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AKTIvNO UčeNJe – vIŠJA rAveN 
ZNANJA? 

UVOD

Pomanjkanje motivacije pri pouku naravoslovja na splošno in posebno pri 
pouku fizike je dandanašnji eden glavnih izzivov poučevanja naravoslovja. Redno 
letno srečanje treh velikih mednarodnih organizacij, ki se ukvarjajo z izobraže-
vanjem na področju fizike, GIREP, ICPE in MPTL1, je leta 2010 v Reimsu (Francija) 
potekalo pod uvodno ugotovitvijo: »V zadnjih 15 letih je bila popularnost fizike 
med študenti v večini držav nizka in vpis se je zmanjševal. Za soočenje s tem 
stanjem so bili predlagani različni pristopi, tako na preduniverzitetni kakor na 
univerzitetni ravni. Zdi se, da so bili nekateri med njimi uspešni.« (GIREP 2010). 
Pred konferenco in po njej je bilo vloženega veliko dela in truda v iskanje in razvoj 
novih poti ter metod poučevanja, da bi to postalo bolj privlačno, jasnejše, bolj 
moderno in učinkovito ter da bi promoviralo naravoslovne vsebine med študenti. 

1  GIREP – Groupe International de Recherche sur l'Enseignement de la Physique (Mednarodna skupnost za 
raziskovanje poučevanja fizike), ICPE – International Conference on Physics Education (Mednarodna konferenca za 
izobraževanje v fiziki), MPTL – Multimedia in Physics Teaching and Learning (Multimedia pri poučevanju in učenju 
fizike).
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Ena metoda, ki ima po našem prepričanju prednosti pred tradicionalnimi pristopi, 
je t. i. aktivno (ali raziskovalno, inquiry-oriented) poučevanje in učenje; je manj formal-
no in konceptualno bolj učinkovito od običajnega. Preprosto bi ga lahko povzeli v stari 
pedagoški modrosti: »Prebral sem in sem pozabil. Videl sem in sem si zapomnil. Naredil 
sem in znam!« V osnovi temelji na posnemanju »pravega« raziskovalnega procesa, pri-
lagojenega šolskemu pouku. 

Večinoma velja mnenje, da je aktivni pouk neločljivo povezan z eksperimentalnim 
delom, vendar verjamemo, da ga je mogoče enako uspešno uporabljati tudi pri teore-
tičnih projektih (Kranjc 2010).

Konceptualne osnove (vključno z velikim delom terminologije) je postavil J. 
Dewey (1910). V naslednjih desetletjih se je v praksi pojavila vrsta specifičnih pristopov, 
ki so vsi izhajali iz neke vrste »raziskovanja«. Raziskovanje je postalo tako pedagoška 
strategija kakor tudi učni cilj (AAAS 1989; NRC 1996). Predpostavka je (bila), da pouče-
vanje z uporabo metode, ki posnema raziskovanje, ne le jasneje predstavlja koncepte, 
marveč tudi povečuje študentsko motivacijo, pomaga pripravljati bodoče znanstveni-
ke za raziskovalno delo ter razvija avtonomno, neodvisno razmišljanje (DeBoer 2004).

Tudi ideja o t. i. izkustvenem (s pripomočki podprtem, hands-on) pouku se je pro-
movirala z namenom, da bi posnemali eksperimentalno znanstvenoraziskovalno delo; 
cilj je bil, da bi študentom s tem, ko bi sami (z eksperimenti in vzporednim razmislekom 
o njihovem pomenu) odkrivali naravne pojave, olajšali razvijanje jasnih pojmov in ob-
čutka zanje (intuitivnega védenja, »feeling«) ter eksperimentalnih veščin (Gerstner in 
Bogner 2010; Rutherford 1964; Schwab 1962).

Ideja o aktivnem, raziskovalnem izobraževanju je zato najpogosteje vezana na la-
boratorijsko delo, ki se ga celo integrira v predavanja in ki predavanja tudi poganja. To 
naj ustvari »okolje za raziskovalno učenje naravoslovja« (»investigative science lear-
ning environment«, ISLE), katerega namen je pomagati študentom razumeti, kako je 
korpus znanja nastajal in kako je zgrajen, ter razvija znanstvene navade razmišljanja 
(Etkina in Van Heuvelen 2001; Karelina and Etkina 2007). Študentje v laboratorijskih 
učilnicah sami načrtujejo svoje poskuse, pri čemer posnemajo »znanstvene« postopke 
in ubirajo lastne poti: iščejo povezave, delajo in testirajo hipoteze, posredujejo ugoto-
vitve, diskutirajo o rezultatih in jih postavljajo pod vprašaj, se odločajo o poteku dela, 
se navajajo na timsko delo, pišejo poročila itn. ter na vsakem koraku porabijo nekaj 
časa za osmišljanje (sense-making) svojih akcij in postopkov (Etkina 2010).     

Demir in Abell (2010) povzemata iz NRC (2000) »pet bistvenih značilnosti« razi-
skovanja kot pedagoškega procesa: študent (a) se angažira v znanstveno usmerjenih 
vprašanjih, (b) pri odgovorih daje prednost dokazom, (c) formulira razlage iz dokazov, 
(d) povezuje razlage z znanstvenim védenjem ter (e) komunicira in zagovarja (brani) 
svoja stališča in razlage. Čeprav se morda zde te značilnosti očitne, saj predstavljajo 
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osnovne poteze znanstvenoraziskovalnega dela, za študente pri njihovih postopkih 
nikakor niso same po sebi razumljive (študentje pogosto dajejo prednost znanju, pri-
dobljenemu pred eksperimentalnimi ali drugimi dokazi) in potrebnega je veliko napo-
ra, da premagamo/popravimo njihove prej pridobljene napačne predstave (Kranjc in 
Razpet 2010).

»Avtentična vprašanja študentov« se upravičeno postavljajo kot ena osnovnih 
značilnosti aktivnega poučevanja/učenja (Keys in Bryan 2001). Postavljanje vprašanj 
študente navaja, da izvajajo svoje lastno »raziskovanje«, ki ga poganja radovednost 
in/ali poseben interes. Po Hauryju (1993) »ni avtentičnega raziskovanja ali smiselnega 
učenja, če ni raziskovalnega uma, ki išče odgovore, rešitve, razlage ali odločitve«. Vča-
sih je mogoče take interese vključiti v redni šolski pouk, včasih jih je mogoče izvajati 
zunaj rednega pouka. Tudi ko se začne pouk na videz daleč od tem pouka fizike, lahko 
raziskovalno poučevanje pripelje do tega, da se učenci naravno uče fizike (Kranjc in 
Razpet 2012). 

V pričujočem prispevku bomo obravnavali nekatere osnovne značilnosti aktivne-
ga (raziskovalnega) pristopa k poučevanju/učenju naravoslovja. V drugem2. razdelku 
omenimo konceptualna izhodišča in osnovne predpostavke, v tretjem nekatere zna-
čilne lastnosti s kratkim zgodovinskim pogledom ter nekaterimi specifičnimi meto-
dami, v četrtem obravnavamo možne (ali domnevne) prednosti in koristi poučevanja 
naravoslovja z raziskovanjem, v petem omenimo glavne rezultate, ki naj jih da aktivno 
počevanje/učenje, v šestem  probleme in pasti, ki stoje na poti uveljavljanja aktivnega 
poučevanja/učenja; posebej podamo ugotovitve glede predpostavljene motivacijske 
sposobnosti aktivnega pouka, v 7. razdelku naredimo nekaj glavnih sklepov in posku-
simo odgovoriti na vprašanje, ali pomeni aktivno učenje višjo raven znanja.

KONCEPTUALNA IZHODIšČA IN TEMELJNE PREDPOSTAVKE 
AKTIVNEGA POUČEVANJA/UČENJA

Intuitivno se zdi, da je posnemanje »raziskovalnega« procesa pri pouku najboljši 
pristop tako za učinkovito pridobivanje znanja ter pravilno razumevanje učne snovi 
kakor tudi za motivacijo pri učenju. Táko se zdi tudi večinsko izhodišče avtorjev, ki so 
raziskovali/raziskujejo pouk z aktivnim pristopom. Navedimo nekaj značilnih predpo-
stavk in stališč glede raziskovalnega pouka, kakor jih razberemo iz literature in zadeva-
jo predstave o vlogi »raziskovanja« in aktivnega (raziskovalnega) poučevanja/učenja.

DeBoer (1991) razglasi: »Če bi morali izbrati eno besedo, da bi opisali cilje naravo-
slovnega izobraževanja v obdobju 30 let od leta 1950, bi bila ta beseda RAZISKOVA-
NJE.« Glede pomena in vloge raziskovanja lahko beremo: »Z znanstvene perspektive 
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raziskovalno usmerjeno poučevanje angažira študente, da sprejmejo in se navadijo na 
raziskovalno naravo znanosti« ter »Raziskovanje vključuje aktivnosti in veščine, vendar 
je fokus na aktivnem iskanju znanja ali razumevanja, s katerim potešimo našo radove-
dnost« (Haury 1993).

O aktivnem (raziskovalnem) poučevanju/učenju je v gradivu Ameriškega ministr-
stva za izobraževanje in Državne znanstvene fundacije zapisano: 

»Podpirati je treba take učne načrte za matematiko in naravoslovne predme-
te, ki vzpodbujajo aktivno učenje, raziskovanje, reševanje problemov, skupin-
sko učenje in druge učne metode, ki motivirajo študente« (U. S. Department 
of Education and the National Science Foundation 1992). 

Nadalje: »Poučevanje naravoslovja v šoli mora odražati znanost, kakor se dejan-
sko prakticira« in »Cilj naravoslovnega izobraževanja je ustvariti študente, ki razumejo 
načine razmišljanja pri znanstvenem raziskovanju in ki jih znajo uporabljati.« (Natio-
nal Committee on Science Education Standards and Assessment 1992). Rutherford & 
Ahlgren (1990) zapišeta: »Študentje morajo dobiti mnoge in raznolike priložnosti za 
zbiranje, izbiranje in katalogiziranje; za opazovanje, delanje zapiskov in skiciranje; za 
intervjuvanje, anketiranje in nadziranje.« Te aktivnosti se jemljejo kot posnetek temelj-
nih znanstvenoraziskovalnih postopkov, ki vodijo do znanstveno pridobljenega znanja 
in razumevanja; naloga dobrega pouka je, da učence z njimi seznanja in jih zanje uspo-
sablja. Postopkovno znanje je pomembnejše od faktografskega. 

ZNAČILNE LASTNOSTI RAZISKOVALNEGA (»INQUIRY-ORIENTED«) 
POUČEVANJA/UČENJA NARAVOSLOVJA 

John Dewey

Lahko rečemo, da je temelje t. i. aktivnega (raziskovalnega) poučevanja/učenja 
postavil John Dewey v svojem nagovoru na Univerzi v Cincinnatiju ob dnevu univerze 
1. decembra 1909. Nagovor je bil objavljen v reviji Science (Dewey 1910), ki jo izdaja 
Ameriško društvo za razvoj znanosti (American Association for the Advancement of 
Science, AAAS). Od Deweyja izvirajo sintagme, ki označujejo osnovne značilnosti pri-
stopa: način razmišljanja, razpoloženje duha, mentalne navade, znanstveno razpolože-
nje duha, konfekcijsko znanje proti učinkovitemu raziskovanju učne snovi, znanstvena 
metoda kot univerzalna metoda razmišljanja, iskanje dokazov itn.

J. Dewey (1910) v svojem članku med drugim piše: 
»Eden od pomembnih razlogov za slabo stanje [pri pouku naravoslovja, op. 
a.], ki bi ga rad izpostavil, je, da se naravoslovje poučuje kot že pripravljena 
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snov, s katero se morajo študentje seznaniti, ne pa dovolj kot metoda razmi-

šljanja (method of thinking), razpoloženje duha (attitude of mind), po kate-

rega vzorcu bi se morale spreminjati mentalne navade.« 

Eno pomembnih ugotovitev, ki so vplivale na razvoj aktivnega poučevanja/učenja, 

je formuliral takole: »Menim, da se znanost uči preveč kot zbirka receptov, s katerimi 

naj bi bili študentje seznanjeni, in ne dovolj kot način razmišljanja in odnos, po kate-

rem naj bi se ustvarjale navade razmišljanja.« Nadalje: »Tako spet pridemo do osnovne 

trditve članka, da pouku znanosti škodi to, da je pogosto predstavljena kot zapakirano 

znanje, ki je sestavljeno iz dejstev in zakonov, ne pa kot učinkovita metoda razmišljanja 

o vsebini.« Eden temeljnih sklepov avtorja je: 

»Gotovo je največ vredno znanje o poznavanju načina, po katerem se lahko 

karkoli imenuje znanje, namesto da bi bila samo mnenja, ugibanja ali do-

gme. Takega znanja se ne da pridobiti samo z učenjem dejstev. To niso samo 

informacije, ampak način inteligentne vaje in intelektualnih navad. Samo 

aktivno sodelovanje pri ustvarjanju znanja, pri katerem se prenašajo ugiba-

nja in mnenja v prepričanje, ki temelji na raziskovanju, lahko pripelje do pra-

vega poznavanja metode znanja.« 

Avtor postavi tudi diagnozo za stanje poučevanja naravoslovja: »Ker je bilo sode-

lovanje pri ustvarjanju znanja redko in ker je bilo zanašanje na učinkovitost seznanje-

nosti z določenimi vrstami dejstev običajna, znanost ni uspela doseči v izobrazbi tega, 

kar so ji napovedovali.«

Nasledstva in nadaljevanja

Raziskovalno poučevanje naravoslovja se je po Deweyju pojavljalo v različnih 

oblikah in uveljavljalo z različnih perspektiv. Nekateri avtorji so poudarjali aktivno so-

delovanje študentov pri pouku. Raziskovanje so povezovali z učenjem, ki temelji na s 

pripomočki podprtih dejavnostih (hands-on teaching/learning) in eksperimentalnem 

ali na aktivnostih temelječem poučevanju. Drugi so povezovali raziskovanje z odkri-

vanjem ali z razvijanjem procesnih veščin, ki posnemajo znanstveno metodo. Čeprav 

so različni koncepti medsebojno prepleteni, »raziskovalno usmerjeno poučevanje« ni 

sinonim za nobeno. 

Z znanstvene perspektive naj raziskovalno usmerjeno poučevanje angažira štu-

dente, da sprejmejo in se navadijo na raziskovalno naravo znanosti. 

Raziskovanje vključuje aktivnosti in veščine (ki so pomemben del učnih vsebin), 

vendar je osredotočeno v aktivno iskanje znanja in/ali razumevanja, s katerim poteši-

mo svojo radovednost, in ne predvsem na učenje dejstev. 
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Učitelji se pri uvajanju raziskovalnega/aktivnega poučevanja zelo razlikujejo v 

tem, kako poskušajo pridobiti študente za aktivno iskanje znanja. Nekateri zagovarjajo 

strukturirane metode vodenega raziskovanja (Igelsrud, Leonard 1988), drugi menijo, 

da je treba dati študentom le malo navodil in jih pustiti, da sami odkrivajo pot do odgo-

vorov (Tinnesand, Chan 1987). Spet drugi propagirajo uporabo hevrističnih postopkov 

kot učnih pripomočkov za razvoj spretnosti in veščin (Germann 1991). Vendar osre-

dotočenost na raziskovanje vedno vključuje zbiranje in interpretiranje informacij kot 

odziv na »čudenje« in preiskovanje. 

S pedagoške perspektive se raziskovalno usmerjeno poučevanje pogosto kontra-

stira z bolj tradicionalnimi razlagalno-opisovalnimi metodami. V njem se lahko zrcali 

konstruktivistični model učenja, ki se pogosto imenuje aktivno učenje in ki je danes 

zelo priljubljen med edukatorji naravoslovja. Po konstruktivističnih modelih je učenje 

rezultat stalnega (kontinuiranega, ongoig) spreminjanja naših mentalnih okvirjev, ko 

poskušamo osmišljati (make meaning) svoje poskuse (Osborne, Freyberg 1985). V ra-

zredih, kjer se študente opogumlja, da iščejo pomen v naučeni snovi, so ti na splošno 

vključeni v »razvijanje in prestrukturiranje njihovih shem znanja na osnovi poskusov 

za spoznavanje pojavov, na osnovi raziskovalnih pogovorov in na osnovi posegov uči-

telja« (Driver 1989). Izsledki raziskav kažejo, da bodo »študentje verjetno začeli razu-

mevati naravo/svet, če se neposredno ukvarjajo z naravnimi pojavi, uporabljajoč svoje 

čute za opazovanje in instrumente, da razširijo moč svojih čutov« (National Science 

Board 1991, 27).    

Nekatere specifične metode

Fizikalne zakone, zakonitosti, izreke, ugotovitve itn. izražamo kot povezave (funk-

cijske odvisnosti) med fizikalnimi količinami. Na primer, 2. Newtonov zakon pove-

zuje pospešek telesa z rezultanto zunanjih sil na telo (podaja funkcijsko odvisnost 

a = a (F) = F/m), izrek o kinetični energiji povezuje spremembo kinetične energije in 

delo zunanjih sil, tj. vzpostavlja funkcijsko odvisnost W
k
 = W

k 
(A) = W

k0 
+ A, itn. Fizikalne 

zakone odkrivamo s »testiranjem narave«: to vključuje izbiro relevantnih fizikalnih koli-

čin, iterativno delanje hipotez, snovanje in izvajanje poskusov, ki nam odkrijejo funkcij-

ske zveze med količinami, potrditev oziroma zavrnitev hipotez, formuliranje modelov 

in teorij oziroma nadaljevanje z naslednjo iteracijo. 

Delanje poskusov in teorija sta torej medsebojno prepleten in soodvisen proces. 

Tudi pri pouku se poskusi in teorija prepletajo in dopolnjujejo. Tradicionalno sta dva 

osnovna dela pouka merjenje in računanje – »poskusi« in »teorija«. Aktivno učenje ju 

poskuša funkcionalno in reflektirano povezovati ter posnemati oziroma reproducira-
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ti zgoraj opisani »znanstvenoraziskovalni« potek odkrivanja in spoznavanja naravnih 
zakonitosti. 

Za učinkovito izvajanje pouka je treba poskuse in vse spremljevalne aktivnosti 
skrbno načrtovati (tudi v primerih, ko študente prepuščamo lastni iniciativi). Planin-
šič (2010) navaja različne vrste in vloge poskusov za aktivno učenje: demonstracijski, 
interaktivni, laboratorijski, poskusi pri projektnem delu, domači, poskusi za populariza-
cijo znanosti, »pravi« znanstveni poskusi. 

Posebej velja omeniti interaktivne poskuse (Planinšič 2010), ki izhajajo iz konstruk-
tivističnega pristopa: študentje (v primerno pripravljenih razmerah, v katerih izvaja-
jo poskus) čim bolj sami oblikujejo, konstruirajo, novo znanje in pridobivajo oziroma 
poglabljajo razumevanje. S tem dosežemo dva učinka: pridobivanje novega znanja (v 
povezavi in odvisnosti od predhodno pridobljenega znanja in izkušenj) ter usposoblje-
nost za pridobivanje (konstruiranje) novega znanja. Zmožnost in sposobnost samo-
stojnega konstruiranja znanja sta pomembnejši od hkratnega povečanja faktografske-
ga znanja in sta (naj)pomembnejši rezultat takega pristopa. 

Dve specifični poti, ki ju omogočajo interaktivni poskusi, sta zamenjava koncepta 
(conceptual change; Bennett 2003) ter kognitivni konflikt in premostitev koncepta (brid-
ging; McDermott 1996). V prvem primeru se študentje (pri delanju poskusa, pri skle-
panju) soočijo z dejstvom, da se izid poskusa ne sklada z njihovimi predstavami, da je 
torej njihovo védenje v nasprotju z realnostjo – nujna posledica je zamenjava koncep-
ta. Pri takem pristopu mora učitelj poznati tipične predstave študentov o obravnavani 
temi (Planinšič 2010). V drugem primeru morajo študentje napovedati izid poskusa; 
če je ta v nasprotju z napovedjo, povzroči kognitivni konflikt med starim znanjem in 
novo izkušnjo. Učiteljeva naloga je, da poda pravilno razlago ali nov pojem tako, da se 
zdi študentom smiseln, logičen in uporaben in so zato pripravljeni zamenjati oziroma 
dopolniti star koncept z novim. Premostitev koncepta je milejša oblika: učitelj ne ustvar-
ja kognitivnega konflikta, ampak vodi razmišljanje dijakov k novemu, drugačnemu ali 
dopolnjenemu razumevanje neke snovi (Planinšič 2010).

PREDNOSTI IN KORISTI POUČEVANJA NARAVOSLOVJA Z 
RAZISKOVANJEM 

Čeprav so imeli (imajo) nekateri avtorji pomisleke glede pouka naravoslovja, ki te-
melji na aktivnostih in na delu v laboratoriju (Hodson 1990), je večina raziskav razisko-
valno orientiranega poučevanja (Anderson et al. 1982) in raziskovalnih (inquiry-based) 
programov iz 60. let (Mechling, Oliver 1983; Shymansky et al. 1990) podprla razisko-
valno-orientirane pristope. Ugotovljeno je bilo, da raziskovalno zasnovani programi 
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za srednješolsko stopnjo povečujejo študentske kompetence, posebno v povezavi z 
laboratorijskimi veščinami in veščinami podajanja rezultatov z grafi ter interpretacije 
podatkov (Mattheis, Nakayama 1988). Raziskave so tudi našle dokaze za to, da je razi-
skovalno utemeljeno poučevanje učinkovito pri utrjevanju znanstvene pismenosti in 
razumevanju naravoslovnih procesov (Lindberg 1990), pri obvladovanju izrazoslovja 
in konceptualnega razumevanja (Lloyd, Contreras 1985, 1987), kritičnega razmišljanja 
(Narode et al. 1987), pozitivne naravnanosti do naravoslovja (Kyle et al. 1985; Rakow 
1986), boljših dosežkov pri testih in proceduralnem znanju (Glasson 1989) ter pri kon-
struiranju logično-matematičnega znanja (Staver 1986). 

Potrebno se nam zdi poudariti, da uvajanje raziskovalno orientiranega poučeva-
nja ne ukinja uporabe učbenikov in drugih tradicionalnih učnih materialov in pripo-
močkov. Še vedno je koristen vsakršen tradicionalni študij, ki ga učenci uresničujejo na 
podlagi svojega aktivnega/kritičnega pristopa in/ali ob njem. Tudi »običajni« učbeniki 
se lahko uporabljajo tako, da podpirajo raziskovalno orientacijo poučevanja – seveda 
če so ustrezno napisani; kakor je že davno nazaj zapisal Hooker (1879, ii): »Učbenik ni 
dobro napisan, če ne vzpodbuja raziskovalnega duha.«

REZULTATI AKTIVNEGA POUKA

Med faktorji, ki (lahko) s pristopom aktivnega poučevanja/učenja pripeljejo do 
boljših rezultatov, lahko naštejemo naslednje: 
a) večja dinamika (aktivno delo vključuje timsko delo, enakopravno sodelovanje z uči-

teljem, zaradi česar je pouk bolj zanimiv in privlačen); 
b) med opazovanjem in iskanjem razlag ter diskusij samodejno teče ponavljanje (in 

utrjevanje) snovi;
c) učenci se (na)učijo strategij za reševanje problemov, tj. učinkovitih metod, kako se 

lotiti problemov (kar je najbolj ključen pa tudi najtežji element naravoslovnega zna-
nja); 

d) s tem si pridobijo in razvijajo umske navade (habits of mind, Dewey 1910), ki so 
značilne za znanstveno metodo in so učinkovite tudi v nenaravoslovnih kontekstih.

Ena od pogosto neizkoriščenih lastnosti znanja je njena univerzalnost. Učenci 
(dijaki, študentje) imajo po pravilu več znanja, kot ga znajo uporabljati. Pogosto je kon-
tekstualna predeterminiranost znanja tista ovira, ki preprečuje transferje znanja med 
različnimi konteksti. Aktivno poučevanje oziroma učenje sistematično zahteva od 
učencev (dijakov, študentov), da iščejo, razpoznavajo in izkoriščajo univerzalnost zna-
nja, uskladiščenega glede na izvorne kontekste (predalčke), ter da presegajo meje med 



395

TOMAŽ KRANJC,  AKTIVNO UČENJE – VIŠJA RAVEN ZNANJA?

395

predalčki in vzpostavljajo medkontekstualne povezave oziroma premoščajo medkon-
tekstualne pregrade. 

Aktivno poučevanje/učenje torej poudarja strukture znanja, ki so enake v vseh 
kontekstih. Naravoslovni »korpus znanja« nastopa kot eden od kontekstov, znotraj 
katerega študentje razvijajo »naravoslovne umske navade«. Mednje spada preska-
kovanje interdisciplinarnih meja in zaprek. Zato aktivni pouk na nekem specifičnem 
področju povečuje kompetence tudi na drugih področjih (npr. pouk naravoslovja na 
nenaravoslovnih). 

PROBLEMI IN PASTI 

»Faktor časa«

Pouk naravoslovja, ne glede na stopnjo izobraževanja, večinoma ni zasnovan in 
oblikovan kot aktivno poučevanje oziroma učenje, zato ga niso navajeni ne učitelji 
ne učenci. Od obojih zahteva, v primerjavi s tradicionalnim frontalnim pristopom, več 
truda in koncentracije. Učenci nad aktivnim pristopom pogosto niso navdušeni, saj 
zahteva od njih polnejše sodelovanje in stalno razmišljanje, česar se morajo šele na-
vaditi. Zato ima na začetku navadno skromne ali celo slabše rezultate od običajnega 
pouka (vsaj kakor jih izmerimo z običajnimi testiranji znanja). Vložek, ki je potreben 
za uspešno aktivno poučevanje oziroma učenje, se zato lahko pokaže šele čez nekaj 
časa. Kratkoročni učinki so lahko skromni ali celo negativni, dolgoročni učinki pa zaneslji-
vo ustvarjajo boljše in bolj polno znanje.

Učitelji so pri pouku pogosto omejeni z zahtevami učnega načrta. Zato pri »jema-
nju snovi« hitijo, čeprav se zavedajo, da morda učenci razlagam sledijo slabo ali sploh 
ne. Verjamemo, da je bolje računati na dobre dolgoročne rezultate kakor na kratkoroč-
no memoriranje.  

Težave pri uvajanju aktivnega poučevanja/učenja 

Uvajanje in uveljavljanje aktivnega pristopa pri pouku naravoslovja ni preprosto; 
je zahtevno tako za učitelje kakor tudi za učence. Od učiteljev zahteva večjo angažira-
nost in skrbnejše priprave (ki vključujejo tako eksperimentalni del kakor tudi teoretič-
no in pedagoško načrtovanje). Od učencev zahteva delovno koncentracijo ter stalno 
razmišljnje in tuhtanje. Oboje je težko, saj je splošna raven delovnih navad nizka, prav 
tako učenci niso navajeni, da bi dobivali v presojo in sami presojali vsebino učne snovi. 
Zato učitelj za uvajanje aktivnega poučevanja oziroma učenja v razredu potrebuje ve-
liko znanja, iznajdljivosti, napora in potrpežljivosti.     



AKTIVNOSTI UČENCEV V UČNEM PROCESU

396396

Več avtorjev je raziskovalo, kakšen vpliv imajo učiteljevo družbeno ozadje, izkušnje 
in pogledi na njegovo poučevanje naravoslovja in učne metode. Predhodne znanstve-
ne izkušnje imajo lahko negativne vplive na učiteljeve zaznave raziskovalnih metod 
(Windschitl 2003). Učitelji imajo lahko nasprotna prepričanja, ki bodisi omejujejo bodisi 
promovirajo raziskovalnost; prve izvirajo predvsem iz šolske kulture, druge iz učiteljevih 
individualnih izkušenj pri poučevanju naravoslovja (Wallace in Kang 2004). Učiteljeve 
poglede na poučevanje naravoslovja je težko spreminjati (Koballa et al. 2005). To je 
zelo pomembno dejstvo: če se od učiteljev naravoslovja pričakuje, da bodo pri svojem 
pouku uvajali neko obliko aktivnega-raziskovalnega poučevanja, si morajo med svojim 
študijem od svojih učiteljev in svojega šolskega okolja usvojiti ustrezna prepričanja, 
navade in prakso. Uvajanje aktivnega pristopa se torej začne pri študentih bodočih 
učiteljih naravoslovja (oziroma fizike).

Predpostavka o motivaciji in radovednosti

Na temelju prednosti aktivnega poučevanja/učenja, kakor smo jih našteli v raz-
delku 3.2, je privzeta tiha predpostavka, v skladu s katero raziskovalno orientirano 
poučevanje angažira študente, da raziskujejo iz radovednosti, in ta je potešena takrat, 
ko posamezniki skonstruirajo mentalne okvirje, ki so zmožni zadovoljivo razložiti po-
skuse. Ena implikacija je, da raziskovalno orientirano poučevanje začne svoj proces 
tako, da vzbuja radovednost ali izziva začudenje. Po Hauryju (1993) »ni avtentičnega 
raziskovanja ali smiselnega učenja brez raziskovalnega uma, ki išče odgovore, reši-
tve, razlage ali odločitve«. Novak (1964) ugotavlja: »Raziskovanje je niz obnašanj ljudi 
v boju za razumne razlage (naravnih) pojavov, ki vzbujajo njihovo radovednost.« Za 
učence (dijake, študente) »znanstvenoraziskovalni« način dela izgubi značaj (neprije-
tnega, neprivlačnega, nezanimivega, nekoristnega) »učenja«. Kakor prave znanstve-
nike in raziskovalce jih pri »delu« poganja naprej radovednost – želja po védenju 
(znanje v šolskem kontekstu ne zveni dobro!) – in to je pravi motor uspeha aktivenga 
pristopa.

Ali je predpostavka o radovednosti kot motorju za učenje pravilna? 
Med študenti dvopredmetnih vezav s tehniko na Pedagoški fakulteti Univerze v 

Ljubljani smo pri predmetu fizika v tehniki preverili različne pristope (omenjene v raz-
delku 3.2) pri opravljanju laboratorijskih vaj. Skupaj so imeli študentje 10 terminov, ki 
so bili namenjeni vajam, delno za eksperimentalno delo, delno za diskusijo/analizo vaj. 
Pri vsaki vaji so morali študentje spoznati/raziskati/izmeriti določen naravni pojav in 
o tem napisati poročilo. Vsebovati je moralo uvod z opisom vaje, meritve, izračune z 
razlagami ter sklepe s kritično analizo (npr. glede napak pri meritvah, morebitnih ne-
navadnih odstopanjih ali napačnih rezultatih ipd.) 
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Študentje so izvajali vaje na tri različne načine.   
a) Po kratkem uvodu in sumarni predstavitvi vaj so morali sami opraviti smiselne raz-

iskave. Delali so v skupinah po dva ali trije študentje, vzpodbujala se je interakcija/
posvetovanje med skupinami. Delo je bilo prepuščeno iniciativi študentov. Ob tem 
sta bila stalno prisotna dva asistenta laboranta, ki sta bila na voljo za vsakršna vpra-
šanja  oziroma pojasnila. Naslednji termin pouka je bil v celoti posvečen analizi in 
diskusiji o opravljenih vajah. 

b) Fizikalno ozadje vaj je bilo podrobno predstavljeno vnaprej (skupaj z diskusijo). Štu-
dentje, seznanjeni s splošno fizikalno vsebino, pa niso dobili (za laboratorijske vaje 
običajnih) podrobnih navodil, kako narediti vsak posamezni korak meritev. Spet jim 
je bila na voljo pomoč asistentov laborantov. 

c) Študentje so dobili podrobna »tehnična« navodila o tem, kaj je vsebina vaje, kaj je 
treba izmeriti, kako vajo izvesti in kaj izračunati. 

V prvih dveh primerih so dobili (ustno) navodilo, naj posvetijo posamezni vaji (ali 
delu vaje) toliko časa, kolikor ga potrebujejo, četudi bi zaradi tega ne mogli opraviti 
vseh vaj (ali delov vaj). Poudarjeno je bilo, da je bolj pomembno, da eksperiment zares 
razumejo in premislijo vsak korak, ki ga opravijo. V zadnjem primeru (c) pomanjkanje 
časa nikoli ni bilo problem.

Na koncu so izpolnili vprašalnik, v katerem so vrednotili različne načine opravlja-
nja vaj. Naštejmo nekatera od vprašanj, ki smo jih zastavili: 1. Kateri način opravljanja 
vaj vam je bil najbolj všeč: a) popolnoma samostojno delo z naknadno analizo snovi, b) 
samostojno delo s predhodno analizo, c) s podrobnimi navodili; 2. Pri katerem načinu 
ste se naučili največ fizike? 3. Pri katerem načinu ste pridobili največ splošnega znanja 
in izkušenj? 4. Kateri način se vam je zdel najbolj zanimiv (vas je najbolj motoviral)? 5. 
Opredelite prednosti in slabosti posameznih načinov. 

Slika 1. Delež odgovorov na prva štiri vprašanja ankete. Prvi, drugi in tretji stolpec pri vsakem vpraša-
nju se nanašajo na prvi (a), drugi (b) in tretji (c) način izvajanja vaj.
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Odgovore na prva štiri vprašanja kaže slika 1. Ker je bil vzorec majhen (10–15 štu-
dentov), ker nismo izvedli natančne statistične analize (s testno in kontrolno skupino), 
ker so študentje vedeli, da delamo raziskavo, rezultati le nakazujejo glavne črte nji-
hovega odziva. Skupaj z diskusijo o izvedbi vaj lahko potegnemo naslednje sklepe. 1. 
Študentje imajo veliko raje voden pouk, pri katerem po navodilih opravijo nalogo in 
jim ni treba tuhtati, kako bi sami izvedli poskus. Avtonomnost delovanja jih ne vzpod-
buja, ampak jim je v breme. 2. Študentje so menili, da so se naučili najmanj fizike, ko 
so bili prepuščeni lastni iniciativnosti (način (a)), čeprav so se lahko kadarkoli obrnili na 
asistenta laboranta za pomoč. Predvsem se niso znašli v tem, kako delo sploh začeti. 3. 
Opazili so, da je prepuščenost lastni iniciativi izkušnja, ki ima svojo vrednost, in da so 
to vrsto izkušnje dobili le pri aktivnem pristopu. 4. Aktivni pristop se pri dani skupini 
študentov ni izkazal kot bolj motivacijski od standardnega; ni vzbujal radovednosti, 
ni motiviral k samostojnim vprašanjem in akcijam, ampak je študente hromil, ker niso 
vedeli, kako postopati.

Menimo, da lahko velik del motivacijskega neuspeha aktivnega pristopa pripiše-
mo nenavajenosti študentov na samostojno delo. Samostojnega ravnanja se bojijo in 
raje čakajo, da vidijo, kaj in kako je treba narediti. Vendar so se v sicer zelo kratkem času 
polovice semestra začeli navajati na nov način in so vedno bolj ugotavljali pozitivne la-
stnosti. Zavedali so se tudi pomembnosti samoiniciativnosti, katere koristnost presega 
fizikalne okvire. 

Tudi druge raziskave kažejo, da je aktivni pouk glede faktografskega znanja le 
malo bolj uspešen od klasičnega. Vendar daje več splošnih kompetenc in ustvarja 
bolj pozitiven odnos do učenja (glej npr. Etkina 2010).  

SKLEP: AKTIVNO UČENJE – VIšJA RAVEN ZNANJA?

Na koncu poskusimo odgovoriti na nekatera vprašanja v zvezi s prednostmi aktiv-
nega poučevanja/učenja (AP/U). 

Ali AP/U vodi do boljšega razumevanja? Ali prinaša večji obseg znanja? Ali je po-
treben večji vložek časa? Ali ustvarja med učenci (dijaki, študenti) pozitiven odziv gle-
de učenja? Je motivacijski element? 

Na vsa vprašanja lahko odgovorimo pritrdilno, vendar ne brez zadržkov in komen-
tarjev. Aktivni pouk ni kraljevska pot ali bližnjica k znanju, s katero brez truda doseže-
mo to, česar s klasičnim poukom ne moremo. Je pa način, ki prinaša nekoliko boljše 
znanje, poleg pa vrsto kompetenc, ki niso pomembne le za naravoslovje, ampak so 
splošnega značaja. Ko se ga študentje navadijo, prinaša tudi večje zadovoljstvo s po-



399

TOMAŽ KRANJC,  AKTIVNO UČENJE – VIŠJA RAVEN ZNANJA?

399

ukom, večjo motivacijo in večjo samozavest. Zato si upamo pritrditi tezi, da pomeni 
aktivno poučevanje/učenje višjo raven znanja in se je zato vredno zanj potruditi. 

VIRI IN LITERATURA

American Association for the Advancement of Science. 1989. Science for all Americans. 
Washington, DC: American Association for the Advancement of Science.

Anderson, R. D. et al. 1982. Science meta-analysis project, Volume I (Final report). Boulder, 
CO: Colorado University. ED 223 475.

Bennett, J. 2003. Teaching and learning science. London: Continuum.

DeBoer, G. E. 1991. A history of ideas in science education. New York: Teachers College 
Press.

DeBoer, G. E. 2004. Historical perspective on inquiry teaching in schools. V Scientific inquiry 
and the nature of science: Implications for teaching, learning, and teacher education, 
(ur.) L. Flick, N. Lederman, 17–35. Dordrecht, The Netherlands: Kluwer.

Dawson, G. 1991. Science vision: An inquiry-based videodisc science curriculum. Tallahas-
see, FL: Florida State University. ED 336 257.

Demir, A., Abell, S. K. 2010. Views of Inquiry: Mismatches Between Views of Science Educa-
tion Faculty and Students of an Alternative Certification Program. Journal of research 
and science teaching. 47 (6): 716–741.

Dewey, J. 1910. Science as subject matter and as method. Science. 31 (786): 121–127.

Driver, R. 1989. The construction of scientific knowledge in school classrooms. V Doing 
science: Images of science in science education, (ur.) R. Miller. New York: Falmer Press.

Etkina, E., Van Heuvelen, A. 2001. Investigative Science Learning Environment: Using the 
processes of science and cognitive strategies to learn physics. Proceedings of the 
2001 Physics Education Research Conference, 17–21. Rochester, NY: PERC publishing. 

Etkina, E. 2010. Helping our students learn physics and think like scientists (plenary talk). 
V GIREP-ICPE-MPTL Conference 2010 “Teaching and Learning Physics today: Challen-
ges? Benefits?”. Reims, France.

Germann, P. J. 1991. Developing science process skills through directed inquiry. American 
Biology Teacher. 53 (4): 243–47.

Gerstner, S., Bogner, F. X. 2010. Cognitive Achievement and Motivation in Hands‐on and 
Teacher‐Centred Science Classes: Does an additional hands‐on consolidation phase 



AKTIVNOSTI UČENCEV V UČNEM PROCESU

400400

(concept mapping) optimise cognitive learning at work stations? International Jour-
nal of Science Education. 32 (7): 849–870.

GIREP. 2010. http://www.univ-reims.fr/site/evenement/girep-icpe-mptl-2010-reims-inter-
national-conference/home,9402,17347.html? (Pridobljeno 12. 1. 2013).

Glasson, G. E. 1989. The effects of hands-on and teacher demonstration laboratory me-
thods on science achievement in relation to reasoning ability and prior knowledge. 
Journal of Research in Science Teaching. 26 (2): 121–31.

Haury, D. L. 1993. Teaching Science through Inquiry. ERIC/CSMEE Digest. http://www.eric-
digests.org/1993/inquiry.htm (Pridobljeno: 19. 10. 2012).

Hodson, D. 1990. A critical look at practical work in school science. School Science Review. 
71 (256): 33–40.

Hooker, W. 1879. Natural history. New York: Harper & Brothers.

Igelsrud, D., Leonard, W. H., eds. 1988. Labs: What research says about biology laboratory 
instruction. American Biology Teacher. 50 (5): 303–06.

Karelina, A., Etkina, E. 2007. Acting like a physicist: Student approach study to experimental 
design. Phys. Rev. ST Physics Ed. Research. 3 (2).

Keys, C. W., Bryan, L. A. 2001. Co-constructing inquiry-based science with teachers: Essen-
tial research for lasting reform. Journal of Research in Science Teaching. 38: 631–645.

Koballa, T. R., Glynn, S. M., Upson, L., Coleman, D. C. 2005. Conceptions of teaching science 
held by novice teachers in an alternative certification program. Journal of Science 
Teacher Education. 16: 287–308.

Kranjc, T. 2010. Intuitive approach to defects in liquid crystals. Submitted for publication 
in proceedings GIREP-ICPE-MPTL Conference 2010, “Teaching and Learning Physics 
today: Challenges? Benefits?” . Reims, France.

Kranjc, T., Razpet, N. 2010. We are teaching students - what do they know?. V Physics com-
munity and cooperation: selected contributions, (ur.) Derek Raine, 65–75. Leicester: 
Lulu, The Centre for Interdisciplinary Science. 

Kranjc, T., Razpet, N. 2012. Using school measurements to rate the quality of the enviro-
nment. V Physics alive: proceedings (Research report, 10/2012), (ur.) Anssi Lindell, 
Abba-Leena Kähkönen, Jouni Viiri, 230–235. Jyväskylä: University. https://www.jyu.fi/
en/congress/girep2011/main-page/electronic-proceedings-of-the-girep-epec-2011-
-conference.

Kyle, W. C., Jr. et al. 1985. What research says: Science through discovery: students love it. 
Science and Children. 23 (2): 39–41.

http://www.univ-reims.fr/site/evenement/girep-icpe-mptl-2010-reims-international-conference/home,9402,17347.html?
http://www.univ-reims.fr/site/evenement/girep-icpe-mptl-2010-reims-international-conference/home,9402,17347.html?
http://www.ericdigests.org/1993/inquiry.htm
http://www.ericdigests.org/1993/inquiry.htm
https://www.jyu.fi/en/congress/girep2011/main-page/electronic-proceedings-of-the-girep-epec-2011-conference
https://www.jyu.fi/en/congress/girep2011/main-page/electronic-proceedings-of-the-girep-epec-2011-conference
https://www.jyu.fi/en/congress/girep2011/main-page/electronic-proceedings-of-the-girep-epec-2011-conference


401

TOMAŽ KRANJC,  AKTIVNO UČENJE – VIŠJA RAVEN ZNANJA?

401

Lindberg, D. H. 1990. What goes 'round comes 'round doing science. Childhood Education. 
67 (2): 79–81. 

Litchfield, B. C., Mattson, S. A. 1989. The interactive media science project: An inquiry-based 
multimedia science curriculum. Journal of Computers in Mathematics and Science 
Teaching. 9 (1): 37–43. 

Lloyd, C. V., Contreras, N. J. 1985. The role of experiences in learning science vocabulary. Pa-
per presented at the Annual Meeting of the National Reading Conference, San Diego, 
CA. ED 281 189.

Lloyd, C. V., Contreras, N. J. 1987: What research says: Science inside-out. Science and Chil-
dren. 25 (2): 30–31.

Maor, D. 1991. Development of student inquiry skills: A constructivist approach in a com-
puterized classroom environment. Paper presented at the Annual Meeting of the Na-
tional Association for Research in Science Teaching, Lake Geneva, WI. ED 336 261. 

Mattheis, F. E., Nakayama, G. 1988. Effects of a laboratory centered inquiry program on 
laboratory skills, science process skills, and understanding of science knowledge in 
middle grades students. ED 307 148. 

McDermott, L. C. 1996. Physics by Inquiry. New York: John Wiley & Sons. Inc.

Mechling, K. R., Oliver, D. L. 1983. Activities, not textbooks: What research says about scien-
ce programs. Principal. 62 (4): 41–43.

Narode, R. et al. 1987. Teaching thinking skills: Science. Washington, DC: National Educati-
on Association. ED 320 755. 

National Committee on Science Education Standards and Assessment. 1992. National sci-
ence education standards: A sampler. Washington, DC: National Research Council.

National Research Council. 1996. National science education standards. Washington, DC: 
National Academy Press.

National Research Council. 2000. Inquiry and the national science education standards. 
Washington, DC: National.

National Science Board. 1991. Science & engineering indicators – 1991. Washington, 
DC: U.S. Government Printing Office (NSB 91-1, 27).

Novak, A. 1964. Scientific inquiry. Bioscience. 14: 25–28.

Osborne, M., Freyberg, P. 1985. Learning in science: Implications of children's kno-
wledge. Auckland, New Zealand: Heinemann.

Planinšič, G. 2010. Aktivno učenje ob poskusih. Ljubljana: DMFA-založništvo, Matema-
tika-fizika: zbirka univerzitetnih učbenikov in monografij.



AKTIVNOSTI UČENCEV V UČNEM PROCESU

402402

Rakow, S. J. 1986. Teaching science as inquiry. Fastback 246. Bloomington, IN: Phi Delta 
Kappa Educational Foundation. ED 275 506. 

Rutherford, F. J. 1964. The role of inquiry in science teaching. Journal of Research in Science 
Teaching. 2: 80–84.

Rutherford, F. J., Ahlgren, A. 1990. Science for all Americans. New York: Oxford University 
Press.

Schwab, J. J. 1962. The teaching of science as enquiry. V The teaching of science, (ur.) J. J. 
Schwab, P. F. Brandwein, 1–103. Cambridge, MA: Harvard University.

Shymansky, J. A. et al. 1990. A reassessment of the effects of inquiry-based science curricula 
of the 60's. Journal of Research in Science Teaching. 27 (2): 127–44. 

Tinnesand, M., Chan, A. 1987. Step 1: Throw out the instructions. Science Teacher. 54 (6): 
43–45.

U. S. Department of Education, & National Science Foundation. 1992. Statement of Princi-
ples (Brochure). Washington, DC: Author.

Wallace, C. S., Kang, N. 2004. An investigation of experienced secondary science teachers’ 
beliefs about inquiry: An examination of competing belief sets. Journal of Research in 
Science Teaching. 41: 936–960. 

Windschitl, M. 2003. Inquiry projects in science teacher education: What can investigative 
experiences reveal about teacher thinking and eventual classroom practice? Science 
Education. 87: 112–143. 


