 TS: Pri testu so učenci pogosto napisali, da krpe prelijemo z vodo in ugotovimo 

toplotno prevodnost krpe. Pa bi to res lahko ugotovili na tak način? Ali imate vi kako 

boljšo rešitev? Opišite jo.  

92 TUES 1: V lončke natočimo vodo in izmermo temperaturo vode. Lončke nato zavijemo 

v krpe in čez nekaj časa ponovno izmerimo temperaturo vode. Iz tega lahko ugotovimo, 

katera krpa ima najvišjo in katera najnižjo toplotno prevodnost.  

93 TUES 2: Se strinjam s TUES 1. 

94 TS: Kaj nam pravzaprav pove toplotna prevodnost? Kje v vsakdanjem življenju to 

izkoriščamo/uporabljamo? 

95 TUES 1: Pove nam, koliko toplote prepusti neka snov, predmet.  

96 TUES 2: To je neki, kar je povezano s toplotnimi prevodniki in izolatorji.  

97 TUES 3: Toplotni prevodniki in izolatorji. Izolacija hiš.  

98 TUES 4: Toplotni prevodniki in izolatorji.  

99 TUES 5: Toplotni prevodnik in izolatorji. To uporabljamo pri izoliranju hiš, oblačenju 

pozimi in zavarovanjem pred mrazom pozimi. 

100  TS: Imate zdaj kako novo idejo za izvedbo raziskave? 

101  TUES 1: Ne.  

102  TUES 2: Z infrardečim termometrom.  

103  TUES 3: Ne.  

104  TS: Če pomisliš na toplote izolatorje in prevodnike, kam uvrščamo kovinsko posodo in 

kam porcelanast krožnik? 

105  VSI: Kovinska posoda spada med prevodnike, porcelan pa med izolatorje.  

106  TS: Katera posoda je primernejša za kuhanje, če upoštevamo njene lastnosti, ki se 

nanašajo na prevajanje toplote? Zakaj tako meniš? 

107  TUES 1: Za kuhanje je primernejša kovinska posoda, ker se hitreje ogreje.  

108  TUES 2: Kovinska, saj hitreje postane vroča.  

109  TUES 3: Kovinska, saj se hitro ogreje.  

110  TUES 4: Skozi kovinsko posodo gre toplota hitro.  

111  TUES 5: Kovinska, ker hitro postane vroča.  
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6.6 PRILOGA 6 – TRANSKRIPCIJA INTERVJUJEV (KS) 

LEGENDA: 

 TS = transkript spraševalca (Odgovori so dobesedni in niso jezikovno urejeni.) 

 TUKS 1 = transkript učenca kontrolne skupine 1 

 TUKS 2 = transkript učenca kontrolne skupine 2 

 TUKS 3 = transkript učenca kontrolne skupine 3 

 TUKS 4 = transkript učenca kontrolne skupine 4 

 TUKS 5 = transkript učenca kontrolne skupine 5 

 Številke od 1 do 142 so številke transkriptov.  

 

1 TS: Kako bi nekomu razložili, kaj je toplota? 

2 TUKS 1: Ne vem …  

3 TS: Nekdo bi te vprašal, kaj je toplota in ti bi mu rekel ne vem. Ali bi mu poskušal vsaj 

kaj povedati? 

4 TUKS 1: Ja, da je topel zrak al ne vem. 

5 TUKS 2: Nekaj, kar je toplega pa mrzlega. 

6 TUKS 3: Lastnost telesa. 

7 TUKS 4: Neki je, kar stvar … Neki … Kera stvar … Ne vem. 

8 TUKS 5: Neki, kar je mrzlo in toplo pa lahko čutimo. 

9 TS: Kako bi mu pa povedali, kaj je temperatura? 

10 TUKS 1: Da zmermo s termometrom … Termometer meri svojo temperaturo. 

11 TUKS 2: Nekaj, kar lahko merimo s termometrom. Pa čutimo.  

12 TUKS 3: Nekaj, kar lahko merimo s termometrom, pa k se ne da čutit.  

13 TUKS 4: Neki, kar mermo s termometrom. 

14 TUKS 5: Lastnost telesa, ki jo merimo s termometrom, z roko je pa ne mormo 

natančno. 

15 TS: Kako bi razložili, kaj je razlika med temperaturo in toploto? Rekli smo, da to ni isto 

in zanima me, kakšna je razlika med njima.  

16 TUKS 1: Temperaturo merimo, toploto pa ne vem …  

17 TS: Spomnite se na 4. nalogo na testu. Kako ste vedeli, kdaj vstaviti toplota in kdaj 

temperatura? Kako ste razlikovali med njima? 

18 TUKS 1: Plata toploto oddaja, ko je pržgana, temperaturo pa merimo s termometer. 

19 TUKS 2: K damo lonec z vodo na ploščo, segrejemo vodo in lahko izmerimo 

temperaturo. Toplota in temperatura sta nekako povezani.  

20 TUKS 3: Toploto oddajajo stvari. Temperaturo pa merimo. Toplote ne moremo meriti. 

21 TUKS 4: Toplota oddaja, temperaturo pa lahko merimo.  

22 TUKS 5: Toploto stvari oddajajo, temperaturo pa lahko izmerimo s termometrom. 

23 TS: Ali sta temperatura in toplota povezani? 

24 TUKS 1: Mal. Obe dve imata toploto. Eno lahko izmeriš, eno pa ne.  

25 TS: Nekdo ti da lonček z vodo in termometer. Ali bi lahko s tema pripomočkoma 

prikazal pojav toplote in izmeril temperaturo? 

26 TUKS 1: Izmeriš lahko svojo temperaturo. Voda pa oddaja toploto.  

27 TUKS 2: Ja, da bi to zmeru, bi dal notr temperaturo, zuni pa toploto. 

28 TUKS 3: Če bi lahko zmerla, bi vedla, da je temperatura, drugače bi bila pa toplota.  

29 TUKS 4: Toplote ne mormo zmert. 

30 TUKS 5: Temperaturo lahko zmermo s termometrom, toplote pa ne. 

31 TS: Ali lahko toploto kakor koli zaznamo s termometrom? 
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32 TUKS 1: Ne … Ne vem. 

33 TUKS 2: Ne ... Ne vem. 

34 TUKS 3: Ne, ker je temperatura drugč kt toplota. 

35 TUKS 4: Ne vem. 

36 TS: Spomnimo se, kdaj smo lahko odčitali temperaturo. Temperaturo smo odčitali, ko 

se je alkoholni stolpec v termometru umiril. Ali je premikanje alkoholnega stolpca 

kakor koli povezano s toploto? Bi zdaj lahko našli kakšno povezavo med temperaturo in 

toploto? 

37 TUKS 1: Ja, lahko ja, sam je ne moremo zmerit.  

38 TUKS 2: Tako. 

39 TUKS 3: Ja.  

40 TUKS 4: Ja. 

41 TUKS 5: Ja.  

42 TS: Zakaj se telesu zviša temperatura?  

43 TUKS 1: Ko smo bolni … 

44 TS: Razmišljajte o tem, kaj se zgodi z vodo v posodi, ko jo postavimo na štedilnik.  

45 TUKS 1: Posoda je bla na toplem in se je zvišala temperatura. 

46 TUKS 2: Je bla na toplem al pa dobila lahko sobno temperaturo. 

47 TUKS 3: Mogoč so prej natočil mrzlo vodo pa je bil zrak toplejši pa se je pa je bl toplo 

ratal. 

48 TUKS 4: Da je pač voda mrzla in pol prostor toplejši in voda prevzame temperaturo 

prostora.  

49 TUKS 5: Bla nekje na toplem pa se je segrevala in toplota se je zvišala.  

50 TS: Če pogledate sliko (pri tem vprašanju bi kot pripomoček uporabila konceptualno 

sliko), bi si lahko na sliki izbral otroka, s katerim se gotovo ne strinjaš?  

51 TUKS 1: 4, ker če oblečeš snežaka bo prejel toploto in ga bo segreval in se bo stopu. 

52 TUKS 2: 4, k ga bomo oblekel, da plašč toploto in ga bo stalil. 

53 TUKS 3: 4, ker oblačila zaprejo pot toploti … Mislem, mal še vedno prehaja samo te pa 

ne zebe več. 

54 TUKS 4: 4, ker te plašč ogreva in ti je bl vroče. 

55 TUKS 5: 4, ker plašč zadrži toploto.  

56 TS: Koga bi izbrali, če bi morali izbrati tistega, s katerim se najbolj strinjate? Zakaj? 

57 TUKS 1: 1, ker ima prav, da ima prav, da toplota snežaka samo stali. 

58 TUKS 2: 1, k če ga bo oblekel v plašč, se bo stalil. 

59 TUKS 3: 1, ker je snežak v svojem okolju in je bolj mrzlo, in dokler sonce ne posvet, se 

ne bo talil. 

60 TUKS 4: 1, ker če ga bo obleku, se bo hitrej stalil. 

61 TUKS 5: 1, če ga bo oblekel, se bo stalil. 

62 TS: Če ni sonca, se ne bo stalil. Ali to povsem drži? Pozimi ni ves čas sonca, pa se 

snežak vseeno stali? 

63 TUKS 1: Zemlja oddaja toploto, zato se tudi zaradi tega snežak tali.  

64 TS: Kaj pa če pada dež, se snežak tali ali ne? 

65 TUKS 1: Da. 

66 TUKS 2: Da. 

67 TUKS 3: Da. 

68 TUKS 4: Da. 

69 TUKS 5: Da. 
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70 TS: Kaj menite o otrocih številka 2 in 3? Ali bi se lahko s katerim strinjali ali pa ne? 

Zakaj? 

71 TUKS 1: 2, misli, da ima punca prav. Ne vem. 

72 TUKS 2: 2, tud če ga ne oblečeš se bo enkrat stalil.  

73 TUKS 3: 2, snežak se bo itak stopil, prej ko slej.  

74 TUKS 4: 2, v vsakem primeru se stali.  

75 TUKS 5: 2, ker misl, da plašč ne vpliva na to. Stalil se bo, če ga oblečeš. 

76 TS: Če bi moral izbrati dva, ki imata po tvojem mnenju najbolj prav, katera dva bi 

izbral in zakaj? Svoje razmišljanje utemelji in pojasni. 

77 TUKS 1: 1 pa ma prov – oblečt snežaka, k se bo stalil, pa 3, k ne ve nič.  

78 TUKS 2: 1, ker ma prav, da če ga bo obleku, se bo stalil, pa tud 3, k ne ve nč. 

79 TUKS 3: 1, zato k ve, da se bo stalil, če ga boš oblekel, pa 2, zato ker itak se bo stalil.  

80 TUKS 4: 1, zato ker ima prav, če ga bom obleku, se bo stalil, pa 3, zato ker ne vem. 

81 TUKS 5: 1, ker ma prav, da se ne bo stalil, pa 3, ker ne vem.  

82 TS: Od kod in kam prehaja toplota? 

83 TUKS 1: Iz toplega na hladnega. Pa toplota segreva hladno. 

84 TUKS 2: Ja, toplota prehaja iz toplega na hladno, ker hladen hladi toplo. 

85 TUKS 3: Odvisno. Če je čaj topel in ozračje mrzlo, se bo čaj ohladil, pa bo ozračje 

ogrel al pa glih obratno. Toplota enkrat prehaja iz toplega na hladno in drugič iz 

hladnega na toplo.  

86 TUKS 4: Če je čaj vroč in ozračje mrzlo, se bo čaj hitrej shladil.  

87 TUKS 5: Iz toplega na hladno, ker je tako, da tople stvari oddajajo toploto, hladne jo 

pa sprejemajo.  

88 TS: Ali poleti toplota prehaja v druge smeri kot pozimi? Spomni se na primer hiše 

pozimi in poleti. V kateri smeri prehaja toplota takrat? Ali se smer prehajanja toplote 

glede na letni čas kakor koli spremeni? Pojasni svoj odgovor.  

89 VSI: Toplota prehaja pozimi v drugi smeri kot poleti.  

90 TUKS 1: Pozimi kurijo v hiši in gre toplota ven iz hiše. Prehaja z mesta z višjo 

temperaturo na mesto z nižjo temperaturo. Tudi na drugi sliki gre iz višje na nižjo k 

sonce da toploto. Toplota glede na letni čas ne spremeni smeri potovanja.  

91 TUKS 2: Pozimi ljudje kurijo pa gre iz vrha na toplej. Poleti pa sije sonce in greje. 

Toplota gre iz hladnejšega na toplejše. 

92 TUKS 3: Pozimi kurjo v hiši, pa gre toplota ven. Sonce pa ogreva ozračje pa gre isto iz 

toplejšga na hladnejš.  

93 TUKS 4: Pozimi grejejo hišo pa gre toplota ven. Poleti pa je toplejše ozračje pa je tudi 

v hiši toplo.  

94 TUKS 5: Pozimi je zunaj mrzlo, notri pa toplo, ampak gre toplota iz hiše ven iz toplega 

na hladno. Poleti je pa zuni toplo pa notr hladnejš, pa prehaja od zuni notr.  

95 TS: Ali toplota kroži? 

96 TUKS 1: Toplota kroži, ker piha veter in kroži.  

97 TUKS 2: Ker piha veter pa kroži.  

98 TUKS 3: Ja, ker gre iz toplejšega na hladnejše in iz hladnejšega na toplejše.  

99 TUKS 4: Ker piha veter. 

100  TUKS 5: Kroži, ker gre iz toplejšega na hladnejše.  

101  TS: Ali sta grafa podobna? Različna? Ko pogledate ta grafa, kaj lahko preberete iz 

njiju? 

102  VSI: Različna. Merijo temperaturo v stopnjah Celzija, da je v Murski Soboti bolj toplo, 

letni čas, letnica, pa temperaturo. 
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103  TS: V čem se razlikujeta? 

104  VSI: V stopinjah.  

105  TUKS 1: V Murski Soboti je v povprečju bolj toplo. V Murski Soboti je najbolj toplo. 

106  TUKS 2: V Ljubljani je bilo pa hladnej kot v Murski Soboti. 

107  TS: Ali ste se v šoli že kdaj srečali s kakim podobnim grafom? 

108  VSI: Ja.  

109  TS: Ali ste v šoli risali in brali grafe? 

110  VSI: Ja. Brali jih nismo oz. nam učiteljica ni dala še nič podobnega. 

111  TS: Pri testih so učenci pogosto napisali, da krpe prelijemo z vodo in ugotovimo 

toplotno prevodnost krpe. Pa bi to res lahko ugotovili na tak način?  

112  TUKS 5: Ne.  

113  TS: Ali imate vi kako boljšo rešitev? Opišite jo. 

114  TUKS 2: S termometrom.  

115  TUKS 5: En lonček k bi bla notr topla voda pol bi pa ovil z eno krpo pa bi vidl pr keri 

krpi bi se voda hitrej ohladila. S termometrom bi vsake tok časa izmeril temperaturo v 

lončkih, da bi res dobil natančne rezultate in pravilno rešitev.  

116  TUKS 1: Nič. 

117  TUKS 2: Nič. 

118  TUKS 3: Ne. 

119  TUKS 4: Ne. 

120  TS: Kaj nam pove toplotna prevodnost in zakaj je pomembna?  

121  TUKS 1: Da dobro prevaja toploto.  

122  TUKS 2: Da vidmo, ker bl prevaja. 

123  TUKS 3: Da če gre iz dima hiša, da vemo kje postav prevodnike al pa izolatorje.  

124  TUKS 4: Če je nekje bolj toplo, pol vemo, da mormo postavt prevodnike al pa 

izolatorje. 

125  TUKS 5: Če je not bl mrzlo pa zuni, pol vemo, da mormo dat boljšo izolacijo.  

126  TS: Kje v življenju to izkoriščamo/upoštevamo? 

127  TUKS 1: Da lahko izoliraš hišo, da ne oddaja tok toplote.  

128  TUKS 2: Da izoliraš hiši in maš toplejšo. 

129  TUKS 3: Da izoliraš hišo pa maš toplejšo. 

130  TUKS 4: Da postaviš izolatorje in imaš topleje.  

131  TUKS 5: Da ko izoliraš hišo daš kšn stiropor al stekleno volno, da ne daš kr en želez k 

nč ne pomaga.  

132  TS: Če pomisliš na toplotne izolatorje in prevodnike, kam uvrščamo kovinsko posodo 

in kam porcelanast krožnik. Zakaj? 

133  VSI: Kovinska posoda je dober toplotni prevodnik. 

134  TS: Katera posoda je torej primernejša za kuhanje, če upoštevaš njene lastnosti, ki se 

nanašajo na prevajanje toplote? Svoj odgovor tudi pojasni.  

135  TUKS 3: Da lonce kupujemo.  

136  TS: Zakaj kuhamo v kovinskih loncih in ne v porcelanastih krožnikih? 

137  TUKS 5: Ker imajo boljšo prevodnost. 

138  TUKS 1: Posoda se hitro pregreje.  

139  TUKS 3: Toplota prehaja na kovinsko posodo hitro. 

140  TS: Kaj pa pri porcelanastem krožniku? Zakaj? 

141  VSI: Počasi.  

142  TUKS 5: K je slabši toplotni prevodnik, je pa boljši toplotni izolator.  
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6.7 PRILOGA 7 – KONSTRUKTIVISTIČNA METODA (učna 

priprava) 

Razred: 5. Datum: 20. marec 2015 Učni predmet: NIT 

Učiteljica: Darja Buh Prostor: matična učilnica Zaporedna ura: 4, 5 

Učna tema: Pojavi 

Učna enota: TEMPERATURA IN TOPLOTA 
UČNE OBLIKE 

 frontalna 
 delo v paru 

UČNE METODE 

 eksperimentalno delo 

 delo z delovnimi listi 
 delo z elektronskimi prosojnicami 

CILJI 

Učenci:  

 vedo kaj je temperatura in s čim jo merimo; 

 vedo kaj je toplota in kako jo merimo; 

 razumejo pomen dveh osnovnih pojmov, in sicer toplote in temperature, ju znajo 

razločevati in pravilno uporabljati; 

 opišejo toplotne prevodnike in izolatorje ter za vsako skupino naštejejo nekaj 

primerov; 

 poznajo različne vrste termometrov in iz njih pravilno odčitajo temperaturo; 

 vedo, da toplota teče iz mesta z višjo temperaturo na mesto z nižjo temperaturo 

(uporaba v konkretnih primerih); 

 rišejo grafične prikaze in jih razlagajo; 
 vedo, kaj je toplotna prevodnost in njeno delovanje povežejo z vsakdanjim življenjem. 

STANDARDI ZNANJA 

Učenci:  

 vedo, kaj je temperatura in znajo uporabljati različne termometre; 

 znajo razlikovati med temperaturo in toplota; 

 vedo, kaj so toplotni izolatorji in prevodnik ter za vsako skupino naštejejo nekaj 

primerov. 

ZAHTEVANO PREDZNANJE 

Učenci:  

 znajo meriti temperaturo (3. razred); 

 so seznanjeni s pojmoma temperatura in toplota iz vsakodnevne rabe. 

NOVI POJMI 

toplota, toplotni izolatorji. toplotni prevodniki, infrardeči termometer, toplotna prevodnost 

UČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI 

lesena, stiroporna, aluminijasta in bakrena plošča, večja in manjša pločevinka, infrardeči 

termometer, alkoholni termometer, ledene kocke, vrči, kozarčki različnih velikosti, topla in 

hladna voda, računalnik, elektronske prosojnice, dostop do interneta, zvočniki, projektor 

VIRI IN LITERATURA 
 Gostinčar Blagotinšek, A., Iskrić, G. in Razpet, N. (2013). Temperatura in toplota. Izkušenjsko 

spoznavanje temperature, toplote, toplotnega toka in toplotne prevodnosti. Ljubljana: Pedagoška 

fakulteta. 

 Furlan, I., Klanjšek Gunde, M., Kolman, A., Mati Djuraki, D., Jerman, R. in Jaklin, M. (2004). 

Naravoslovje in tehnika 5. Delovni zvezek. Ljubljana: Rokus. 

 Furlan, I., Klanjšek Gunde, M., Kolman, A., Mati Djuraki, D., Jerman, R. in Jaklin, M. (2004). 

Naravoslovje in tehnika 5. Učbenik. Ljubljana: Rokus. 

 Brumen, M., Hajdinjak, L., Kruder, B., Vračko Mencinger, B. in Pufič, T. (2005). Naravoslovje 

in tehnika 5. Učbenik za naravoslovje in tehniko v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega 

izobraževanja. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije. 

 Brumen, M., Hajdinjak, L., Kruder, B., Vračko Mencinger, B. in Pufič, T. (2007). Naravoslovje 
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in tehnika 5. Priročnik za učitelje. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije. 

 Skribe Dimec, D., Blagotinšek Gostinčar, A., Florjančič, F. in Zajc, S. (2003). Raziskujmo, 

gradimo 5. Priročnik za učitelja pri pouku naravoslovja in tehnike v 5. razredu devetletne 

osnovne šole. Ljubljana: DZS. 

 Učni načrt za naravoslovje in tehniko v 5. razredu (2011).  Pridobljeno s: 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN

/UN_naravoslovje_in_tehnika.pdf (6. 12. 2014). 

 Učni načrt za spoznavanje okolja (2011). Pridobljeno s: 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_spo

znavanje_okolja_pop.pdf (6. 12. 2014). 

 Posnetek (b. d.). Pridobljeno s: https://www.youtube.com/watch?v=cvYUW1ND81c (13. 2. 

2015). 

 

UVODNI DEL (10 minut) 

Učence povabim, da si skupaj pogledamo posnetek na youtubu (posnetek dosegljiv na 

https://www.youtube.com/watch?v=cvYUW1ND81c  pridobljeno 13. 2. 2015).  

 

Po ogledu posnetka z učenci vodim razgovor. Primeri vprašanj:  

 Kaj ste videli v posnetku? 

 V prvem primeru balon poči, v drugem pa ne. Mi mogoče zna kdo pojasniti, zakaj se je 

to zgodilo? 

 Kakšna je razlika med balonom v 1. in balonom v 2. primeru? 

 Ali je lahko to kakor koli povezano s temo, ki jo bomo danes obravnavali – temperatura 

in toplota? 

 Kaj pa pravzaprav je temperatura? 

 Kako pa merimo temperaturo? 

 Kaj pa je toplota? 

 Kako prepoznamo učinke toplote? 

 

Učencem razdelim delovne liste in jih prosim, da rešijo prvo nalogo.  

OSREDNJI DEL (60 minut) 

Učence razdelim v pare in jim predstavim potek dela. Vsak učenec bo dobil delovni list z 

navodili,  skladno s katerimi bodo izvedli eksperimente. Za izvedbo poskusa bo imel par na 

voljo 15 minut, da reši naloge enega sklopa. Po 15 minutah bo prišel eden izmed para po druge 

pripomočke in stare vrnil nazaj na svoje mesto ter tako nadaljeval z novim poskusom. Delo 

morajo opravljati natančno in po navodilih, saj drugače ne bodo prišli do ustreznih zaključkov.  

 

Pomembno je, da se med delom ne pogovarjajo, ampak ves čas delajo, saj jim bo v nasprotnem 

primeru zmanjkalo časa. Preden začnejo izvedbo poskusa, natančno preberejo navodila na 

delovnem listu.  

 

Učenci samostojno rešujejo naloge na delovnem listu, jaz hodim okrog in jim po potrebi 

pomagam, jih usmerjam pri delu.  

SKLEPNI DEL (20 minut) 

Na tablo projiciram elektronske prosojnice. Učence prosim, da si med seboj zamenjajo delovne 

liste in z drugo barvo označijo pravilne oz. nepravilne zapise. Če rešitev ni pravilna, jo 

popravijo.  

 

Ob koncu se z učenci še pogovorim o poteku samega učnega procesa. Primeri vprašanj:  

 Ali jim je bil tak način dela všeč? 

 Ali bi radi tak način dela doživeli večkrat? 

 Ali bi bilo treba kaj spremeniti in kaj? 

 Ali so se naučili kaj novega? 

Ob koncu ure učencem delovne liste poberem.  

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_naravoslovje_in_tehnika.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_naravoslovje_in_tehnika.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cvYUW1ND81c
https://www.youtube.com/watch?v=cvYUW1ND81c
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DELOVNI LIST 

IME IN RIIMEK: ______________________________________________________________ 

RAZRED: _____________  DATUM: _____________________________________________ 

 

 

1. TEMPERATURA IN TOPLOTA 

Temperatura je ______________________________, ki jo merimo s _____________________.  

Enota za merjenje temperature je _________________, ki jo zapišemo s simbolom __________.  

Toplota je ________________________, ki _________________________________________.  

Toplota prehaja, dokler se ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

 

2. TOPLOTNA PREVODNOST 

Plošče iz različnih snovi razporedi po mizi. Oglej si jih, jih potipaj in uredi od najhladnejše do 

najtoplejše. Imena materialov, iz katerih so plošče, zapiši v spodnje pravokotnike, tako da bodo 

pravokotniki urejeni od najhladnejšega do najtoplejšega. Izbiraš lahko med naslednjimi materiali: 

stiropor, les, baker, aluminij. 

 

 

 

Ali si pravilno uredil plošče, preveri z infrardečim termometrom. Plošče glede na izmerjeno 

temperaturo uredi od najhladnejše do najtoplejše. Imena materialov zapiši v spodnje pravokotnike, 

tako da bodo urejeni od najhladnejšega do najtoplejšega. V pravokotnike zapiši tudi izmerjeno 

temperaturo posamezne plošče. 

 

 

 

 

 

Kaj opazite, ko izmerite temperaturo plošč z infrardečim termometrom? Kako natančen je IR-

termometer? V paru se pogovorite o tem.  

 

Kakšna je temperatura vseh predmetov v razredu? 

A) Enaka, ker zaradi razlik v temperaturi pride do toplotnih tokov, ki tečejo do izenačitve  

temperatur (smer: od mesta z višjo temperaturo proti mestu z nižjo temperaturo).  

B) Različna, ker so predmeti iz različnih materialov.  

C) Različna, ker tako občutimo, če se jih dotaknemo.  
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Kaj misliš, katere plošče dobro prevajajo toploto in katere slabo? Uredi jih od tiste, ki po 

tvojem mnenju najslabše prevaja toploto, do tiste, ki najbolje prevaja toploto. Imena plošč 

zapiši v spodnje pravokotnike.  

 

 

 

Plošče zloži v vrsto, tako da se med seboj ne dotikajo ali prekrivajo. Na sredino vsake plošče 

položi eno kocko ledu. Poskrbi, da bodo vse kocke enako velike, da bodo položene na ploščo 

hkrati in na enak način. Opazuj, kaj se dogaja z ledenimi kockami, toliko časa, da boš lahko 

uspešno rešil spodnje naloge.  

 

Material, iz katerega je plošča, poveži s številko, ki ponazarja, kako hitro se je talila 

ledena kocka na tej plošči. Številka 1 ponazarja ploščo, na kateri se je ledena kocka talila 

najhitreje, in številka 4 ponazarja ploščo, na kateri, se je ledena kocka talila najdlje.  

Aluminij 2 

Baker 4 

Stiropor 1 

Les 3 

Ali se kocke ledu na vseh ploščah talijo enako hitro? 

A) Da.  

B) Ne.  

 

Na kateri plošči so se kocke talile najhitreje? 

A) Na leseni.  

B) Na bakreni. 

C) Na stiroporni.  

D) Na aluminijasti.  

 

Na kateri plošči so se kocke talile najpočasneje? 

A) Na leseni.  

B) Na bakreni. 

C) Na stiroporni.  

D) Na aluminijasti. 
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3. MERJENJE TEMPERATURE MEŠANICE TOPLE IN HLADNE VODE 

Oglej si alkoholni termometer. Na spodnji sliki označi: bučko, skalo in kje odčitamo temperaturo.  

 

 

 

Kazalec pomoči najprej v prvi lonček in nato še v drugega. Koliko misliš, da je temperatura vode 

v 1. in koliko v 2. lončku?  

Po mojem mnenju je temperatura vode v 1. lončku ______________________________. 

Po mojem mnenju je temperatura vode v 2. lončku ______________________________. 

 

Zdaj izmeri temperaturo vode še z alkoholnim termometrom. V vsak kozarček potopi en 

termometer in odčitaj temperaturo, takoj ko daš termometer v lonček.  

Temperatura vode takoj po tem, ko damo termometer v kozarček, je v lončku 1 ____________. 

Temperatura vode takoj po tem, ko damo termometer v kozarček, je v lončku 2 

________________. 

 

Tretji alkoholni termometer pusti na mizi in odčitaj, koliko je temperatura zraka v učilnici.  

Temperatura zraka v učilnici je __________________________________.  

 

Termometra pusti v kozarčkih in opazuj, kaj se dogaja. Ko se alkoholni stolpec ne zvišuje/znižuje 

več, odčitaj temperaturo. Koliko kažeta termometra? 

Termometer v 1. lončku kaže ___________________________. 

Termometer v 2. lončku kaže ___________________________.  

Za taljenje je potrebna toplota. Od kod jo 

prejemajo kocke? 

A) Od plošč, na katere smo položili 

ledene kocke. 

B) Iz okolice.  

C) Od mize, na kateri izvajam poskus. 

Po čem se razlikujejo okoliščine, v katerih se kocke talijo? 

A) Poskus izvajamo na različnih delih učilnice.  

B) Ledene kocke položimo na plošče iz različnih 

materialov. 

C) Razlik v okoliščinah ni. 



154 

 

S termometroma previdno premešaj vodo v obeh lončkih. Kaj opaziš? Koliko kaže 

termometer zdaj? 

Termometer v 1. lončku kaže ___________________________. 

Termometer v 2. lončku kaže ___________________________. 

 

Termometer iz 1. lončka previdno vzemi iz vode. Opazuj, kaj se dogaja z obarvanim 

alkoholom v termometru. Svoja opažanja zapiši.  

 

Kateri pogoji so morali biti izpolnjeni, da ste lahko odčitali temperaturo vode? 

A) Termometer je moral biti v vodi. 

B) Alkoholni stolpec se ni več zniževal/zviševal. 

C) Preteči mora 10 minut. 

D) Temperaturo odčitam, ko vzamem termometer iz vode. 

 

Čigavo temperaturo kaže termometer? 

A) Svojo temperaturo. 

B) Temperaturo vode. 

C) Temperaturo prostora. 

D) Temperaturo merjenca. 

 

Kaj se je zgodilo s termometrom, ko ste ga vzeli iz 1. lončka? 

A) Višina alkoholnega stolpca je ostala nespremenjena. 

B) Višina alkoholnega stolpca se je zviševala. 

C) Višina alkoholnega stolpca se je zniževala. 

 

Zakaj ste lahko končno temperaturo odčitali šele, ko se je alkoholni stolpec v termometru umiril? 

 

 

 

 

Ali ste s svojima kazalcema lahko natančno določili temperaturo vode v obeh lončkih? 
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Ali se je vaša ocenjena temperatura razlikovala od tiste, ki ste jo izmerili s termometrom? 

 

 

 

 

Kaj nam pove poskus s kožo o temperaturi vode? 

A) Temperaturo vode. 

B) Pove nam, ali je voda hladna, mrzla, topla …, ne pove pa nam točne temperature vode. 

C) Ta poskus nam ničesar ne pove.  

 

Napovej, kolikšna bo temperatura mešanice vode, če zmešamo kozarček hladne in kozarček tople vode, 

ki smo jima na 3. strani delovnega lista izmerili temperaturo.  

Temperatura mešanice bo _____________________________.  

Zdaj pripravi mešanico tople in hladne vode po navodilih v tabeli. Kozarček polni do oznake. Mešanice 

pripravljaj v 0,3-litrskem kozarcu, ki je postavljen na pladenj. Pred naslednjim poskusom izlij vodo iz 

kozarcev. 

 

          Tabela: Merjenje temperature hladne in tople vode 

 HLADNA VODA TOPLA VODA MEŠANICA 

POSKUS ŠTEVILO 

KOZARČKOV 

HLADNE VODE 

ŠTEVILO 

KOZARČKOV 

TOPLE VODE 

SKUPNO 

ŠTEVILO 

KOZARČKOV 

TEMPERATURA 

MEŠANICE [°C] 

1 2 1   

2 3 1   

3 3 2   

4 1 2   

5 1 3   

6 2 3   

 

Kako se spreminja temperatura mešanice, če dodamo vedno več hladne vode? 

A) Se ne spreminja.  

B) Temperatura mešanice je po dodajanju hladne vode za 5 °C nižja od temperature tople 

vode.  

C) Temperatura mešanice je po dodajanju hladne vode višja od temperature tople vode. 

D) Temperatura mešanice se po dodajanju hladne vode približuje temperaturi hladne vode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaj bi se zgodilo, če bi zmešali 1 

kozarček tople vode in 1 kozarček 

hladne vode? 

a) Nič. 

b) Dobili bi mlačno vodo.  

c) Temperatura mešanice se 

ne bi pomaknila v smeri tople ali 

hladne vode, temveč bi bila nekje 

na sredini med njima.  
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Zakaj se temperatura tople ali hladne vode v kozarčku začne spreminjati, če kozarček 

pustimo stati na mizi v razredu eno šolsko uro? 

A) Ker damo vanj termometer in s tem spremenimo temperaturo vode v lončku.  

B) Ker voda izhlapeva.  

C) Ker voda kroži.  

D) Ker se začne izmenjevanje toplotnih tokov med temperaturo vode v kozarčkih in 

temperaturo razreda, dokler ne pride do izenačitve.  

 

Kako se spreminja temperatura mešanice, če dodamo vedno več tople vode? 

A) Se ne spreminja.  

B) Temperatura mešanice je po dodajanju tople vode za 5 °C višja od temperature tople 

vode.  

C) Temperatura mešanice je po dodajanju tople vode višja od temperature tople vode. 

D) Temperatura mešanice se po dodajanju tople vode približuje temperaturi tople vode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

d) Ne vem. 

4. PRETAKANJE TOPLOTE 

Izmeri in zapiši temperaturo mrzle in vroče vode v vrčih. To je začetna temperatura vode (ob času t 

= 0 s). 

Temperatura mrzle vode ______________________________________.  

Temperatura vroče vode ______________________________________. 

Manjšo pločevinko napolni z vročo vodo do oznake in jo postavi v večjo pločevinko. Nato v večjo 

pločevinko nalij mrzlo vodo do oznake. En termometer postavi v manjšo pločevinko in drugega v 

večjo. Temperaturo v obeh pločevinkah zapisuj vsakih 30 s, skupno 5 minut.  

Med meritvami previdno mešaj vodo s termometrom. Termometer naj se ne dotika sten pločevink.  

Tabela 2: Temperatura vode 

Čas [s] T1 [°C] T2 [°C] 

0   

30   

60   

90   

120   

150   

180   

210   

240   

270   
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Na skici poskusa s puščicami označi smer, od kod in kam teče toplota.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z grafoma prikaži, kako sta se temperaturi v pločevinkah spreminjali v odvisnosti od časa. Grafa 

nariši v isti koordinatni sistem. Pripiši tudi legendo.  
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Kako se spreminja temperatura v 

notranji pločevinki? 

A) Temperatura raste.  

B) Temperatura pada.  

C) Temperatura se ne spreminja.  

 

Kako se spreminja temperatura v 

zunanji pločevinki? 

A) Temperatura raste.  

B) Temperatura pada.  

C) Temperatura se ne spreminja. 

Ali se je temperatura 

hladne vode ves čas 

spreminjala enako 

hitro? 

A) Da.  

B) Ne.  

Svojo izbiro utemelji.  
V katerem časovnem intervalu se 

voda v notranji pločevinki ni 

spreminjala? 

A) Od 1. do 2. minute.  

B) Od 2. do 3. minute.  

C) Od 3. do 4. minute.  

D) Od 4. do 5. minute.  

Koliko je bila temperatura vode v 

zunanji pločevinki v 100. sekundi? 

 

 

 

 

Če trditev drži, obkroži drži, če ne drži, pa obkroži ne drži. 

a) Čim dlje traja poskus, tem nižja je temperatura vroče vode. 

 

DRŽI.       NE DRŽI. 

b) Čim dlje traja poskus, tem večja je temperaturna razlika med vodo v 

pločevinkah. 

 

DRŽI.       NE DRŽI. 

c) Čim dlje traja poskus, tem hitreje se segreva voda v zunanji pločevinki.  DRŽI.       NE DRŽI. 

d) Čim manjša je temperaturna razlika med vodo v pločevinkah, tem počasneje 

se segreva voda v zunanji pločevinki. 

DRŽI.       NE DRŽI. 
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6.8 PRILOGA 8 – TRADICIONALNA METODA (učna priprava) 

 

Razred: 5. Datum: 20. marec 2015 Učni predmet: NIT 

Učiteljica: Darja Buh Prostor: matična učilnica Zaporedna ura: 1, 2 

Učna tema: Pojavi 

Učna enota: TEMPERATURA IN TOPLOTA 
UČNE OBLIKE 

 frontalna 
 delo v paru 

UČNE METODE 

 razgovor 

 delo z IKT 

 delo z učbenikom 

CILJI 

Učenci:  

 vedo kaj je temperatura in s čim jo merimo; 

 vedo kaj je toplota in kako jo merimo; 

 razumejo pomen dveh osnovnih pojmov, in sicer toplote in temperature, ju znajo 

razločevati in pravilno uporabljati; 

 opišejo toplotne prevodnike in izolatorje ter za vsako skupino naštejejo nekaj 

primerov; 

 poznajo različne vrste termometrov in iz njih pravilno odčitajo temperaturo; 

 vedo, da toplota teče iz mesta z višjo temperaturo na mesto z nižjo temperaturo 

(uporaba v konkretnih primerih); 

 rišejo grafične prikaze in jih razlagajo; 
 vedo, kaj je toplotna prevodnost in njeno delovanje povežejo z vsakdanjim življenjem. 

STANDARDI ZNANJA 

Učenci:  

 vedo, kaj je temperatura in znajo uporabljati različne termometre; 

 znajo razlikovati med temperaturo in toplota; 

 vedo, kaj so toplotni izolatorji in prevodnik ter za vsako skupino naštejejo nekaj 

primerov. 

ZAHTEVANO PREDZNANJE 

Učenci:  

 znajo meriti temperaturo (3. razred); 

 so seznanjeni s pojmoma temperatura in toplota iz vsakodnevne rabe. 

NOVI POJMI 

toplota, toplotni izolatorji. toplotni prevodniki, infrardeči termometer, toplotna prevodnost 

UČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI 

učbenik, alkoholni termometer, infrardeči termometer, lesena, bakrena, aluminijasta in 

stiroporna plošča, ledene kocke, kozarčki različnih velikosti, topla in hladna voda, računalnik 

elektronske prosojnice, dostop do interneta, zvočniki, projektor 
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/UN_naravoslovje_in_tehnika.pdf (6. 12. 2014). 

 Učni načrt za spoznavanje okolja (2011). Pridobljeno s: 
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UVODNI DEL (10 minut) 

Učencem pokažem posnetek na youtubu (dosegljiv na 

https://www.youtube.com/watch?v=cvYUW1ND81c  pridobljeno 13. 2. 2015).  

 

Nato z njimi vodim kratek razgovor. Primeri vprašanj:  

 Kaj ste videli na posnetku? 

 Kaj se je zgodilo s 1. balonom? 

 Kaj se je zgodilo z 2. balonom? 

 Zakaj je prišlo do takega rezultata poskusov? 

 … 

 

Učence prosim, da odprejo učbenik na strani 20 in si v pobarvanem pravokotniku preberejo 

zgodbo Nejčeve mame. Po prebranem jih prosim, da odgovorijo na vprašanje, ki si ga je 

zastavila mama.  

OSREDNJI DEL (60 minut) 

Na tablo projiciram elektronske prosojnice in ob njih vodim razgovor z učenci. V nekaterih 

primerih izvedemo tudi poskus. Poskus izvajam sama, učenci samo opazujejo dogajanje.  

 

Nato učenci naredijo še zapis v zvezek.  

SKLEPNI DEL (20 minut) 

Vsak učenec dobi »loto listek«. Na elektronskih prosojnicah prikažem vprašanja, na katera mora 

vsak učenec odgovoriti, tako da pobarva ustrezno okence na »loto listku«. Ob koncu si učenci 

listke med seboj zamenjajo in skupaj preverimo rešitve. Ob koncu ure učencem »loto listke« 

poberem.  

 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_naravoslovje_in_tehnika.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_naravoslovje_in_tehnika.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cvYUW1ND81c
https://www.youtube.com/watch?v=cvYUW1ND81c
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PRIMER »LOTO LISTKA« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEKTRONSKE PROSOJNICE 

 

 

 

 

 

 

 

IME IN PRIIMEK: 

_____________________________________ 

 
1. VPRAŠANJE 

 

 

2. VPRAŠANJE 

 

 

3. VPRAŠANJE 

 

 

4. VPRAŠANJE 

 

 

 

5. VPRAŠANJE 

 

 

a b c d 

a b c d 

a b c d 

a b c d 

a b c d 



162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



164 

 

 


