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Povzetek  

Naloga obravnava pojem gostote oziroma ali ga razumejo in kako ga razumejo 

učenci tretjih in petih razredov osnovne šole. Gostota je zahtevna fizikalna količina, 

ki se je ne da neposredno izmeriti. Semikvantitativna obravnava zahteva sklepanje ob 

sočasnem upoštevanju dveh spremenljivk, mase in prostornine. Spoznavanje gostote 

dodatno otežujejo neznanstvene razlage, povezane s plavanjem in potapljanjem ter z 

vsakdanjo uporabo besede gostota, ki se uporablja namesto fizikalnega pojma 

viskoznost. V nalogi me je zanimalo, kako tretje- in petošolci razumejo pojem 

gostote in s tem povezano razlagajo, zakaj predmeti plavajo oziroma potonejo, ter 

kakšne so razlike v njihovem razumevanju. Raziskava je kvalitativna, podatke pa 

sem zbirala z intervjujem ob poskusih. Intervju in poskuse sem sestavila sama. 

Vzorec je bil namenski. Vključenih je bilo šest učencev, trije iz 3. in trije iz 5. 

razreda. Ker sem vse učence poznala, sem izbirala tiste, od katerih sem pričakovala 

aktivno sodelovanje. Vzorec ni bil velik, saj so nas za potrebe raziskave zanimale 

kvalitativne značilnosti učenčevih odgovorov. Z opravljeno raziskavo sem dobila 

natančen vpogled v razumevanje pojma gostote pri obravnavanih tretje- in petošolcih 

in ugotovila kvalitativne razlike v njihovem razumevanju. Na podlagi pridobljenih 

spoznanj sem oblikovala smernice poučevanja pojma gostote na razredni stopnji, ki 

so lahko v pomoč učiteljem pri pouku naravoslovja. 

Ključne besede: gostota, teža, učenje, poučevanje, kognitivni konflikt 
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Summary  

The topic of my work is the concept of density and whether or how it is 

comprehended among the third and five graders of primary school. The density is 

physical property that cannot be measured directly and therefore demanding for the 

students to grasp. A semi-quantitative treatment of the property requires deduction of 

the two properties mass and volume. Comprehension of density is hindered 

additionally due to unscientific explanation in relation to swimming and diving and 

by the common usage of the expression density instead of viscosity. In my study I 

was interested in how the third and the five graders understand density and its 

explanation, why objects float or sink, and what are the differences in their 

comprehension of density. By using qualitative research method I gathered the 

information with interviewing pupils while doing experiments. I used assigned 

sample in which I drew six pupils (three from the third grade and three from the fifth 

grade) that I knew well and chose those I had expected active cooperation. The 

sample was not big because I was primarily interested in the qualitative 

characteristics of the pupils' answers. With the outcome of the research I was given 

the precise insight of the pupils' comprehension of the concept of density and I also 

found out the qualitative differences in their comprehension. Based on the obtained 

findings I formed the guidelines in teaching the concept of density in primary schools 

which can also help teachers in science lessons. 

Key words:  density, weight, learning, teaching, cognitive conflict  
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Uvod 

 

Razumevanje sveta okoli sebe nastaja postopama vse od rojstva. Znanje pridobivamo preko 

lastnih izkušenj, šolanja in večvednih drugih. Na poti pridobivanja znanja se oblikujejo naše 

predstave o svetu, med njimi tudi take, ki niso znanstvene. Ena izmed takšnih predstav je 

povezana z gostoto. Gostota ni lastnost, ki bi jo lahko videli ali občutili, tako kot sta na primer 

velikost in teža. Je pojem, ki ima skrito naravo in ga lahko ugotavljamo le posredno, na 

primer preko plavanja in potapljanja predmetov ali tako, da primerjamo teže enako velikih 

predmetov. Je pojem, ki ga pogosto zamenjujemo s pojmom teža. To nas niti ne sme 

presenečati, saj je teža pojem, ki ga pogosto uporabljamo v primerjalnem smislu (težji od 

nečesa). Za oblikovanje spoznanja, da je primerjava »teža glede na velikost« neka ločena 

fizikalna količina, ki se ji reče gostota, je potrebna določena stopnja razvoja in izkušenj. Na 

vprašanje, kaj je težje, kilogram železa ali kilogram slame, se kaj hitro zgodi, da dobimo 

odgovor, da je težji kilogram železa. Železo namreč občutimo kot težje, saj ima večjo težo 

glede na velikost oziroma večjo gostoto od slame. 

Vsaka snov ima svojo gostoto. Tako je na primer gostota vode 1 g/cm
3
. Gostoto drugih teles 

lahko primerjamo z gostoto vode preko plavanja. Predmeti iz snovi, ki imajo manjšo gostoto 

od vode, bodo v vodi plavali, tisti z večjo pa bodo potonili. Čeprav zveni preprosto, imajo 

učenci z razumevanjem gostote težave, saj po njihovi poenostavljeni razlagi plavajo manjši in 

lažji predmeti in tega ne povezujejo z novo lastnostjo, da plavajo predmeti z manjšo gostoto 

od vode. Če jim pokažemo, da na plavanje in potapljanje ne vplivata velikost in teža 

predmeta, se bodo morda začeli spraševati o tretji količini. In takrat je čas za konceptualno 

spremembo. 

V nalogi se ukvarjam z vprašanjem konceptualne spremembe, z ovirami in strategijami za 

njeno doseganje. Pojasnim, kaj je gostota in kdaj jo obravnavamo v naših šolah. V 

empiričnem delu pa predstavim raziskavo, ki smo jo izvedli na vzorcu tretje- in petošolcev in 

s katero smo ugotavljali, ali in kako gostoto razumejo in si jo razlagajo obravnavani učenci. 

Na podlagi pridobljenih spoznanj sem oblikovala smernice poučevanja pojma gostote, ki so 

lahko v pomoč učiteljem pri pouku naravoslovja. 
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1 OČEM NEVIDNA 

Pojem gostota je velik izziv za poučevanje in učenje. Tako poročajo ne samo številne 

raziskave v zadnjih desetletjih, ampak tudi izkušnje iz prakse. Ena izmed težav je, da se 

gostote ne da neposredno izmeriti. Razumevanje pojma gostote od učenca namreč zahteva 

sklepanje ob sočasnem upoštevanju dveh spremenljivk, mase in prostornine oziroma 

količnika med njima, kar je za otroke precejšen miselni izziv. 

Medtem ko otroci primerjajo težo tako, da občutijo razliko ob težkanju manjših in večjih 

predmetov, in pojem velikosti tako, da vidijo razliko med manjšimi in večjimi predmeti, pa je 

gostota lastnost, ki je očem nevidna in se je ne da občutiti. »Začutimo« jo sicer v obliki teže, 

ko predmete ali posode s snovmi približno enake velikosti prenašamo, in pravimo, da je 

stiropor lahek, železo pa težko.  

Ker je gostota snovi precej zahteven pojem, jo v šoli najbolj pogosto uvajamo skozi 

potapljanje in plavanje predmetov, saj imajo s tem učenci veliko izkušenj (pri kopanju v kadi, 

plavanju v morju, metanju predmetov v vodo). Na podlagi plavanja ali potapljanja predmetov 

lahko učenci sklepajo o gostoti dveh tekočin, ki se ne mešata, ali o gostoti tekočine in 

predmeta, ki v tekočini bodisi plava ali se potopi. Pa vendar se tudi tu pojavi težava, saj se 

plavanja in potapljanja predmetov drži neznanstvena razlaga, ki jo otroci od rojstva dalje 

razvijejo neposredno v stiku s fizičnim okoljem in tako poenostavijo, da kar je májhno, je 

láhko in láhko plava. Kar je veliko, pa je têžko in têžko se potopi (Krnel, 2001). Osredotočijo 

se zgolj na eno od spremenljivk: težo ali velikost. Poleg teže in velikosti so še druge 

spremenljivke, glede katerih imajo učenci napačne predstave v zvezi s plavanjem in 

potapljanjem (luknjičavost, trdota, položaj predmeta (če ga postavimo navpično, potone, če ga 

postavimo vodoravno, pa plava), ploskost, votlost predmetov, količina vode, v kateri predmeti 

plavajo/potonejo ipd.) (Yin, Tomita in Shavelson, 2008; Hardy, Stern, Jonen in Möller, 2006). 

Uvajanje pojma gostote tako ni enostavno. Številne raziskave, ki jih bom navajala tekom 

pričujočega dela, so pokazale, da imajo učenci na različnih stopnjah šolanja s tem nemalo 

težav. Gostota snovi je, prvič, očem nevidna, drugič, je kognitivno zahtevna, saj zahteva 

sočasno upoštevanje dveh spremenljivk, tretjič, na poti spoznanja so neznanstvene razlage, 

zakaj predmeti plavajo ali potonejo, in četrtič, razumevanje pojma gostota otežuje tudi 

vsakdanja raba besede »gostota«, ki se uporablja namesto fizikalnega pojma viskoznost.  



9 
 

Neznanstvene razlage plavanja in potapljanja pa zadenejo še ob eno oviro. Neznanstvene ali 

alternativne razlage namreč niso zgolj napake v prepričanjih, ki se jih da preprosto odpraviti z 

nasprotnim dokazom, razlago ali eksperimentom. Vemo, da obstajajo in da so napačne, a po 

drugi strani so vztrajne in jih ni moč enostavno spremeniti. Videti pogosto še ne pomeni 

verjeti. Potrebni so določeni pogoji, da pride do premika od neznanstvene k znanstveni 

razlagi, da pride do konceptualne spremembe. 

 

2 KONCEPTUALNA SPREMEMBA  

Vse od poznih 70-ih let prejšnjega stoletja v literaturi pogosto srečamo pojem konceptualna 

sprememba, še zlasti v znanosti in pri pouku naravoslovja.  

Model konceptualne spremembe opisuje učenje kot interakcijo med učenčevo izkušnjo in 

njegovim obstoječim konceptom (Posner, Strike, Hewson in Gertzog, 1982).  

Otrok ima vedno neko razlago oziroma predstavo o predmetih in pojavih, s katerimi se 

srečuje. Tako si na primer po svoje razlaga, zakaj je morje modre barve ali zakaj je poleti 

vroče, pa tudi, zakaj predmeti plavajo ali se potopijo. Pogosto so te razlage neznanstvene in 

neuniverzalne, to pomeni, da veljajo le v določenih okoliščinah. Ko otroku predstavimo 

situacijo, ki njegovo predstavo ruši, se v njem pojavi nezadovoljstvo. Nastopi kognitivni 

konflikt. Ker je ta konflikt moteč, skuša otrok oblikovati novo in bolj ustrezno razlago o 

predmetih in pojavih in tako zgradi nov koncept (Kang, Scharmann in Noh, 2004; Westbrook 

in Rogers, 1996; Yin, Tomita in Shavelson, 2008). 

Pojem kognitivni konflikt ima svoj izvor v Piagetevi teoriji ekvilibracije, po kateri je izkušnja 

konfliktov nepogrešljiva pri učenju (Labinowitz, 1989).  
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3 POGOJI ZA KONCEPTUALNO SPREMEMBO IN OVIRE ZANJO 

Branje, opazovanje, razlaga znanstvenih principov samo po sebi še ne pripelje do sprememb 

učenčevih razlag, ki jih učenci prinesejo s seboj v razred. Prav tako tudi praktične aktivnosti 

(»hands-on activities«), ki jih učenci izvajajo v razredu, kljub učiteljevem trudu pogosto 

pustijo nespremenjene vzorce mišljenja.  

Praktične aktivnosti še ne pripeljejo do konceptualnih premikov. V raziskavi (Hardy, Stern, 

Jonen in Möller, 2006), ki so jo izvedli na 161 tretješolcih, so avtorji primerjali dva načina 

poučevanja plavanja in potapljanja, oba osnovana na principih konstruktivizma. Razlika med 

njima je bila v podpori učitelja. Pri nizki inštrukcijski podpori (LIS = Low Instructional 

Support) so imeli učenci na voljo ves material. Sami so odločali, kdaj in koliko časa bodo z 

njim razpolagali znotraj določenega časovnega okvira, vprašanja in debate so bile vodene s 

strani učencev, učitelj je skrbel le za organizacijo. Pri visoki inštrukcijski podpori (HIS = 

High Instructional Support) pa je bil učni načrt razdeljen na več enot, v vsaki enoti se je 

obravnavala določena zaokrožena tema (npr. vrsta materiala, odnos med vzgonom in 

izpodrinjeno vodo). Med diskusijo je učitelj pogosto posredoval, zahteval dodatne razjasnitve 

in utemeljitve, napačne koncepte izzval z novimi dokazi in spodbujal proces generalizacije. 

Obe skupini sta na posttestu pokazali boljše konceptualno razumevanje pojmov v primerjavi s 

kontrolno skupino, ki ni imela nobene inštrukcije. A po enem letu, ko so ponovno preverjali 

njihovo razumevanje, je skupina z večjo inštrukcijsko podporo pokazala bistveno boljše 

rezultate, medtem ko je prišlo pri skupini z nizko inštrukcijsko podporo do upada. Ponovno so 

se pojavile napačne predstave v zvezi z razlago plavanja in potapljanja. 

 

V zadnjem času se je namreč pogosto poenostavljalo in enačilo praktične aktivnosti s 

konstruktivizmom, kar pa ni nujno. Če so učenci navzven aktivni, še ne pomeni, da bodo 

prišli do strokovno pravilnih zaključkov. Učna okolja, osnovana na principih konstruktivizma, 

morajo podpirati kognitivno aktivnost ločeno od vedenjske aktivnosti. Vedenjska aktivnost 

lahko privede do kognitivne aktivnosti, ki je potrebna za uspešno konceptualno spremembo, 

ni pa nujno. Prav tako aktivnost sama po sebi ni dovolj. Mora biti osmišljena in integrirana v 

nek konceptualni okvir, ki ga pomaga graditi in osmišljati učitelj. 
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Če je podlaga otrokovega razumevanja in razlage sveta to, kar vidijo in občutijo, potem mora 

biti njihova izkušnja strukturirana tako, da izzove njihove napačne razlage. Če učenčeve 

napačne ali alternativne razlage niso izzvane, potem lahko mirno soobstajajo s tem »kar je 

učitelj povedal« in oblikujejo mišmaš dejstev in fikcije (Watson in Konicek, 1990; Yin, 

Tomita in Shavelson, 2008). 

Pogosto pa se tudi zgodi, da učenci niso nezadovoljni s svojimi koncepti, čeprav so soočeni z 

dogodki, ki naj bi povzročili konflikt. In čeprav je konflikt podprt z različnimi opažanji in 

rezultati poskusov, še ni nujno, da bodo učenci sprejeli njegov obstoj ali pomembnost in 

posledično spremenili svoje koncepte (Kang, Scharmann in Noh, 2004). 

Otroci tako lahko novo opažanje bodisi (Kang, Scharmann in Noh, 2004): 

1. ne opazijo; 

2. ga tolerirarjo oziroma si ga razlagajo kot paradoks, misterij ali čarovnijo; 

3. ga vidijo kot neodvisen dogodek; 

4. ga razložijo na nezrel, trivialen način. 

Spreminjanje konceptov ni enostavno. Podobno tudi odrasli kljub številnim informacijam 

vztrajamo pri svojih ustaljenih načinih razmišljanja. Celo znanstveniki, ko se srečajo z 

rezultatom, ki ne ustreza njihovi obstoječi teoriji ali jo celo negira, ne zamenjajo tako zlahka 

stare teorije z novo, kot bi zbrisali tablo in napisali nanjo novo vsebino; raje skozi nadaljne 

raziskave iščejo nove eksperimentalne rezultate, ki bi potrdili njihovo prvotno teorijo. Temu 

pojavu pravimo potrditvena pristranskost. Tako imenujemo tendenco, da podzavestno dajemo 

prednost zgolj informacijam in dejstvom, ki podpirajo posameznikova prepričanja ali 

hipoteze. 

Tako v znanosti kakor pri učenju obstajata torej dve fazi konceptualne spremembe (Posner, 

Strike, Hewson in Gertzog, 1982). Znanstveno delo poteka na osnovi osrednjih predpostavk 

oziroma paradigem, ki usmerjajo raziskavo, definirajo problem, določajo strategije, kako se 

soočiti s problemom, in kriterije, kaj se bo štelo za rešitev problema. Analogno učenec pri 

učenju uporablja obsoječe koncepte, ko se sooča z novimi okoliščinami. Tej prvi fazi 

konceptualne spremembe pravimo asimilacija. 
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Druga faza konceptualne spremembe pa se pojavi, ko mora znanstvenik modificirati osrednje 

predpostavke oziroma spremeniti svoj pogled na svet. Podobno pri učenju obstoječi učenčevi 

koncepti niso zadostni za razumevanje novega pojava, zato mora učenec nadomestiti in 

reorganizirati svoje obstoječe konceptualno razumevanje. Tej fazi konceptualne spremembe 

pravimo akomodacija. 

Na poti do konceptualne spremembe, do premika od neznanstvene k znanstveni razlagi sveta, 

pa so številne ovire. Poglejmo si nekaj izmed njih. 

 

3.1 Ovire na poti do konceptualne spremembe 

a) Trma  

Trma je najmočnejša ovira na poti do konceptualne spremembe. Povezana je z zavračanjem 

priznanja, da je naša teorija lahko napačna. Raje bomo nekoliko spremenili svojo staro teorijo, 

kakor sprejeli novo. Lakatos tako govori o jedrni teoriji in o pasu zaščitniških teorij, ki varuje 

jedrno teorijo. Jedrna teorija ima vedno prednost pred začitniškimi in jo je težko spremeniti. 

Če pride do neskladnega dogodka, bomo najprej spremenili zaščitniško teorijo z namenom, da 

ohranimo jedrno. Samo spomnimo se, kako so na primer tudi astronomi razvili številne 

variacije kozmoloških teorij samo zato, da bi ohranili Zemljo v središču vesolja (Watson in 

Konicek, 1990). 

b) Jezik  

Učitelji morajo biti previdni pri uporabi novih terminov. Sočasno usvajanje novega 

besednjaka in novega načina razmišljanja je lahko za otroke prezahtevno in povzroči, da se 

otroci še bolj vztrajno držijo svojih starih prepričanj (prav tam). 

Pogosto so lahko strokovni izrazi podobni ali celo enaki besedišču iz vsakdanje govorice, 

pomenijo pa nekaj drugega. Tako na primer spoznavanje pojma gostota otežuje tudi 

vsakdanja raba besede »gostota«, ki se uporablja namesto fizikalnega pojma viskoznost. 

c) Zaznavanje 

Zaznavanje pogosto ni dovolj za konceptualno spremembo, saj so naši čuti varljivi. 

Pomislimo na primer na mrzlo železo ali topel pulover. Mar ne čutimo železa kot nekaj zelo 

mrzlega in pulover kot nekaj, kar nas greje? Če pa izmerimo temperaturo železa in puloverja, 
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ki sta v istem prostoru, bo termometer pri obeh kazal enako. Bo črtica na termometru dovolj 

prepričljiv dokaz za otroka, da pulover ni topel in železo ni mrzlo? Težko. Kako naj ima tak 

kratkotrajen dokaz večjo težo, kakor naša vseživljenjska globoko »začutena« prepričanja?  

Razumevanje daje prednost pripravljenemu umu. Kritični eksperimenti sami ne morejo vsiliti 

svojega pomena. Posameznik mora veliko dela že prej narediti sam, razviti mora mrežo idej, v 

katero bo položil novo idejo. Šele v tem primeru je večja možnost, da se bo novo spoznanje 

razvilo. Če tega posameznik ne razvije, potem eksperiment sam po sebi ne pomeni nič (prav 

tam). 

d) Razvojne omejitve 

Po Piagetu so otroci na različnih stopnjah kognitivnega razvoja in od stopnje razvoja je 

odvisno, ali bo otrok nek pojem razumel ali pa se bo razumevanje pojavilo kasneje, ko bo 

dozorel. Dozorevanje je namreč po Piagetu pomemben dejavnik otrokovega intelektualnega 

razvoja. Poleg dozorevanja pa so tu še drugi dejavniki, in sicer: fizične izkušnje, socialne 

interakcije in ekvilibracija, ki ima med vsemi štirimi dejavniki po Piagetu najpomembnejšo, 

usklajevalno vlogo. 

Kako interpretiramo realnost, je po Piagetu odvisno od naše trenutne organizacije obstoječega 

znanja. Realnost namreč prilagajamo našemu aparatu, ki smo ga ustvarili za njeno 

sprejemanje. Tako učenje poteka kot delovanje dveh procesov: upiranje spremembi ali 

asimilacija in potreba po spremembi ali akomodacija. Prvi proces vodi k stabilnosti, drugi pa 

k rasti. Oba procesa potekata istočasno (Labinowitz, 1989; Posner, Strike, Hewson in 

Gertzog, 1982). Vosniadou (1994 in 2001) za učenje uporablja izraza obogatitev in revizija. 

Razlaga, da otroci že zelo zgodaj v otroštvu razvijejo »naivno okvirno teorijo« fizičnega 

sveta, za katero veljajo določene ontološke (trdnost, stabilnost, gor/dol organiziranost, gor/dol 

gravitacija) in epistemološke predpostavke (stvari so takšne, kot so videti). Naivna okvirna 

teorija spodbuja, a hkrati tudi omejuje proces pridobivanja znanstveno relevantnega znanja. 

Konceptualna sprememba kot obogatitev se zgodi takrat, kadar se nove informacije ujemajo z 

obstoječim znanjem. Je relativno enostavna oblika konceptualne spremembe. Konceptualna 

sprememba kot revizija pa je zahtevnejši tip konceptualne spremembe, predvsem kadar se 

revizija vrši na nivoju naivne okvirne teorije, saj mora priti do sprememb v njenih 

predpostavkah. Kot primer Vosniadou navaja koncept Zemlje, ko otroci težko verjamejo, da 
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je Zemlja okrogla, ker je ta informacija nasprotujoča predpostavkam naivne okvirne teorije 

(organiziranost "gor/dol in ravna tla" ter "nepodprti objekti padejo dol"). 

Tako se največ napak v procesu učenja zgodi ravno pri pridobivanju znanja, ki zahteva 

revizijo teh zakoreninjenih predpostavk okvirne teorije. In tu se pogosto zgodi, da raje kot 

revizija okvirne teorije ostane nekonsistentnost konceptov oziroma se oblikujejo napačne 

predpostavke, ki jih avtorica imenuje sintetični modeli. To so modeli, ko posameznik združi 

svojo prvotno, napačno idejo s strokovno pravilno razlago.
1
  

Sprememba okvirne teorije je zahtevna, ker so njene predpostavke relativno koherenten 

sistem, osnovan na vsakodnevnih in večletnih izkušnjah. Hkrati ima revizija ontoloških in 

epistemoloških predpostavk resne učinke na vse strukture, ki temeljijo na njej. Tako je proces 

konceptualne spremembe počasen in poteka skozi postopno revizijo predpostavk okvirne 

teorije in njihovo zamenjavo z drugačnim razlagalnim okvirjem.  

Vosniadou poudarja, da je pri oblikovanju pouka potrebno razmišljati ne samo o napačnih 

konceptih, ki so jih otroci razvili, ampak tudi o predpostavkah naivne teorije in da je treba te 

pri pouku izpostaviti, torej preveriti izvor napačnih konceptov. 

Po Piagetu je ciklična interakcija med otrokom in njegovim okoljem odvisna od otroka 

samega kot pobudnika lastnega razvoja. Otrok ima v procesu aktivno vlogo, zato je za 

ravnovesje med asimilacijo in akomodacijo značilna samoregulacija (Labinowitz, 1989). 

Če sta pri Piagetu najpomembnejša dejavnika otrokovega intelektualnega razvoja dozorevanje 

in lastna aktivnost otroka, pa je Lev Vigotski poudarjal predvsem socialno okolje.  

Otrokov razvoj je torej po njegovem mnenju voden predvsem s ponotranjanjem kulturnih 

znakov in simbolov, variabilnost v razvoju in prehajanju z ene razvojne stopnje na drugo pa je 

večja prav zaradi učinka socialnega okolja in učenja (Vigotsky, 2010). 

                                                           
1
 Tako na primer otroci združijo začetni, neznanstveni koncept Zemlje (podpirajoča, pravokotna ali v obliki 

diska) z znanstvenim modelom (Zemlja je krogla) in nastanejo tri oblike sintetičnih modelov Zemlje: 1. dve  

Zemlji – ena je tista, na kateri živimo, ima ravna tla in nebo nad sabo in druga okrogla Zemlja, ki je planet v 

vesolju; 2. votla krogla – Zemlja  je okrogla in votla, ljudje živimo na ravnih tleh znotraj nje; 3. potlačena krogla 

– Zemlja je potlačena krogla, ima ravna tla, na katerih živimo (Vosniadou, 1994). 
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Po Piagetu učenje vedno caplja za razvojem. Razvoj je tisti, ki sam po sebi oblikuje ves nabor 

možnosti, te pa se potem udejanjajo v procesih učenja. To tradidcionalno razumevanje odnosa 

med med učenjem in razvojem je Vigotski opisal z besedami: »…učenje torej nekako 

nadgrajuje zorenje, do razvoja ima podoben odnos kot potrošnja do proizvodnje, saj se hrani s 

proizvodi razvoja in jih uporablja v življenju.« (Vigotsky, 2010, 224).  

Odnos med razvojem in učenjem po Piagetu torej temelji na enostranski odvisnosti. Učenje je 

odvisno od razvoja, na sam razvoj pa nima prav nikakršnega vpliva. Po tej predpostavki 

učenje zahteva določeno stopnjo zrelosti posameznih psihičnih funkcij kot predpogoj za svoj 

uspeh. Vigotski pa pravi, da je v takšnem razumevanju sicer delček resnice, saj so določeni 

razvojni rezultati nujno potrebni, da se učenje lahko začne, vendar pa poleg aktualnega 

umskega razvoja poudarja neprecenljiv pomen območja bližnjega razvoja (prav tam).  

Če je aktualni umski razvoj tisto, kar učenec samostojno v danem trenutku ve in zna, pa so 

območje bližnjega razvoja vse še razvijajoče se funkcije oziroma tisto, kar otrok reši ob 

pomoči in sodelovanju. Torej sta dva otroka, ki sta na enaki stopnji aktualnega razvoja, lahko 

na precej različni stopnji bližnjega razvoja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Območja razvoja po Vigotskem 

 

Tako je otrok v sodelovanju in s tujo pomočjo s strani »večvednega drugega« vedno sposoben 

narediti več ter rešiti tudi naloge, ki jih samostojno ne bi mogel. Vendar tu ni neomejen. 

Zmore le tisto, kar mu dopušča stanje njegovega razvoja in njegove trenutne aktualne 

Česa se učenec še ne 

more naučiti? 

Kaj se lahko učenec 

nauči ob pomoči? 

Kaj se lahko učenec 

sam nauči? 
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sposobnosti. Otrok tudi s sodelovanjem nikoli ne more rešiti preizkusov vseh težavnostnih 

stopenj. Vedno obstaja skrajna meja, ki pa je pri različnih otrocih različna.  

Tako je po Vigotskem »poučevanje smiselno le takrat, ko prednjači pred razvojem, saj le v 

tem primeru spodbuja razvoj cele vrste funkcij, ki se v danem trenutku nahajajo še na stopnji 

dozorevanja oziroma v območju bližnjega razvoja.« (Vigotsky, 2010, 251).  

Če pogledamo obe teoriji še s strani poučevanja in vloge učitelja, pa lahko sklenemo sledeče. 

Po Piagetovi teoriji kognitivnega razvoja je bistven samoregulacijski proces učenja otroka, 

otrok je pobudnik lastnega razvoja in vloga učitelja je omejena. Učitelj lahko le organizira 

učno okolje, ki mora biti čim bolj raziskovalno orientirano.  

Po Vigotskem pa so za kognitivni razvoj bistvene socialne interakcije z »večvednimi 

drugimi«, ki so lahko učitelji, vrstniki, pa tudi računalniški programi. Zato je vloga učitelja 

izjemnega pomena in učno okolje mora biti čim bolj socialno interaktivno, kar pomeni, da 

učenje najbolje poteka skozi skupinsko delo oziroma sodelovalno učenje. 

Konceptualna sprememba se torej po Vigotskem zgodi le znotraj območja bližnjega razvoja.  

 

3.2 Strategije pri spodbujanju razvoja konceptualne spremembe  

Do sedaj smo izpostavili, kaj vse ovira učenje oziroma premik od neznanstvenih k 

znanstvenim razlagam. Na poti do konceptualne spremembe pa so nam lahko v pomoč 

določene strategije, ki jih lahko uporabljamo v razredu (Watson in Konicek, 1990). 

a) Poudarjanje pomembnosti 

Otroci pogosto ločijo med znanjem iz vsakdanjega življenja in tistim, ki se ga učijo v šoli. 

Zato je pomembno, da učitelj povezuje nove koncepte z vsakdanjim življenjem in tako pokaže 

učencem njihovo uporabno vrednost. 

b) Napovedovanje dogodkov  

Otroci, ki napovedujejo rezultate svojih eksperimentov, imajo več možnosti, da bodo 

spremenili svoje vzorce mišljenja, kot učenci, ki so le pasivni opazovalci. 

c) Poudarjanje konsistentnosti  
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Čeprav večina lahko čisto udobno živi s tem, da istočasno vključuje v svoje razmišljanje 

različne, celo nasprotujoče si ideološke ali politične ideje, pa mora učitelj vztrajati in 

spodbujati učence, da so njihovi novi vzorci mišljenja konsistentni. Učitelj mora usmeriti 

učenčevo pozornost na nekonsistentnosti v razmišljanju in jih vprašati, kako sta lahko dve 

nasprotujoči si trditvi sočasno pravilni. Medtem ko bodo nekateri učenci ignorirali 

nelogičnosti nasprotujočih si trditev, pa se jih bo veliko s problemom soočilo in spremenilo 

svoj način razmišljanja. 

 

Če želimo, da otrok en koncept zamenja z drugim, potem morajo za to obstajati določeni 

pogoji. Najprej mora biti učenec na določeni stopnji intelektualnega razvoja, vsaj nad spodnjo 

mejo območja bližnjega razvoja po Vigotskem. Nato je treba stari način razmišljanja izzvati z 

nekim neskladnim dogodkom, torej z dogodkom, poskusom ali opazovanjem, ki ruši 

univerzalnost otrokovega obstoječega neznanstvenega koncepta. V nadaljevanju mora v 

učencu (samoaktivnost po Piagetu) nastati razlaga, ki je razumljiva (učenec ve, kaj pomeni), 

verjetna (učenec verjame, da je razlaga lahko resnična) in plodna (obstaja dober razlog, da jo 

umesti v svoj način razmišljanja) (Posner, Strike, Hewson in Gertzog, 1982). Učenčeva 

razlaga naj bo podprta tudi s primeri iz vsakdanjega življenja, saj bo tako učenec dobil 

uporabno vrednost o šolskem znanju. Če so ti pogoji zagotovoljeni v razredu, potem se 

konceptualna sprememba lahko zgodi. 

V nadaljevanju se bom ukvarjala z otrokovim razmišljanjem o gostoti. Najprej bom razložila 

pojem gostote, kako se razvija pri otrocih in kako ter kdaj ga uvajamo v osnovno šolo.  

Gostota zaradi svoje skrite narave ni izziv samo za otroke, ampak tudi za nas, učitelje, saj je 

na nas, da v primerem časovnem okviru in s primernimi vprašanji izzovemo učenčevo 

razmišljanje in razlage ter omogočimo pot do konceptualne spremembe. Nam to uspeva?  
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4 POJEM GOSTOTE  

V vsakdanjem življenju pogosto uporabljamo besedo gostota, ki ima različne pomene. Tako 

slišimo o gosto naseljenem področju, gostih laseh, gostem prometu ali da pogosto mislimo na 

nekoga, pogosto hodimo v kino in podobno. Krnel (2003) je opisal sledeče pomene gostote:  

 

1. Kot število nečesa na omejeni, določeni površini ali omejenem prostoru (na primer: 

gosta naseljenost kot število prebivalcev na kvadratni meter ozemlja). Tovrstno 

gostoto lahko izrazimo tudi tako: 

število predmetov/enoto površine ali prostornine. 

2. Druga uporaba pojma gostota je povezana z besedo pogosto. Pogosto pomeni število 

dogodkov v neki časovni enoti (na primer: pogosto kuham). To gostoto izrazimo tako: 

število dogodkov, pojavov/časovno enoto. 

3. Tretji primer uporabe gostote je število pojavov glede na število objektov ali oseb (na 

primer: gostota zadovoljnih učencev s kosilom je večja na razredni stopnji kot na 

predmetni stopnji).  

število pojavov/število objektov oziroma oseb 

4. Četrti primer, ki ga navaja Krnel, je poljudna raba besede gostota, ki je povezana z 

našim občutkom mešanja oziroma pretakanja tekočin. Če se tekočina težje meša, je 

gosta (olje), če pa se tekočina zlahka meša, je redka (voda). Strokovni izraz za 

tovrstno gostoto je viskoznost ali židkost, ki opredeljuje hitrost pretakanja tekočine. 

5. Peti primer je gostota kot lastnost snovi, s katero se ukvarjamo v naši nalogi. Snovi 

imajo večjo ali manjšo gostoto. Gostota kot lastnost snovi pomeni razmerje med maso 

in prostornino. To lahko izrazimo tako: 

masa/enoto prostornine. 

Pri enaki prostornini velja: čim večja je masa, tem večja je gostota. 

Pri enaki masi pa velja: čim manjša je prostornina, tem večja je gostota. 
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4.1 Sklepanje o gostoti na podlagi plavanja/potapljanja 

Pojav, pri katerem lahko iz rezultata poskusa sklepamo o gostoti snovi, je plavanje oziroma 

potapljanje. Če v posodo natočimo različne tekočine (ki se ne mešajo med seboj) in počakamo 

nekaj časa, se te uredijo v plasti po padajoči gostoti od dna proti gladini. Tekočina, ki se 

potopi na dno, ima največjo gostoto, tekočina na gladini pa najmanjšo. Ureditev snovi ni 

odvisna od količine snovi, ampak od njene gostote. Tudi velika količina olja na majhni 

količini vode se ne bo potopila. Paziti pa moramo pri vrstnem redu. Če bomo kapljico vode 

kanili na olje, bo kapljica na olju plavala, a ne zato, ker je je manj, ampak zaradi površinske 

napetosti olja. Šele ko pomešamo ali dobro pretresemo posodo, kapljica vode počasi potone. 

Zato je treba otroke že v nižjih razredih nekoliko seznaniti s površinsko napetostjo, saj se 

lahko naši poskusi kaj hitro izjalovijo, ko na primer kovinska sponka za papir ali manjši 

kovanec zaradi površinske napetosti vode plavata (Krnel, 2011). Da se prepričamo, da ni 

površinska napetost tekočine tista, ki predmet drži na vodni gladini, lahko pred učenci 

naredimo naslednji poskus. Plavajoči predmet v celoti potopimo v tekočino in spustimo. 

Telesa, ki plavajo, se dvignejo navzgor proti gladini (včasih jih površinska napetost zadrži tik 

pod gladino, a vseeno odplavajo navzgor), tista, ki potonejo, pa odplavajo navzdol. 

Tudi gostoto trdih snovi ugotavljamo s plavanjem, še zlasti v nižjih razredih, kjer je 

pomembnejša semikvantitativna izkušnja pojma gostote. Pri tem primerjamo gostoto 

tekočine, v kateri predmet plava, in gostoto predmeta. Predmet, ki potone na dno tekočine, 

ima večjo gostoto od tekočine, če plava, pa ima manjšo. Kamenček pade na dno, zato ima 

večjo gostoto od vode, medtem ko ima velik kos lesa manjšo gostoto in plava na njeni gladini.  

 

4.2 Spreminjanje gostote 

V različnih okoliščinah ima lahko ista snov različno gostoto. Gostota se lahko spreminja s 

temperaturo (višja temperatura običajno pomeni manjšo gostoto) ali zaradi primesi (sol, 

sladkor – gostota je večja; alkohol – gostota je manjša), vendar v tem primeru snov ni več 

ista, saj nastane raztopina.  
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Z naraščajočo temperaturo vode se njena gostota zmanjšuje
2
, tako na primer topla voda plava 

na gladini, hladna voda pa potone na dno. Ta pojav izkusimo med plavanjem, ko je voda, do 

katere sežemo z nogami, hladnejša kot tista na gladini. 

Gostoto snovi pa lahko spreminjamo tudi s primesmi, vendar v tem primeru nimamo več čiste 

snovi, ampak raztopino. Sprememba je običajno odvisna od tega, kolikšno gostoto ima primes 

ali topljenec glede na topilo. Primes z večjo gostoto poveča skupno gostoto in obratno. Če na 

primer vodi dodamo alkohol, je gostota raztopine manjša od gostote vode, če ji dodamo 

sladkor ali sol, pa je večja. Tako na primer jajce v vodi, ki ji dodamo sol, splava na površino. 

Slana voda ima namreč večjo gostoto kot jajce
3
, zato to plava. 

 

4.3 Razvijanje pojma gostote kot lastnosti snovi 

Intuitivni pojem gostote se razvije postopoma iz primerjanja tež enakih prostornin, pojem teže 

pa se razvije neposredno iz fizičnega občutka sile, ki je potrebna, da nekaj dvignemo. Ko 

otroci dvigujejo in prenašajo predmete iz različnih snovi ali različne snovi v posodah, 

nezavedno primerjajo teže vsaj približno enakih prostornin. Tako nastanejo posplošitve, da je 

neka snov težja od druge, kar je pravzaprav intuitivni pojem gostote. Tudi v vsakdanji 

govorici je železo težje od lesa in les težji od stiropora ali olje lažje od vode, malinovec pa 

težji od nje. Pri tem zamolčimo, da primerjamo enake prostornine posameznih snovi (Krnel, 

2003). 

Otroci pogosto povezujejo plavanje predmeta z njegovo velikostjo in težo, pa tudi z drugimi 

spremenljivkami (luknjičavost, položaj predmeta, količina vode, v kateri predmet plava ipd.). 

Kako razmišljajo o velikosti predmetov in plavanju, so raziskovali tudi med slovenskimi 

otroki (Krnel, 2001).  

                                                           
2
 Da se gostota z naraščajočo temperaturo vode zmanjšuje, ne velja za območje med 0 in 4 stopinjami Celzija. V 

tem območju se gostota vode z naraščanjem temperature povečuje in je pri 4 stopinjah največja. Ta pojav 

omogoča življenje v vodi ob nizkih temperaturah. Površje ribnikov in jezer sicer lahko zamrzne, vendar led in 

ledena voda s temperaturo 0 stopinj Celzija plavata na vodi s temperaturo 4 stopinj Celzija, ki ima večjo gostoto 

in potone na dno. Na dnu imajo živa bitja možnost preživetja, če je ribnik dovolj globok, da ne zamrzne do dna. 

Temu pojavu pravimo anomalija vode. 
3
 Jajce mora biti sveže. Stara jajca plavajo na vodi, ker skozi lupino izhlapi nekaj vode iz beljaka in jo nadomesti 

zrak. 
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Na podlagi raziskave so ugotovili, da so za mlajše otroke značilni odgovori, da majhni 

predmeti plavajo, veliki pa potonejo, torej je plovnost odvisna od velikosti predmeta. 

Spraševali so jih o predmetih iz snovi, ki jih poznajo. Ali plava kos plastelina in ali plava kos 

stiropora? Če je bil kos primerno velik (velikost, kakršno običajno uporabljajo), je bil 

odgovor ustrezen njihovim izkušnjam: stiropor plava, plastelin se potopi. Ko pa so jim 

zastavili vprašanje, ali bi plaval prav majhen kos plastelina, je bil odgovor pritrdilen. Majhen 

kos plastelina bi plaval, ker je majhen in lahek. Podobne, nasprotujoče si odgovore so dobili 

za velik kos stiropora. Velik kos stiropora bi potonil, ker je težek. Nekaj otrok pa je našlo tudi 

druge razlage, na primer: majhen kos, ne glede na to, iz česa je, še ne plava ali ne zna plavati. 

Če torej generaliziramo odgovore otrok: Kar je májhno, je láhko in láhko plava; kar je veliko, 

pa je têžko in têžko se potopi. 

Smith, Carey in Wiser (1985) so ugotavljale, kako in kdaj se pojavi razlikovanje teže in 

velikosti ter teže in gostote pri otrocih, starih od treh do devet let. Skozi poskuse in odzive 

otrok so prišle do naslednjih ugotovitev: 

1. Popolna odsotnost koncepta gostote (med 3. in 4. letom starosti)  

Otroci so imeli izoblikovan sistem, ki je ločeval med pojmoma velikost in teža ter koncept 

vrste materiala, vendar pojma gostote ni bilo. Otroci so oblikovali posplošitve, kot na 

primer: kar je veliko, je têžko; kar je majhno, je láhko; jekleni predmeti so tipično težki. 

Jedro njihovega občutka teže je bila »občutena« teža in tako so na primer trdili, da majhen 

košček stiropora nima teže.  

2. Nediferenciran koncept gostote (med 5. in 7. letom starosti) 

Otroci so pokazali določene modifikacije v konceptu teže in vrste materiala. Koncept teže 

pri tej starosti vsebuje dve razlikovanji: têžko in têžko glede na velikost, vendar se ta dva 

pojma nekritično uporabljata in pogosto zamenjujeta, to pomeni, da včasih teža vpliva na 

naloge, vezane na gostoto, včasih pa gostota vpliva na naloge, vezane na težo. Jedro 

njihovega koncepta je še vedno »občutena« teža. 

Med 5. in 7. letom se sicer pojavi pojem gostote, vendar otrok ne spozna, da je ta ločen od 

koncepta teže. Problem je v tem, da je teža pojem z implicitno komparativno strukturo. Ko 

presojamo, ali je neka stvar težka ali ne, vedno delamo primerjave z nekim standardom: 
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 Predmet je težji od določenega drugega predmeta. 

 Predmet je težji glede na predmete iste vrste. 

 Predmet je težji glede na predmete iste velikosti. 

 Predmet je težek glede na osebo, ki ga dviguje (na primer težek za otroka, ampak 

lahek za odraslega). 

Tako ima otrok oblikovane koncepte teže v različnih variantah, med katerimi je tudi 

»težek glede na velikost«. Nato se otrok odloča za eno ali drugo vrsto »teže« glede na 

kontekst.  

Dokler otroci ne spoznajo, da je »teža glede na velikost« ločena fizikalna količina, do 

takrat ne moremo reči, da razlikujejo pojma gostota in teža.  

Piaget in Inhelder sicer nista priznavala, da imajo otroci ločen koncept teže in gostote, 

dokler ne znajo razložiti gostote materialov s teorijo delcev. Vendar se zdi ta kriterij 

prestrog, saj je bil tudi v zgodovini znanosti koncept gostote snovi prisoten veliko prej, 

preden je bila obče sprejeta atomistična razlaga snovi (Smith, Carey in Wiser, 1985). 

Smith, Carey in Wiser priznavajo razumevanje pojma gostote, ko otroci spoznajo, da 

morajo težo uporabljati v dveh različnih pomenih: ko primerjajo težo predmetov in ko 

primerjajo težo materialov. To pa se zgodi pri otrocih med 8. in 9. letom starosti.  

3. Diferenciran koncept gostote (med 8. in 9. letom starosti) 

Razlog za ta preskok je verjetno empirična izkušnja. Otroci namreč opazijo, da so na 

primer jekleni objekti vedno težki glede na velikost, niso pa vedno težji. Morda tudi 

opazijo, da nekateri fizični učinki niso odvisni od teže glede na velikost, ampak od teže. 

Zato v tem obdobju lahko rečemo, da gre za diferencirana koncepta teže in gostote. Otroci 

ločijo težo predmeta in težo glede na velikost. Pri nalogah gostote so otroci znali 

relativizirati težo glede na velikost, spoznali so, da vsaka snov nekaj tehta, ne glede na to, 

kako majhna je, in ugotovili, da je neka snov vedno težja od druge snovi iste velikosti, ne 

glede na to, koliko ju zmanjšujemo. 

Pojem gostote se tako razvija postopoma – od popolne odstotnosti pojma, preko 

nediferenciranega do diferenciranega pojma gostote, ko otroci začnejo razlikovati med težo 

predmeta in težo materiala. Postopoma spoznajo, da je les iz snovi, ki ima manjšo gostoto od 
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vode. Majhen kos lesa plava na vodi prav tako kakor velik, kot je npr. drevesno deblo. Če pa 

ima snov večjo gostoto, se potopi, ne glede na velikost. Tako se potopi ogromna skala, pa tudi 

majhen košček mivke. 

 

5 GOSTOTA V UČNIH NAČRTIH 

Pojem gostote se v učnih načrtih za osnovno šolo do 3. razreda pri predmetu Spoznavanje 

okolja ne pojavi, saj je prezahteven za to obdobje, v katerem učenci spoznavajo otipljivejše 

lastnosti (agregatno stanje, velikost, teža, trdota ...). V 2. razredu sicer učenci opisujejo in 

razlikujejo ter razvrščajo predmete po različnih lastnostih, med katerimi se pojavi tudi 

plovnost predmeta, vendar se o razlogih zanjo ne sprašujejo (Program osnovna šola, 

Spoznavanje okolja, Učni načrt, 2011). V 4. razredu se pri predmetu Naravoslovje in tehnika 

pri temi Snovi prvič pojavi gostota. Med cilji je tako navedeno, da znajo učenci »razvrstiti, 

uvrstiti in urediti snovi po njihovih lastnostih (gnetljivost, stisljivost, trdota, gostota).« 

(Program osnovna šola, Naravoslovje in tehnika, Učni načrt, 2011) V 5. razredu pa znajo 

»razložiti pojem gostote.« (Program osnovna šola, Naravoslovje in tehnika, Učni načrt, 2011) 

Kot vidimo, je na razredni stopnji pomembna semikvantiativna izkušnja gostote, ki jo učenci 

ugotavljajo iz primerjanja tež enakih količin snovi ali o njej sklepajo na podlagi plavanja in 

potapljanja. 

S kvantitativno izkušnjo gostote pridejo učenci v stik šele v 8. razredu pri predmetu Fizika, 

kjer spoznajo, da je gostota količnik mase in prostornine, uporabljajo enačbe za njen izračun 

ter razlikujejo med gostoto in specifično težo (Program osnovna šola, Fizika, Učni načrt, 

2011). 

 

6 SKLEP TEORETIČNEGA DELA 

Koncept gostote je zahteven za razumevanje, saj je to lastnost, ki se je ne da neposredno 

videti niti izmeriti, ampak lahko o njej le sklepamo. Če opazujemo, kaj se s predmeti dogaja, 

ko jih vržemo v neko tekočino, lahko iz položaja predmeta ugotavljamo, ali ima predmet 

večjo ali manjšo gostoto od tekočine, v kateri plava ali se potopi. Na tak način pa ne moremo 

primerjati različne gostote potopljenih trdnih predmetov. Na podoben način lahko sklepamo 
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tudi o gostoti tekočin, ki se med sabo ne mešajo. O gostoti predmetov lahko sklepamo tudi s 

težkanjem približno enako velikih predmetov in nato povzamemo, da imajo tisti, ki so težji, 

večjo gostoto od tistih, ki so lažji; če predmeti niso enako veliki, pa si vsaj poskušamo 

predstavljati, kakšne bi bile teže, če bi bili. Učenci na razredni stopnji se ne ukvarjajo z 

natančno numerično vrednostjo gostote predmetov (s tem se ukvarjajo učenci v 8. razredu pri 

predmetu Fizika). Za lažje razumevanje gostote na razredni stopnji uporabljamo predmete, ki 

imajo izrazito različne gostote, na primer železne predmete kot predstavnike snovi z veliko 

gostoto in predmete iz stiropora kot predstavnike snovi z majhno gostoto. Tako otrokom 

nekoliko olajšamo izkušnjo pojma gostote. 

Kot je razvidno iz teoretičnega dela naloge, se koncept gostote pri otrocih razvija postopoma 

iz koncepta teže. Teža je namreč pojem, ki ima implicitno komparativno strukturo. Vedno, ko 

govorimo o teži, delamo primerjavo z nekim standardom: težji od drugega predmeta, težji 

glede na predmet iste vrste, težji glede na predmet iste velikosti, težek glede na osebo, ki 

nekaj dviguje. In dokler otroci ne spoznajo, da je primerjava »težek glede na velikost« ločena 

fizikalna količina, do takrat ne moremo reči, da razumejo pojem gostote. Do te konceptualne 

spremembe pride nekje med 8. in 9. letom starosti, ko otroci sicer razlikujejo težo predmeta in 

težo glede na velikost, vendar za količino »teža glede na velikost« še ne uporabljajo besede 

gostota.  

Čeprav se pri učenju pojma gostote vrinjajo neznanstvene razlage, so te zmote običajna pot 

razvoja in jih ni moč preskočiti. Na nas, učiteljih, pa je, da poskušamo učenčeve napačne 

razlage preseči s stimulativnim učnim okoljem, z navajanjem učencev, da napovedujejo 

razlage poskusov, s soočanjem z dokazi, ki povzročajo kognitivni konflikt, in z vztrajanjem 

na konsistentnosti razlag, ki naj bodo univerzalne. Seveda pa mora del poti opraviti tudi 

učenec sam s svojo lastno aktivnostjo. 

Z raziskavo, ki sem jo izvedla na tretje- in petošolcih, sem poskušala odkriti, ali učenci 

prepoznavajo gostoto kot lastnost snovi in kako si jo razlagajo. Zanimalo me je, kako učenci 

razlagajo, zakaj ena kroglica plava in druga potone. Pri poskusih sem postopoma spreminjala 

spremenljivke vse do neskladnih poskusov, ki so učencem pokazali, da na plovnost ne vpliva 

velikost, teža ali kaj tretjega, ampak gostota oziroma teža glede na velikost. Prav tako me je 

zanimalo, če učenci pri tej starosti razumejo odnose med težo, velikostjo in gostoto in če 

znajo izpeljati splošno zakonitost o plavanju in potapljanju v zvezi z gostoto snovi.  
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Raziskavo sem izvedla na tretješolcih, ker naj bi v tem obdobju prišlo do diferenciranega 

pojmovanja gostote. Primerjala sem razlage tretješolcev z razlagami petošolcev, ki se v petem 

razredu prvič srečajo s pojmom gostota pri naravoslovju, in ugotavljala, ali se med njimi 

pojavljajo kakšne kvalitativne razlike. 

 

7 RAZISKAVA »UGOTAVLJANJE RAZUMEVANJA POJMA GOSTOTA PRI 

UČENCIH RAZREDNE STOPNJE« 

7.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

Z raziskavo sem želela ugotoviti, kako tretje- in petošolci razlagajo, zakaj predmeti plavajo 

oziroma potonejo. Hkrati me je zanimalo, kakšne so razlike med odgovori tretje- in 

petošolcev, glede na to, da se po raziskavi Smith, Carey in Wiser (1985) pojavi diferenciran 

pojem gostote med 8. in 9. letom starosti, kar v slovenskih šolah pomeni pri učencih v 3. 

razredu, razumevanje pojma gostote pa se v naših učnih načrtih vpeljuje v 5. razredu. 

 

7.2 Cilj raziskave in raziskovalna vprašanja 

Cilj raziskave je bil ugotoviti, kako tretje- in petošolci razumejo gostoto snovi. Namen ni bil 

spreminjati njihovih pojmovanj, ampak jih le odkrivati. 

Z raziskavo sem poskušala odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Katere lastnosti učenci opazijo in primerjajo pri predmetih? 

2. Kako napovedujejo in razlagajo plavanje predmetov? 

3. Kako učenci narišejo svoje razumevanje pojma gostote? 

4. Kako učenci razložijo razliko v prostornini snovi, ki imajo enako maso? 

5. Kako napovedujejo in razlagajo ureditev tekočin z različnimi gostotami po plasteh? 

6. Kako napovedujejo in razlagajo plavanje predmetov v tekočinah z različnimi gostotami? 
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7. Kako učenci ob koncu poskusov razumejo odnose med spremenljivkami teža-velikost-

gostota? 

8. Kako učenci ob koncu poskusov izpeljejo splošno zakonitost o plavanju in potapljanju v 

povezavi z gostoto snovi? 

 

7.3 Metoda in raziskovalni pristop  

Za namen raziskave sem uporabila deskriptivno metodo, s katero sem odkrivala in opisala 

učenčeve vzorce razumevanja pojma gostota. Raziskovalni pristop je bila multipla študija 

primera oziroma kvalitativna raziskava, to je raziskava, pri kateri temeljno izkustveno gradivo 

sestavljajo besedni opisi, gradivo pa je tudi obdelano in analizirano besedno, brez uporabe 

merskih postopkov (Vogrinc,  2008).  

 

7.3.1 Vzorec 

Vzorec je bil namenski. V raziskavo so bili vključeni trije tretješolci (8–9 let) in trije petošolci 

(10–11 let) iz Osnovne šole Majde Vrhovnik. Vzorec je bil majhen, saj so nas za potrebe 

raziskave zanimale kvalitativne značilnosti učenčevih odgovorov. Skupino tretješolcev so 

sestavljali ena deklica in dva dečka, skupino petošolcev pa dve deklici in en deček. Vse 

učence sem poznala. 

Za tretješolce sem se odločila, ker naj bi v tem obdobju že prišlo do diferenciranega koncepta 

gostote (Smith, Carey in Wiser, 1985), ko naj bi otroci začeli razlikovati med težo predmetov 

in težo glede na velikost. Poleg tretješolcev sem izbrala petošolce, saj se v petem razredu 

prvič učijo o gostoti in jo tudi poimenujejo.  

 

7.3.2 Opis merskih inštrumentov 

Podatke sem zbrala z intervjujem in učenčevimi skicami s sočasnim izvajanjem poskusov. 
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Intervju je ena izmed najpogosteje uporabljenih tehnik zbiranja podatkov v kvalitativnem 

raziskovanju. To je tehnika zbiranja podatkov s pogovorno komunikacijo, je pogovor med 

dvema osebama, od katerih ena (spraševalec) sprašuje, postavlja vprašanja, druga (vprašanec) 

pa nanje odgovarja (Vogrinc, 2008). 

Intervju, ki sem ga uporabila, je polstrukturiran oziroma polstandardiziran. Sestavila sem ga 

sama in ima vnaprej pripravljena vprašanja odprtega tipa. Med intervjujem sem poleg svojih 

podvprašanj dopuščala tudi vprašanja učencev, s katerimi so ti želeli razjasniti zahtevano 

nalogo; uporabljala pa sem tudi strategijo povzetkov, to pomeni, da sem povzemala glavne 

ugotovitve učencev in s tem preverjala, če sem jih pravilno razumela. 

Intervju je potekal individualno in bil posnet z videokamero. 

Sočasno z intervjujem so potekali poskusi. Poskuse sva izvajala oba, jaz in intervjuvan 

učenec. 

 

7.3.2.1 Zasnova intervjuja 

 

Intervju in poskusi so nastajali postopoma. Prvi intervju, ki sem ga izvedla testno na enem 

tretješolcu, mi je pomagal, da sem spoznala pomankljivosti poskusov in jih v naslednjem 

koraku odpravila. Tako sem sprva uporabila kroglice iz plastelina, ki jih je otrok primerjal z 

lesenimi. Kroglice sem oblikovala ročno, zato oblika ni bila popolna. Učenec je na 

poskusnem intervjuju izpostavil obliko kot eno izmed razlikovalnih značilnosti med leseno 

kroglico in kroglico iz plastelina. Ker sem se želela temu izogniti, sem se odločila, da namesto 

kroglic iz plastelina uporabim plastične, ki sem jih dala natisnili s 3D tiskalnikom. Te so 

skoraj identične lesenim in zato bolj primerne za primerjavo razlik, pri kateri so učenci 

navajali le značilnosti, kot so: velikost, teža in snov. Pri testnem intervjuju sem imela težave 

tudi z neustreznimi posodicami za primerjavo višin tekočin z različnimi gostotami. Ker 

razlike v višinah niso bile dovolj izrazite, sem posodice zamenjala z ožjimi stekleničkami, pri 

katerih je bila ta razlika izrazitejša.  

Poskusni intervju mi je pomagal, da sem spoznala pomanjkljivosti poskusov in vprašanj ter 

jih v naslednjem koraku odpravila. 
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Intervju je sestavljen iz šestih vsebinskih sklopov: I. Trdne snovi in kaj vpliva na plavanje 

oziroma potapljanje predmetov, II. Vpeljava pojma gostota, III. Učenčeva predstava gostote, 

IV. Gostota tekočin, V. Spreminjanje gostote tekočin in VI. Posploševanje. 

 

I. Trdne snovi in kaj vpliva na plavanje oziroma potapljanje predmetov 

 Za prvi sklop smo potrebovali naslednje pripomočke: 

- večjo prozorno posodo z vodo, 

- kroglice: 2 leseni (velika in srednja) in 3 plastične (velika, srednja in majhna). 

Leseni kroglici: 

 Velika (oznaka LV): 

  Premer: 50 mm 

  r = 2,5 cm 

  m = 50 g 

  V = 65,45 cm
3
 

  ρ = 0,78 g/cm
3
 

 Srednja (oznaka LS): 

  Premer: 40 mm 

  r = 2 cm 

  m = 24 g 

  V = 33,51 cm
3
 

  ρ = 0,71 g/cm
3
 

 

Obe leseni kroglici imata manjšo gostoto od vode, zato v vodi plavata. Njuna gostota se 

razlikuje. To si lahko razložimo tako, da les nima povsod enake gostote oziroma so razlike 

posledica različne prostorske porazdelitve lesne mase. 
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Plastične kroglice 

Pri prvem poskusu sem sprva uporabila kroglice iz plastelina, a se niso dobro obnesle, saj je 

ročno težko izdelati kroglice popolnih oblik; kroglica je bila rahlo, a opazno deformirana. Ker 

se plastelin ni posušil, so se deformacije na kroglici z uporabo le še povečevale. Pri testnem 

intervjuju je tako otrok pri primerjavi lesene kroglice in kroglice iz plastelina navedel tudi 

obliko, kar ni bil moj namen. Nato sem poskušala s kroglico iz fimo mase, ki se sicer strdi, a 

je kroglica še vedno deformirana. V tretjem poskusu izdelave pa sem se odločila, da bom 

kroglice natisnila s 3D tiskalnikom. Plastične kroglice, natisnjene s 3D tiskalnikom, so po 

velikosti in obliki enake lesenim. Vse kroglice, lesene in plastične, sem pobarvala z rdečo 

akrilno barvo, da otroci ne bi kot eno izmed razlikovalnih značilnosti navajali barve kroglice. 

Plastične kroglice so narejene iz PLA plastike, ki ima gostoto med 1,2–1,4 g/cm
3
. Snov je 

polimlečna kislina, ki je biorazgradljiva plastika, narejena iz koruznega škroba ali sladkornega 

trsa. Plastične kroglice za razliko od lesenih v vodi potonejo, saj imajo večjo gostoto od vode. 

Na tem mestu moram izpostaviti dve stvari. Prva je, da kadar otrok potežka dve enako veliki 

kroglici, eno iz lesa, drugo iz plastike, razlika ni tako izrazita, kot bi na primer bila pri 

primerjavi železne in stiroporne kroglice. Zato sem otroka po potrebi pozvala, da lahko, če 

želi, razliko v teži preveri tudi na gospodinjski tehtnici. Druga pa je razlika v gostoti 

plastičnih kroglic. Vse tri kroglice sicer potonejo, ko jih damo v vodo, vendar nimajo povsem 

enake gostote. Pri tehnologiji 3D tiskanja se v predmetih namreč naberejo zračne reže, 

posledica tega pa je, da imajo vse tri kroglice večjo gostoto od vode, a nimajo enake. Glede na 

to, da otroci v raziskavi ne bodo operirali s števili, niti izračunavali gostote, ampak bodo pri 

poskusih le opazovali, da enako velike kroglice tehtajo različno, se te razlike ne zdijo 

problematične. 

 Velika (oznaka PV): 

  Premer: 50 mm 

  r = 2,5 cm 

  m = 68 g 

  V = 65,45 cm
3
 

  ρ = 1,04 g/cm
3
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 Srednja (oznaka PS): 

  Premer: 40 mm 

  r = 2 cm  

  m = 41 g 

  V = 33,51 cm
3
 

  ρ = 1,22 g/cm
3
 

 Majhna (oznaka PM): 

  Premer: 30 mm 

  r = 1,5 cm 

  m = 15 g 

  V = 14,14 cm
3
 

  ρ = 1,06 g/cm
3
 

 

Prvi del vprašalnika je bil sestavljen iz petih vprašanj. Vsako od teh vprašanj je bilo 

razdeljeno na podvprašanja, pri katerih otroci: 

a) Primerjajo in poiščejo razlike med kroglicami. 

b) Predvidevajo, kaj se bo zgodilo. 

c)  

 Ponudijo prvo razlago pred poskusom (Razlaga I). 

 Narišejo risbo v Skice učenca. 

 Izvedejo poskus. 

d) Ponudijo drugo razlago po izvedbi poskusa (Razlaga II). 
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Vprašanja intervjuja: 

 

1a) Pred seboj imaš dve kroglici. Primerjaj ju med seboj in povej, v čem se ti dve 

kroglici razlikujeta. 

1b) Kaj misliš, da se bo zgodilo, ko bomo dali ti dve kroglici v posodo z vodo? 

1c) 

 Razloži, zakaj misliš, da se bo to zgodilo.  

 Nariši. 

 Naredi poskus. 

1d) Razloži, zakaj misliš, da se je to zgodilo. 

 

Slika 2: LV – LS 

Učenci so pri tem vprašanju primerjali dve leseni kroglici, ki sta različno veliki. Namen 

vprašanja je bil, da skušajo učenci ugotoviti razliko med tema dvema kroglicama (velikost in 

teža) in razložiti, kaj se zgodi, ko kroglice vržemo v vodo. Ker imajo učenci vsakdanje 

izkušnje z lesom, sem predvidevala, da jih bo večina vedela, da bosta leseni kroglici plavali, 

in kot razlog za to navedli snov, iz katere sta kroglici narejeni. 
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2a) Sedaj primerjaj ti dve kroglici in povej, v čem se razlikujeta. 

2b) Kaj misliš, da se bo zgodilo, ko bomo dali ti dve kroglici v posodo z vodo? 

2c)  

 Razloži, zakaj misliš, da se bo to zgodilo.  

 Nariši. 

 Naredi poskus. 

2d) Razloži, zakaj misliš, da se je to zgodilo. 

 

Slika 3: LV – PV 

Pri drugem vprašanju so učenci primerjali veliki kroglici, pri čemer je bila ena iz lesa, druga 

iz plastike. Namen vprašanja je bil, da učenci poiščejo razlike med kroglicama (snov in teža). 

Na voljo so imeli tudi gospodinjsko tehtnico, na kateri so lahko dodatno preverili težo obeh 

kroglic. Predvidevala sem, da bodo učenci pri tem vprašanju povedali, da je vzrok, da kroglici 

plavata ali potoneta, različna snov ali teža. 

 

3a) Sedaj primerjaj ti dve kroglici in povej, v čem se razlikujeta. 

3b) Kaj misliš, da se bo zgodilo, ko bomo dali ti dve kroglici v posodo z vodo? 

3c)  

 Razloži, zakaj misliš, da se bo to zgodilo.  
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 Nariši. 

 Naredi poskus. 

3d) Razloži, zakaj misliš, da se je to zgodilo. 

 

Slika 4: LV – PS 

Pri tretjem vprašanju so učenci primerjali veliko leseno in srednjo plastično kroglico. Očitno 

sta se razlikovali v velikosti in snovi, razlika v teži pa je bila 10 gramov. Če je bilo potrebno, 

so učenci preverili težo tudi na tehtnici. Za leseno sem predvidevala, da jih bo večina vedela, 

da plava, saj so to videli že v prejšnjih poskusih. Pri plastični pa se je pojavilo že prvo 

neskladje. Plastična je bila tokrat manjša in lažja od lesene. Predvidevala sem, da bodo učenci 

povedali, da lesena plava, ker je iz lesa, pri plastični pa se bosta lahko pojavila dva tipa 

odgovorov: bodisi potone, ker je plastična, ali plava, ker je manjša in lažja od lesene. 

 

4a) Sedaj primerjaj ti dve kroglici in povej, v čem se razlikujeta. 

4b) Kaj misliš, da se bo zgodilo, ko bomo dali ti dve kroglici v posodo z vodo? 

4c) 

 Razloži, zakaj misliš, da se bo to zgodilo.  

 Nariši. 

 Naredi poskus. 
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4d) Razloži, zakaj misliš, da se je to zgodilo. 

 

Slika 5: LS – PS 

Pri četrtem vprašanju so učenci primerjali srednjo plastično in srednjo leseno kroglico. Četrti 

poskus je podoben drugemu poskusu, s to razliko, da sta bili tokrat obe kroglici srednje 

velikosti. Namen poskusa je bil, da bi učenci spoznali razliko v teži materialov. Če 

primerjamo dva predmeta enake velikosti, bo imel tisti, ki je težji, tudi večjo gostoto. Razlika 

v teži enako velikih predmetov pa je razlog za drugačno obnašanje predmetov v vodi. 

 

5a) Sedaj primerjaj ti dve kroglici in povej, v čem se razlikujeta. 

5b) Kaj misliš, da se bo zgodilo, ko bomo dali ti dve kroglici v posodo z vodo? 

5c)  

 Razloži, zakaj misliš, da se bo to zgodilo.  

 Nariši. 

 Naredi poskus. 

5d) Razloži, zakaj misliš, da se je to zgodilo. 
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Slika 6: LV – PM 

Pri petem vprašanju so učenci primerjali veliko leseno in majhno plastično kroglico. Cilj 

petega poskusa je povzročitev kognitivega konflikta. Običajno si namreč otroci razlagajo, da 

kar je veliko, je têžko in têžko potone, kar pa je majhno, je láhko in láhko plava. Razmišljala 

sem, kako si bodo potemtakem razložili, zakaj majhna kroglica, ki je tudi lažja od lesene 

(majhna plastična tehta 15 gramov, velika lesena pa 50 gramov), potone. Ali bodo znali 

razložiti, da je pomembno razmerje med tem, kako težka je kroglica in kako velika je?  

Kot zanimivost naj na tem mestu povem, da se tudi pri odraslih na tej točki pogosto pojavi  

napačna napoved. Ko sem v trgovini kupovala fimo maso, iz katere sem želela izdelati 

kroglice, nisem bila prepričana, kako se fimo masa v vodi obnaša. Ker sem imela izkušnjo, da 

so tudi plastelini različni in da nekateri plavajo, drugi pa potonejo, sem prosila prodajalko, če 

lahko preveri, kaj se zgodi, če izdelek iz fimo mase potopi v vodo. V trgovini so imeli nekaj 

vzorčnih izdelkov iz fimo mase, zato je prodajalka naredila poskus in odgovorila, da če bo 

moja kroglica tako velika, kot je ta vzorčni izdelek, bo potonila, če bo manjša, mi pa tega ne 

more zagotoviti. Tudi pri prodajalki je tako vztrajala naivna razlaga, da velikost vpliva na 

potapljanje predmetov. Ob odhodu iz trgovine se je prodajalka spomnila, da je fimo maso 

nekoč tudi kuhala in takrat je imela delčke različne velikosti in so tudi tisti majhni potonili.  

 

II. Vpeljava pojma gostote 

Uvod: »Kroglice se med seboj ne razlikujejo samo po prostornini in teži, ampak tudi po 

snovi. Ena izmed lastnosti snovi je gostota. Gostota nam pove, koliko tehta določena 
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prostornina, napolnjena s to snovjo. Če imamo dve različni snovi, ima tista z večjo težo tudi 

večjo gostoto, če je prostornina obeh enaka. Gostota je lastnost snovi, ne predmeta. Če 

predmetu zmanjšamo prostornino in težo, če mu na primer odrežemo en košček, bomo 

spremenili njegovo težo in prostornino, gostota pa bo ostala enaka. Gostota je tudi tista, ki 

vpliva na plavanje oziroma potapljanje predmetov v tekočinah. Če ima predmet večjo 

gostoto od tekočine, bo v njej potonil, če ima manjšo, bo plaval. Tako se predmet iz 

določene snovi vedno enako obnaša v tekočini, ne glede na to, kako velik ali težek je. 

Pomembna je njegova gostota.« 

V drugem delu intervjuja sem učencem poskušala razložiti, kaj je gostota oziroma zakaj 

nekateri predmeti v vodi plavajo, drugi pa potonejo. Uvedla sem pojem gostote, ki naj bi ga 

petošolci že poznali, tretješolci pa še ne. 

 

III. Učenčeva predstava gostote 

6a) Na podlagi poskusov in razlage nariši, kakšna je po tvojem mnenju razlika med 

leseno in plastično kroglico.  

6b) Razloži, zakaj si tako narisal. 

V tretjem delu intervjuja me je zanimalo, kako si učenci konkretno predstavljajo razliko med 

obema kroglicama. Predvidevala sem, da bodo razliko v gostoti med plastično in leseno 

kroglico upodobili s pikicami, črtami ali ju različno senčili. Svojo predstavo o tem, kakšna je 

razlika med prvo in drugo kroglico, so narisali v »Skice učenca«. 

 

IV. Gostota tekočin 

Za četrti del intervjuja smo potrebovali: 

- 4 ozke prozorne stekleničke, 

- kozarec z 1 dcl vode, 

- kozarec z 1 dcl malinovca, 

- kozarec z 1 dcl vode, v katerega smo raztopili 3 žlice jedilne soli in nekaj modre 

jedilne barve, 
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- brizgalko (5 ml), 

- gospodinjsko tehtnico, 

- žlice za mešanje. 

 

Slika 7: Pripomočki za izvedbo 4. sklopa intervjuja »Gostota tekočin« 

 

V prvo stekleničko smo nalili vodo, v drugo obarvano slano vodo in v tretjo malinovec. Vse 

tri tekočine so tehtale enako. Vsaka steklenička s tekočino brez zamaška je tehtala 115 g. 

Stekleničke s tekočinami sem pripravila že pred izvedbo intervjuja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika: 8: Enaka masa, a različna prostornina vode, slane vode in malinovca 
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Uvod: »Ugotovili smo, da imajo trdne snovi lahko različne gostote. To pa velja tudi za 

tekočine. In tako kot predmeti plavajo ali potonejo, lahko tudi tekočine plavajo ena na 

drugi, če jih previdno zlivamo eno na drugo. Tako tekočine, ki imajo večjo gostoto, 

potonejo, tiste z lažjo pa plavajo.« 

Četrti del intervjuja sem začela s kratkim uvodom, da imajo tudi tekočine različne gostote. Če 

previdno zlijemo skupaj tekočine z različnimi gostotami, se le-te uredijo po plasteh. Pri dnu 

so tekočine z večjo, na vrhu pa tekočine z manjšo gostoto.  

 

7a) Pred nami so tri stekleničke, v katerih so različne tekočine. V eni je voda, v drugi je 

slana voda, ki smo jo obarvali z modro barvo, in v tretji je malinovec. V čem se tekočine 

razlikujejo? 

7b) Razloži, kako je mogoče, da tekočine enako tehtajo, a je njihova prostornina 

različna. 

7c) Kaj misliš, da se bo zgodilo, če vse te tri tekočine prelijemo v večjo posodo in pri tem 

pazimo, da se tekočine med seboj ne zmešajo?  

7d)  

 Razloži, zakaj misliš, da se bo to zgodilo. 

 Nariši. 

 Naredi poskus. 

7e) Razloži, zakaj misliš, da se je to zgodilo. 
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Slika 9: Različna prostornina tekočin 

 

Slika 10: Razporeditev malinovca in slane vode po plasteh 

 

Slika 11: Razporeditev malinovca, vode in slane vode po plasteh 

 

Po uvodu so sledila vprašanja, katerih namen je bil, da učenci ugotovijo, v čem se tekočine 

med seboj razlikujejo, pri čemer je njihova teža enaka. O teži tekočin so se učenci lahko 
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prepričali tudi na gospodinjski tehtnici. Naloga je zahtevala nekaj miselnega napora, saj so –  

za razliko od prvega dela intervjuja, kjer so otroci pri 2. in 4. nalogi primerjali med sabo 

enako velike kroglice – morali sedaj primerjati enako težke tekočine. Če pri enako velikih 

kroglicah velja, da čim težja je kroglica, tem večjo gostoto ima, pa pri enako težkih snoveh 

velja: čim večja je prostornina snovi, tem manjšo gostoto ima. Pri tem vprašanju me je 

zanimalo, ali bodo učenci znali povedati, kaj je razlog, da je neke tekočine manj, druge več, 

pri čemer vse tehtajo enako. Ali bodo nadalje znali sklepati, katera ima največjo, katera 

srednjo in katera najmanjšo gostoto, ter na podlagi tega predvideti, kako se bodo tekočine 

razporedile po plasteh od dna do vrha? 

Pred učencem sem nato naredila poskus. Previdno sem nalila obarvano slano vodo na 

malinovec. Pri tem sem si pomagala z brizgalko. Nato sem nalila še vodo na slano vodo. 

Tekočine so se uredile po plasteh. Na dnu je ostal malinovec, ki je imel največjo gostoto, na 

njem je bila slana voda, na vrhu pa navadna voda, ki je imela od vseh treh najmanjšo gostoto. 

 

V. Spreminjanje gostote tekočine 

Za izvedbo V. sklopa smo potrebovali: 

- posodo z vodo, 

- sveže jajce, 

- jedilno sol, 

- žlico za mešanje. 

 

8a) Kaj misliš, da se bo zgodilo, če damo jajce v posodo z vodo? 

8b) 

 Razloži, zakaj misliš, da se bo to zgodilo. 

 Nariši. 

 Naredi poskus. 

8c) Razloži, zakaj misliš, da se je to zgodilo. 
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Slika 12: Jajce v vodi 

9a) Sedaj v posodo z jajcem stresemo nekaj žlic soli. Kaj misliš, da se bo zgodilo?  

9b)  

 Razloži, zakaj misliš, da se bo to zgodilo. 

 Nariši. 

 Naredi poskus. 

9c) Razloži, zakaj misliš, da se je to zgodilo. 

 

Slika 13: Jajce v slani vodi 
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Peti del intervjuja je bil namenjen temu, da so učenci spoznali, da je mogoče gostoto snovi 

tudi spreminjati. Pri poskusu sem spreminjala gostoto snovi z dodajanjem topljenca topilu, in 

sicer sem vodi dodala nekaj žlic soli. Ker ima topljenec (v našem primeru sol) večjo gostoto 

od vode, se je z mešanjem vode in soli raztopini povečala gostota. Na začetku poskusa je bila 

voda navadna, neslana. Vanjo smo dali jajce. Predvidevala sem, da imajo otroci nekaj 

izkušenj s kuhanjem jajc, zato bodo verjetno prav napovedali, da bo jajce potonilo. Nato smo 

v vodo dali nekaj žlic jedilne soli. Ker je jajce splavalo, me je zanimalo, ali bodo učenci 

pravilno razložili, da smo s tem, ko smo vodi dodali sol, povečali njeno gostoto in ima sedaj 

plavajoče jajce manjšo gostoto od slane vode. 

 

VI. Posploševanje 

V zadnjem delu intervjuja sem poskušala preveriti, ali učenci po opravljenih poskusih in 

razlagi pojma gostota razumejo odnose med težo, velikostjo in gostoto in ali znajo oblikovati 

splošno zakonitost o plavanju in potapljanju v povezavi z gostoto snovi. Učencem sem 

pokazala pare predmetov (steklenički s tekočinama, ki imata enako težo, a različno 

prostornino, ter dve enako veliki kroglici iz različnih snovi), ob tem pa je učenec bral 

vprašanja in poskušal oblikovati splošno zakonitost. Odgovor je nato zapisal na list »Skice 

učenca«. 

 

10a) Imamo dva predemeta, ki imata enako težo, sta pa različno velika. Večjo gostoto 

ima tisti predmet, ki je ________________________. 

10b) Imamo dva predmeta, ki sta enako velika, imata pa različno težo. Večjo gostoto 

ima tisti, ki je _______________________. 

10c) Kako je gostota povezana s plavanjem oziroma potapljanjem predmetov? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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7.3.2.2 Skice učenca 

Poleg intervjuja sem podatke zbirala tudi s skicami učencev. Z risbami so učenci 

napovedovali dogodke pred poskusi in na ta način nazorneje pokazali svoje predznanje. Med 

intervjujem sem učence sproti opozarjala, kdaj morajo narisati svoje predvidevanje ali 

razumevanje v Skice učenca (glej Prilogo 2). 

 

7.3.3 Postopek zbiranja podatkov 

V začetku šolskega leta 2014/2015 sem izvedla intervju z učencem J. iz tretjega razreda. Ta 

intervju je bil testni in mi je omogočal vpogled v to, katera vprašanja so dobro zastavljena, 

katera pa je treba izboljšati. Na podlagi tega intervjuja sem spoznala, da so tudi pripomočki 

pri poskusih potrebni izboljšave. (Več o tem v poglavju 7.4.2.1 Zasnova intervjuja, str. 27.) 

V začetku maja sem ravnateljico OŠ Majde Vrhovnik prosila za dovoljenje za izvedbo 

intervjujev na šoli. Nato sem v svetovalni službi preverila, kateri otroci imajo soglasje staršev 

za sodelovanje pri zbiranju in uporabi podatkov za namene diplomskih, magistrskih in 

doktorskih del. Ko sem imela seznam potencialnih učencev, sem naredila ožji izbor. Na koncu 

sem se posvetovala še z razredniki teh učencev in oblikovala dokončni seznam 

intervjuvancev.  

Intervjuje in poskuse sem izvajala v kabinetu podaljšanega bivanja. Predhodno sem pripravila 

vse pripomočke in učne liste. 

Intervjuje sem izvedla v štirih dneh: 13. 5., 26. 5., 27. 5. in 28. 5. 2015. 

Vsakega učenca sem med poukom povabila v kabinet. Še preden sva začela z intervjujem, 

sem mu pojasnila, da bova izvedla nekaj poskusov in da me bo zanimalo, kako si razlaga 

določene pojave pred in po izvedbi poskusov. Razložila sem mu, da bom odgovore uporabila 

pri svojem magistrskem delu, pri čemer njegovo ime ne bo omenjeno. Nato sem ga vprašala, 

če želi sodelovati (vsi povabljeni so pritrdili). Zatem sem prižgala kamero in posnela intervju. 

Ko sva z učencem zaključila z intervjujem, sem se mu zahvalila za sodelovanje in ga 

pospremila do učilnice. 
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7.3.4 Obdelava podatkov 

Podatke, pridobljene z intervjujem, sem obdelala s kvalitativno vsebinsko analizo. Pred 

izvedbo intrevjujev sem oblikovala kategorije odgovorov, ki so me zanimale. Tako sem po 

transkripciji intervjujev in ogledu posnetkov odgovore posameznih učencev vnesla v naprej 

oblikovane tabele, v katere sem vključila tudi njihove skice. Podatke sem najprej obdelala po 

posameznih učencih, nato pa še po razredih. Analizo podatkov sem zaključila z oblikovanjem 

teorije, kako si gostoto razlagajo tretješolci in petošolci. 

 

8 REZULTATI IN INTERPRETACIJA PODATKOV 

8.1 Rezultati in interpretacija podatkov po posameznih učencih 

8.1.1 Intervju z Ž. 

Razred: 5. b 

Spol: moški 

Datum: 13. 5. 2015 

Petošolec Ž. je pri pri primerjavi prvega para kroglic navedel velikost kot razliko med 

kroglicama. Pravilno je napovedal, da bosta kroglici plavali, in pojasnil, da bosta plavali, ker 

les plava na vodi, saj ima les manjšo gostoto od vode.  

Pri drugem poskusu je navedel dve razliki: težo in snov. Pravilno je napovedal, da bo velika 

plastična kroglica potonila, ker plastična tehta več, saj ima večjo gostoto. 

Pri tretji primerjavi kroglic je navedel tri razlike: velikost, težo in snov. Tudi tokrat je pravilno 

napovedal, da bo plastična potonila. Pojasnil je, da je gostota nekaj drugega kot teža in da je 

razlog gostota. 

Pri četrtem vprašanju je, tako kot pri drugem, razlikoval dve značilnosti: težo in snov. 

Pojasnil je, da se bo zgodilo enako kot pri drugem poskusu, kjer smo imeli dve enako veliki 

kroglici iz enakih materialov, le da sta bili večji. Razložil je, da sta ti dve enako majhni in iz 

drugega materiala, zato bo plastična potonila, lesena pa plavala, saj ima plastična večjo 

gostoto kot lesena. 
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Pri petem poskusu je navedel tri razlike med kroglicama: velikost, težo in snov. Napovedal je, 

da bo mala plastična kroglica vseeno potonila. Pojasnil je, da ima voda določeno gostoto in da 

je od gostote odvisno, ali bo kroglica potonila ali plavala. Plastika ima večjo gostoto od vode 

in bo potonila ne glede na to, kako velika je. Dodal je še, da je kroglica lahko čisto majhna, pa 

bo vseeno potonila, ker ima večjo gostoto. 

Na nalogo, ki je od njega zahtevala, naj nariše, kako si predstavlja, kaj je to gostota, je gostoto 

narisal tako, da je v leseni kroglici narisal manjše, v plastični pa večje število kroglic. Gostoto 

je tako predstavil s številom delcev, ki so v plastični kroglici bolj na gosto razporejeni, v 

leseni pa bolj na redko. 

Ko smo primerjali stekleničke s tekočinami, je učenec Ž. navedel tri razlike med tekočinami: 

barvo, gostoto in prostornino. Pri vprašanju, kako to, da tekočine enako tehtajo, a jih je 

različno veliko, je pravilno povedal, da je to zaradi različne gostote tekočin. Vode je največ, 

ker ima najmanjšo gostoto, slana voda ima srednjo, malinovec pa največjo. Pravilno je tudi 

napovedal, da ko bomo tekočine prelili v stekleničko, bo malinovec na dnu, potem bo slana 

voda, na vrhu pa navadna.  

Pri poskusu z vodo in jajcem je učenec Ž. napovedal, da bo jajce plavalo, in razložil, da zato, 

ker ima v sebi zrak. Ko je po poskusu videl, da je jajce potonilo, pa je podal novo razlago. 

Razložil je, da jajce potone, ker ima večjo gostoto od vode. Ko sem ga vprašala, kaj misli, kaj 

se bo zgodilo, če bomo vodi dodali sol, je pravilno napovedal, da bo jajce splavalo, napoved 

pa pojasnil z razlago, da bo voda s soljo dobila večjo gostoto. 

V zadnjem delu intervjuja, kjer naj bi učenec pojasnil odnos med gostoto, težo in prostornino, 

je učenec Ž. sprva povedal, da ima od dveh predmetov večjo gostoto predmet, ki je večji, pri 

čemer oba tehtata enako. Ko sem ga spomnila na konkretni primer iz naših poskusov, se je 

popravil in povedal, da ima večjo gostoto tisti, ki ga je manj oziroma je manjši.  

V nadaljevanju je pravilno posplošil, da ima predmet, ki je težji, večjo gostoto, če primerjamo 

dva enako velika predmeta.  

Na koncu je pravilno izpeljal splošno zakonitost, in sicer, da na tekočini plavajo tisti 

predmeti, ki imajo manjšo gostoto od vode, potonejo pa tisti, ki imajo večjo. 
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TABELA 1: GOSTOTA TRDIH SNOVI IN KAJ VPLIVA NA PLAVANJE IN POTAPLJANJE (Ž.) 

  1) 2) 3) 4) 5) 

  LV - LS LV - PV LV - PS LS - PS LV - PM 

a) RAZLIKOVANJE VELIKOST X  X  X 

TEŽA  X (tehtanje) X (tehtanje) X X 

SNOV  X X X X 

DRUGO      

b) PREDVIDEVANJE Obe bosta plavali. PV bo potonila. PS bo potonila. Enako se bo zgodilo 

kot pri drugem 

poskusu, kjer smo 

imeli dve enaki 

kroglici iz istih 

materialov, samo da 

sta bili večji. Ampak 

ti dve sta enako 

majhni. Sta pa iz 

drugega materiala. 

Tale kroglica 

(pokaže na 

plastično) bo vseeno 

potonila, tale 

(lesena) pa bo 

plavala. 

c) RAZLAGA I 

 

 

 

Ker sta iz lesa in 

les plava na vodi, 

ker ima les manjšo 

gostoto od vode. 

 

PV več tehta.  

Ima večjo gostoto. 

 

Potonila bo zato, ker 

je gostota nekaj 

drugega kot teža. Ta 

bo potonila, ker je iz 

drugega materiala 

kot tale. 

 

 

En material ima 

večjo gostoto kot 

drugi. 

 

Voda ima določeno 

gostoto. In od 

gostote je odvisno, 

če bo ta kroglica 

potonila ali bo 

plavala. In ta 

posebna plastika ima 

večjo gostoto in bo 

potonila, ne glede na 

to, kako velika je. 

Lahko da bo čisto 

majhna, pa bo 

potonila, ker je bolj 

gost material. 
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SKICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSKUS da/ne Da. Da. Da. 

 

Da. Da. 

d) RAZLAGA II = Razlaga I = Razlaga I = Razlaga I = Razlaga I = Razlaga I 
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TABELA 2: UČENČEVA PREDSTAVA GOSTOTE (Ž.) 

  6) Na podlagi poskusov in razlage nariši, kakšna je po tvojem razlika med 

leseno in plastično kroglico. 

a) SKICA  

 
 

 

b) RAZLAGA Če bi poskušal gostoto narisati v dveh kroglicah, bi narisal ene čisto majhne 

kroglice. V plastični, ki ima večjo gostoto, bi jih narisal ene 50, v leseni pa ene 

20. V tej jih je več, ker ima večjo gostoto in je bolj natrpano. Tukaj pa je manj 

natrpano in ima manjšo gostoto.  

 

TABELA 3: GOSTOTA TEKOČIN (Ž.) 

  7)  Imamo tri stekleničke, v katerih so različne tekočine. V eni je 

voda, v drugi je slana voda, ki smo jo obarvali z modro barvo, in v 

tretji je malinovec. 

a) RAZLIKOVANJE Barva. 

Gostota. 

Prostornina. 

b) RAZLAGA 0 

 

Zato ker imajo različno gostoto. Vode je največ, kar pomeni, da 

ima najmanjšo gostoto. Potem je tale (slana voda), pomeni, da ima 

srednjo gostoto. Tale (malinovec) pa ima največjo gostoto.  

c) PREDVIDEVANJE  Predvidevam, da bo tale (malinovec) čisto na dnu, potem bo tale 

(slana voda), potem pa ta (voda). 

d) RAZLAGA I 

 

= Razlaga 0  

SKICA 

 

 

 
 

POSKUS da/ne Da. 

e) RAZLAGA II = Razlaga 0 



49 
 

TABELA 4: SPREMINJANJE GOSTOTE TEKOČINE (Ž.) 

  8) 9) 

a) PREDVIDEVANJE Jajce plava. Jajce bo splavalo. 

b) RAZLAGA I 

 

Ker ima zrak v sebi. Voda bo dobivala večjo gostoto. 

 

SKICA 

 

 

 
 

 

 

 

POSKUS da/ne Da Da 

c) RAZLAGA II Jajce ima večjo gostoto. Slana voda ima večjo gostoto. 

 

TABELA 5: POSPLOŠEVANJE (Ž.) 

 10)  

a) IMAMO DVA PREDMETA, KI IMATA 

ENAKO TEŽO, STA PA RAZLIČNO 

VELIKA. VEČJO GOSTOTO IMA TISTI, 

KI JE: 

 

Ga je več. Spomnim ga na konkretni primer iz 

poskusa s tekočinami in se popravi: Tisti, ki ga 

je manj. 

b) IMAMO DVA PREDMETA, KI STA 

ENAKO VELIKA, IMATA PA RAZLIČNO 

TEŽO. VEČJO GOSTOTO IMA TISTI 

PREDMET, KI JE: 

Ta, ki je težja. 

c) KAKO JE GOSTOTA PREDMETOV 

POVEZANA S PLAVANJEM OZIROMA 

POTAPLJANJEM PREDMETOV? 

Na tekočini plavajo tisti, ki imajo manjšo 

gostoto, potonejo pa tisti, ki imajo večjo 

gostoto. 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

8.1.2 Intervju N. Š. 

Razred: 5. b 

Spol: ženski 

Datum: 26. 5. 2015 

 

Učenka N. Š. je pri prvem paru kroglic našla dve razliki: velikost in težo. Predvidela je, da bo 

velika lesena kroglica potonila, vendar ne čisto na dno, srednja lesena pa bo plavala. Svojo 

napoved je razložila z razlago, da na položaj kroglice v vodi vpliva teža. Ko je po poskusu 

ugotovila, da obe kroglici plavata in da njena razlaga ne drži, je poskušala rezultate poskusa 

pojasniti z dvema razlagama. Prva je ta, da imata kroglici vseeno enako težo, kljub temu da je 

ena večja. Ko sem ji povedala, da se kroglici razlikujeta v teži in da je večja tudi težja, pa je 

poskušala še z drugo razlago: »Večja kroglica nima tolikšne teže, da bi lahko potonila.« Pri 

učenki N. Š. je bil po prvem poskusu glavni razlog za plavanje oziroma potapljanje teža. 

Pri drugem poskusu je navedla med kroglicama tri razlike: težo, snov in morda tudi velikost. 

Predvidevam, da se ji zdela ena kroglica večja od druge, ker je bila plastična za odtenek 

temnejša. Rdeča akrilna barva je namreč različno prekrila les in plastiko, kar sem ji tudi 

pojasnila. Pri drugem poskusu je napovedala, da bo velika lesena kroglica plavala, velika 

plastična pa bo potonila. Razlog naj bi bila razlika v snovi in morda tudi v teži. Ker je bil 

poskus v skladu z njenim predvidevanjem, je ponovila prvotno razlago. 

Pri tretjem vprašanju je navedla tri razlike med kroglicama: velikost, težo in snov. 

Napovedala je, da bo velika lesena plavala, srednja plastična pa bo potonila. Ker sem izpustila 

vprašanje, kaj naj bi bil razlog, zakaj ena plava, druga pa potone, ne morem z gotovostjo 

trditi, kaj bi bil po njenem razlog, a lahko sklepam, da bi bil razlog razlika v snovi, ker teža ne 

more biti, ker je srednja plastična lažja in ker v četrtem poskusu pove, da je enak razlog kot 

pri tretjem, to je razlika v materialu. 

Pri četrtem poskusu s kroglicami je N. Š. navedla težo in snov in pravilno napovedala, da bo 

plastična potonila, lesena bo plavala, razlog pa je material. 
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Pri zadnjem, petem poskusu je opisala tri razlike: velikost, težo in snov. Ponovila je, da bo 

plastična potonila, lesena pa bo plavala zaradi razlike v materialu. Učenka N. Š. besede 

gostota pred našo razlago ni uporabila. 

Razliko med plastično in leseno kroglico je učenka opisala z besedami, da je plastična umeten 

material, ki nima veliko zraka med delčki, ki so skupaj, lesena pa je naraven material, ki ima 

malo več zraka in zato plava. Razliko med kroglicama je narisala z različnim senčenjem 

kroglic, pri čemer je plastična temnejša, lesena pa svetlejša. 

Pri primerjavi malinovca, slane in navadne vode je učenka navedla vse tri razlike: barvo, 

gostoto in prostornino. Razložila je, da tekočine enako tehtajo, a jih je različno veliko; 

malinovec ima največjo gostoto, zato ga je manj, da tehta 115 gramov, vode pa je največ, ker 

ima najmanjšo gostoto in je mora biti več, da lahko tehta 115 gramov. Pravilno je tudi 

napovedala ureditev tekočin po plasteh: malinovec bo na dnu posode, slana voda bo na 

malinovcu in voda bo na vrhu; pojasnila je, da je razlog za to ureditev v različni gostoti 

tekočin. 

Pri poskusu z vodo in jajcem je pravilno predvidela, da bo jajce v vodi potonilo, ker ima večjo 

gostoto kot voda, kar sva v naslednjem koraku preverili s poskusom. Ko pa smo vodi dodali 

sol, je napovedala, da bo jajce splavalo, ker bo takrat imela voda večjo gostoto kot jajce. 

Pri prvem posploševanju se je učenka N. Š., podobno kot učenec Ž., najprej zmotila in 

povedala, da ima večjo gostoto tisti predmet, ki ga je več. Ko sem jo spomnila na konkretni 

primer iz poskusov, ki sva ga naredili, pa se je popravila in povedala, da ima večjo gostoto 

tisti, ki je manjši. 

Pri naslednji trditvi je pravilno posplošila, da ima večjo gostoto tisti predmet, ki je težji.  

Pri zadnji trditvi sem ji ponovno pomagala s konkretnim primerom, da je lahko prišla do 

pravilnega zaključka in tako povedala, da predmet plava, kadar ima manjšo gostoto, in 

potone, kadar ima večjo gostoto od vode. 
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TABELA 6: GOSTOTA TRDIH SNOVI IN KAJ VPLIVA NA PLAVANJE IN POTAPLJANJE (N. Š.) 

  1) 2) 3) 4) 5) 

  LV - LS LV - PV LV - PS LS - PS LV - PM 

a) RAZLIKOVANJE VELIKOST X Mogoče je ta večja.  X  X 

TEŽA X X X (tehtanje) X (tehtanje) X (tehtanje) 

SNOV  X X X X 

DRUGO      

b) PREDVIDEVANJE LV bo potonila, 

ampak ne čisto na 

dno, LS bo 

plavala. 

LV bo plavala, PV bo 

potonila. 

LV bo plavala, PS 

bo potonila. 

PS bo potonila. LS 

bo pa plavala. 

LV bo plavala, PM 

bo potonila. 

c) RAZLAGA I 

 

 

 

Ker je LV težja. Ta je iz lesa in les 

plava, ta je pa iz take 

snovi, da se mi zdi, 

da bo potonila. 

Razlog je snov, 

mogoče tudi teža. 

Nisem zastavila 

vprašanja. 

Predvidevam, da bi 

odgovorila material, 

ker je pri naslednjem 

vprašanju 

odgovorila: »Zaradi 

materiala, tako kot 

prej.« 

Zaradi materiala, 

tako kot prej. 

Zaradi materiala. 

SKICA 

 

 

 

 

 

 

     

POSKUS da/ne Da. Da. Da. Da. Da. 
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d) RAZLAGA II a) Mogoče imata 

vseeno isto težo, 

čeprav je ena 

večja. 

b) Mogoče večja 

ni toliko težka, da 

bi se potopila. 

Snov in teža. = Razlaga I = Razlaga I = Razlaga I 
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TABELA 7: UČENČEVA PREDSTAVA GOSTOTE (N. Š.) 

  6) Na podlagi poskusov in razlage nariši, kakšna je po tvojem razlika med 

leseno in plastično kroglico. 

a) SKICA  

 
 

b) RAZLAGA Plastična je umeten material in mogoče je tako, da nima veliko zraka notri med 

delčki, ki so skupaj. Pri leseni pa je mogoče malo več zraka in zaradi tega plava. 

Je naraven material. 

 

 

TABELA 8. GOSTOTA TEKOČIN (N. Š.) 

  7)  Imamo tri stekleničke, v katerih so različne tekočine. V eni je 

voda, v drugi je slana voda, ki smo jo obarvali z modro barvo, in v 

tretji je malinovec. 

a) RAZLIKOVANJE Barva, gostota, prostornina (vode je največ, malinovca je 

najmanj). 

b) RAZLAGA 0 

 

Ker ima malinovec največjo gostoto in zato ga je manj, da tehta 

115 gramov. Vode je pa največ, ker ima najmanjšo gostoto in jo 

mora biti več, da lahko tehta enako. 

c) PREDVIDEVANJE  Malinovec bo na dnu posode, slana voda bo na malinovcu in voda 

bo na vrhu. 

d) RAZLAGA I 

 

Zaradi gostote, ker ima malinovec največjo gostoto, potem slana 

voda, ki ima manjšo, in potem voda, ki ima najmanjšo. 

SKICA 

 

 

 
 

POSKUS da/ne Da. 
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TABELA 9: SPREMINJANJE GOSTOTE TEKOČINE (N. Š.) 

  8) 9) 

a) PREDVIDEVANJE Jajce bo potonilo. Jajce bo v vodi plavalo. 

b) RAZLAGA I 

 

Ker ima večjo gostoto kot voda 

in bo zaradi tega potonilo. 

Ker bo imela voda večjo gostoto 

kot jajce. 

SKICA 

 

  
POSKUS da/ne Da. Da. 

c) RAZLAGA II = Razlaga I = Razlaga I 

 

TABELA 10: POSPLOŠEVANJE (N. Š.) 

 10)  

a) IMAMO DVA PREDMETA, KI 

IMATA ENAKO TEŽO, STA PA 

RAZLIČNO VELIKA. VEČJO 

GOSTOTO IMA TISTI, KI JE: 

 

Tisti, ki ga je bilo več. Podam konkretni primer 

in se popravi: Tisti, ki ga je bilo manj. 

b) IMAMO DVA PREDMETA, KI STA 

ENAKO VELIKA, IMATA PA 

RAZLIČNO TEŽO. VEČJO 

GOSTOTO IMA TISTI PREDMET, 

KI JE: 

Tisti, ki je težji. 

c) KAKO JE GOSTOTA PREDMETOV 

POVEZANA S PLAVANJEM 

OZIROMA POTAPLJANJEM 

PREDMETOV? 

Predmet plava na vodi takrat, ko ima večjo 

gostoto kot voda. Podam konkretni primer in se 

popravi: Kadar ima manjšo gostoto. In potone 

takrat, ko ima večjo. 

 

 

 

 

e) RAZLAGA II = Razlaga I 



56 
 

8.1.3 Intervju N. V. 

Razred: 5. b 

Spol: ženski 

Datum: 26. 5. 2015 

Učenka N. V. je pri prvem paru kroglic opazila tri razlike: velikost, težo in gostoto. Ko sem jo 

vprašala, kako je opazila, da je razlika med kroglicama v gostoti, je pojasnila, da so predmeti, 

ki so večji, tudi težji in imajo večjo gostoto. Glede na to, da je gostota lastnost, ki je navzven 

nevidna, sem sklepala, da je omenila gostoto zgolj zato, ker je to besedo prebrala na listih, ki 

so mi bili v pomoč pri izpeljavi intervjuja. 

Nadalje je učenka napovedala, da bosta ti dve kroglici potonili, ker nista votli in v njiju ni 

zraka. Ko je učenka opravila poskus, je spoznala, da njena razlaga o ne-votlosti ne drži. Nato 

je podala tri nove razlage: kroglici plavata, ker je v njiju zrak, ker les vpija vodo in ker je od 

slanosti vode odvisno, ali bodo kroglice plavale ali ne. Iz njenih odgovorov je bilo razvidno, 

da ni prepričana, kaj je razlog za plavanje kroglic, in je zato naštevala več možnih razlag. 

Pri naslednjem paru kroglic je učenka N. V. opisala dve razliki: težo in drugačen občutek 

(plastična se ji ni zdela votla, zdela se ji je bolj trda). Napovedala je, da bo plastična kroglica 

potonila, lesena pa bo plavala in ob tem je navedla dva razloga: a) teža, saj je plastična težja, 

in b) votlost, saj tista, ki je votla, plava, tista, ki je polna, pa potone. Poskus se je ujemal z 

njeno napovedjo, zato po poskusu ni bilo mogoče pričakovati drugačne razlage, čeprav nista 

bili pravilni. 

Pri tretjem poskusu je navedla tri razlike: velikost, teža in snov. Sprva je napovedala, da bosta 

obe kroglici potonili, a ko sem jo spomnila na prejšnji primer, si je premislila in povedala, da 

bo lesena ostala na površju, plastična pa bo potonila, kar je tudi narisala. Po razlogu sem jo 

vprašala šele po opravljenem poskusu in je pravilno razložila, da ima srednja plastična 

kroglica večjo gostoto kot voda in zato potone, lesena pa ima manjšo gostoto kot voda in zato 

plava. 

Pri četrtem poskusu je navedla dve razliki: snov in gostoto. Pravilno je napovedala, da bo 

srednja lesena plavala, srednja plastična pa bo potonila in da je razlog razlika v njuni gostoti. 
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Pri petem poskusu je opisala dve razliki med kroglicama: velikost in gostoto. Teže pri zadnjih 

dveh parih ni omenjala. Tudi pri zadnjem poskusu s kroglicami je učenka pravilno 

napovedala, da bo velika lesena plavala, mala plastična pa bo potonila, čeprav je manjša. Ker 

je svoje predvidevanje tokrat pojasnila s težo in gostoto, sem jo spodbudila, da je kroglici 

stehtala, in tako ugotovila, da manjša kroglica tehta manj od velike lesene in je potemtakem 

edini pravilni odgovor vrsta snovi oziroma njena gostota. 

V nadaljevanju sem jo prosila, naj nariše razliko med leseno in plastično kroglico oziroma 

kako razume gostoto. Razliko je narisala s črtami, pri čemer so bile črte pri leseni kroglici bolj 

na redko narisane, pri plastični pa bolj na gosto. 

Pri primerjavi tekočin je pri učenki N. V. prišlo do napačnega razumevanja gostote. Ko sem 

jo vprašala, naj navede razlike med tekočinami, je poleg prostornine navedla gostoto, ki pa jo 

je zamenjala z drugim pojmom, to je viskoznost. Povedala je, da je gostota tekočin razlika v 

hitrosti pretakanja in da bo malinovec "šel" najpočasneje, potem slana voda in nato navadna 

voda. Za tem je pravilno razložila, da je prostornina teh treh tekočin različna zato, ker imajo 

različno gostoto, in da ima največjo malinovec, potem slana voda in nato navadna voda. Ko 

sem jo vprašala, kaj se bo zgodilo, če bom tekočine previdno prelila v eno stekleničko, pa je 

napovedala, da se bo malinovec zmešal z vodo, na vrhu pa bo ostala slana voda. Svoje 

predvidevanje je razložila z razlago, da so v šoli delali podoben poskus, pa sta se voda in 

malinovec zmešala. Po opravljenem poskusu je ugotovila, da so se tekočine pri previdnem 

pretakanju razporedile po plasteh, od tiste z največjo gostoto pri dnu, do tiste z najmanjšo pri 

vrhu. 

Pri naslednjem poskusu je pravilno napovedala, da bo jajce potonilo, ker ima jajce večjo 

gostoto od vode, kar se je kasneje v samem poskusu potrdilo. Ko smo vodi dodali sol, pa je 

predvidela, da bo jajce plavalo, ker ima v tem primeru voda večjo gostoto, kar je poskus 

ponovno potrdil. 

V zadnjem delu intervjuja, kjer je morala učenka le dopolniti trditve, je pravilno posplošila, da 

ima večjo gostoto predmet, ki je manjši, če pri tem primerjamo dva enako težka predmeta. 

Prav tako je pravilno posplošila drugo trditev in izpeljala splošno zakonitost o plavanju in 

potapljanju. 
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TABELA 11: GOSTOTA TRDNIH SNOVI IN KAJ VPLIVA NA PLAVANJE IN POTAPLJANJE (N. V.) 

  1) 2) 3) 4) 5) 

  LV - LS LV - PV LV - PS LS - PS LV - PM 

a) RAZLIKOVANJE VELIKOST X  X  X 

TEŽA X X X  X (tehtanje) 

SNOV   X X X 

DRUGO Gostota (tista, ki je 

večja, je težja in 

ima večjo 

gostoto). 

Drugačen občutek (ta 

ni ravno votla, je 

malo bolj trda). 

 Gostota.  

b) PREDVIDEVANJE Verjetno bi 

potonili. 

Mogoče bo ena 

potonila, ena pa ne. 

Mogoče bosta obe 

potonili. Ko jo 

spomnim na prejšnji 

primer, pove: 

Lesena ostane na 

površju, plastična bo 

potonila. 

LS bo plavala, PS 

bo potonila. 

LV bo plavala, PM 

bo potonila, čeprav 

je LV večja, PM pa 

manjša. 

c) RAZLAGA I 

 

 

 

Zato ker nista votli 

in v njiju ni zraka. 

Ker je PV težja. 

Votlost: polna 

potone, votla plava. 

= Razlaga II Gostota. Teža in gostota. 

Težja kot je, večjo 

gostoto ima. Ko 

stehtava, ugotovi, da 

je manjša lažja, in 

reče: Vau! Odvisno 

je od materiala. 

SKICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

POSKUS da/ne Da. Da. Da. Da. Da. 

d) RAZLAGA II a) Mogoče je v 

njiju pač zrak.  

b) Mogoče les 

vpija vodo.  

c) Mogoče je tudi 

od vode odvisno, 

če je slana ali pa 

ne. 

/ a) Mogoče voda 

nekako drugače 

leseno kroglico drži 

na površju.  

b) Mogoče gostota. 

PS ima večjo 

gostoto kot voda. 

Ta, ki je potonila, 

ima večjo gostoto, 

lesena pa ima 

manjšo gostoto. 

Gostota. Gostota. 
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TABELA 12: UČENČEVA PREDSTAVA GOSTOTE (N. V.) 

  6) Na podlagi poskusov in razlage nariši, kakšna je po tvojem razlika med 

leseno in plastično kroglico. 

a) SKICA  

 
 

b) RAZLAGA / 

 

TABELA 13: GOSTOTA TEKOČIN (N. V.) 

  7)  Imamo tri stekleničke, v katerih so različne tekočine. V eni je 

voda, v drugi je slana voda, ki smo jo obarvali z modro barvo, in v 

tretji je malinovec. 

a) RAZLIKOVANJE Gostota (če jih začnemo zlivati ven, bo šla ena počasneje kot 

druga; malinovec bo šel najpočasneje, potem slana voda, potem 

navadna voda), prostornina (največ  je navadne vode, potem slana 

voda, pa malinovec). 

 

b) RAZLAGA 0 

 

Zaradi tega, ker imajo različno gostoto. Največjo ima malinovec, 

potem slana voda in še navadna voda. 

c) PREDVIDEVANJE  Malinovec bi se verjetno zmešal z vodo, na vrhu bi bila slana voda. 

d) RAZLAGA I 

 

Ker smo v šoli delali en podoben poskus, pa se je to zmešalo (v 

razlagi II po poskusu je razložila, zakaj je tako mislila). 

SKICA 

 

 

 
 

POSKUS da/ne Da. 
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TABELA 14: SPREMINJANJE GOSTOTE TEKOČIN (N. V.) 

  8) 9) 

a) PREDVIDEVANJE Jajce bo potonilo. Jajce bo plavalo. 

b) RAZLAGA I 

 

Ker ima jajce večjo gostoto kot 

voda. 

Ker ima voda vedno večjo gostoto. 

SKICA 

 

 

 
 

 

 

 

 
POSKUS da/ne Da. Da. 

c) RAZLAGA II = Razlaga I = Razlaga I 

 

TABELA 15: POSPLOŠEVANJE (N. V.) 

 10)  

a) IMAMO DVA PREDMETA, KI 

IMATA ENAKO TEŽO, STA PA 

RAZLIČNO VELIKA. VEČJO 

GOSTOTO IMA TISTI, KI JE: 

 

Tisti, ki je manjši. 

b) IMAMO DVA PREDMETA, KI STA 

ENAKO VELIKA, IMATA PA 

RAZLIČNO TEŽO. VEČJO 

GOSTOTO IMA TISTI PREDMET, 

KI JE: 

Tisti, ki je težji. 

c) KAKO JE GOSTOTA PREDMETOV 

POVEZANA S PLAVANJEM 

OZIROMA POTAPLJANJEM 

PREDMETOV? 

Tisti, ki ima večjo gostoto, bo potonil, tisti z 

manjšo bo plaval. 

 

 

e) RAZLAGA II Zaradi gostote. Voda in malinovec se zmešata zato, ker smo v šoli 

delali en podoben poskus, pa se je to zmešalo. 
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8.1.4 Intervju A. 

Razred: 3. a 

Spol: moški 

Datum: 28. 5. 2015 

Učenec A. je pri prvem paru kroglic navedel dve razliki: velikost in težo. Omenil je tudi, da se 

mu kroglici ne zdita povsem enake oblike. Predvidevam, da so ga zmotile črtice na plastični 

kroglici, ki nastanejo pri tisku s 3D tiskalnikom. Ko sem ga vprašala, ali se mu oba predmeta 

zdita krogli, je potrdil. Pri vprašanju, kaj misli, da se bo zgodilo, ko bova ti dve kroglici dala v 

vodo, je najprej odgovoril, da se bosta kroglici potopili, ker sta težki, a se je potem popravil in 

rekel, da bosta plavali, ker sta leseni. Po poskusu je k tej razlagi dodal še, da les plava zato, 

ker voda ne more priti notri, a če bi kroglica imela luknjico, bi potonila. Vidimo, da pri 

učencu A. na plavanje in potapljanje vpliva tudi luknjičavost predmeta. 

Pri drugem paru kroglic je učenec razlikoval težo, ki jo je preveril s tehtnico. Zanimivo je, da 

sta se mu obe kroglici zdeli iz lesa, le da sta bili iz druge vrste lesa. Pojasnila se mu, da je ena 

iz lesa, druga pa iz plastike. Napovedal je, da bo velika lesena kroglica plavala, velika 

plastična pa bo potonila, na kar bo po njegovem vplivala razlika v snovi. Njegova napoved in 

razlaga sta se s poskusom potrdili. 

Pri tretjem paru kroglic je A. razlikoval velikost in snov ter predvidel, da bo velika lesena 

plavala, srednja plastična pa bo potonila. Kot razlog je ponovno navedel snov. Tudi tokrat sta 

se njegova napoved in razlaga s poskusom potrdili. 

V četrtem poskusu je opisal dve razliki: snov in težo, ki jo je preveril na tehtnici. Napovedal 

je, da bo lesena plavala, plastična pa bo potonila, a za razliko od prejšnjih poskusov je sedaj 

poleg snovi navedel še težo, ki naj bi vplivala na plavanje oziroma potapljanje. Poskus je 

potrdil njegovo predvidevanje. 

V petem poskusu je opisal tri razlike: velikost, težo in snov. Zanimivo pa je, da je tokrat 

napovedal, da bosta obe kroglici plavali, kar je tudi narisal. Mala plastična bo plavala, ker je 

lažja od srednje in velike plastične, torej pri tej kroglici vpliva teža, velika lesena pa bo 

plavala, ker je iz lesa, torej v tem primeru vpliva snov. Poskus mu je pokazal, da je plastična 
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vseeno potonila, na tehtnici pa sva ugotovila, da je plastična kroglica tudi precej lažja od 

lesene. Učenec je naknadno pojasnil, da na plavanje in potapljanje vpliva le snov. 

V naslednjem koraku je učenec A. moral narisati razliko med leseno in plastično kroglico in 

je, podobno kot učenka N. V., narisal črte, pri čemer so črte pri plastični narisane bolj na 

gosto, pri leseni pa bolj na redko. Iz njegovega opisa sem lahko sklepala, da je bolj kot 

gostoto učenec A. poskušal narisati zunanji videz teh kroglic, saj je povedal, da se pri 

plastični vidijo krogci od zgoraj in črta, pri leseni pa so črte bolj narazen. 

Pri primerjavi stekleničk s tekočinami je učenec A. opisal tri razlike: barvo, okus in 

prostornino. Na vprašanje, kako to, da tekočine enako tehtajo, a jih je v stekleničkah različno 

veliko oziroma imajo različno prostornino, pa sem ponovno dobila zanimiv odgovor. Razlog 

je po njegovem v barvilih, saj voda nima nobenih barvil, zato je je največ, modra barva in 

malinovec pa imata barvila. Pri vprašanju, kaj misli, da se bo zgodilo, ko bom tekočine prelila 

v eno stekleničko, je napovedal, da se bodo tekočine zmešale in da bo nastala svetlo vijolična, 

morda tudi roza tekočina. Odgovor učenca A. niti ni toliko napačen, saj bi se to res zgodilo, če 

tekočin ne bi prelivali počasi in previdno. Ko je učenec po poskusu videl, da so se tekočine 

uredile po plasteh, je ponovno našel zanimiv odgovor. Na ureditev tekočin po plasteh po 

njegovem vplivajo maščoba in barvila, saj modra barva ni mogla priti v malinovec, ker ima 

malinovec maščobo, voda pa se ni mogla zmešati s slano vodo, ker ima slana voda primešana 

barvila. 

Pri poskusu z jajcem in vodo je učenec pravilno napovedal, da bo jajce potonilo, a je ponovno 

svojo napoved razložil s težo. Njegova razlaga, čeprav napačna, se je s poskusom potrdila. Ko 

sem ga vprašala, kaj se bo zgodilo, ko bova v vodo dala sol, je napovedal, da bo jajce 

splavalo, in sicer zato, ker je voda slana in na to vpliva slanost. Njegova razlaga se je s 

pokusom ponovno potrdila.  

Iz teh dveh poskusov je razvidno, da čeprav naj bi nas poskusi pripeljali do novih spoznanj, se 

to ni zgodilo. Napovedi in razlage so lahko tudi takšne, da se ujemajo z rezultati poskusa. 

Poskusi tako te napačne razlage le dodatno potrdijo. V tem primeru je na nas, učiteljih, da 

razmislimo o še katerem dokazu oziroma drugačnem poskusu, ki bi ovrgel učenčevo napačno 

razmišljanje. 
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V zadnjem delu, kjer je učenec moral nadaljevati trditve in s tem pokazati razumevanje  

razmerja med težo, prostornino in gostoto, je ob konkretnih primerih pravilno dopolnil prvo in 

drugo trditev ter tudi pravilno oblikoval trditev, da se potopijo predmeti, ki imajo večjo 

gostoto od vode, potonejo pa tisti, ki imajo manjšo. Kljub temu, da je zadnji del ob pomoči 

pravilno dopolnil, pa na podlagi njegovih odgovorov skozi poskuse lahko sklepamo, da 

učenec koncepta gostote še ni razumel, saj je pri svojih pojasnilih pogosto uporabljal 

strokovno napačne razlage. 



65 
 

TABELA 16: GOSTOTA TRDIH SNOVI IN KAJ VPLIVA NA PLAVANJE IN POTAPLJANJE (A.) 

  1) 2) 3) 4) 5) 

  LV - LS LV - PV LV - PS LS - PS LV - PM 

a) RAZLIKOVANJE VELIKOST X  X  X 

TEŽA X X  X (s tehtanjem) X 

SNOV   X X X 

DRUGO Nista čisto iste 

oblike. 

Obe se mu zdita iz 

lesa, le iz drugačne 

vrste lesa. 

   

b) PREDVIDEVANJE Voda bo šla bolj 

gor. 

a) Kroglici se 

bosta potopili. 

b) Kroglici bosta 

plavali. 

LV bo plavala, PV bo 

potonila. 

LV bo plavala, PS 

bo potonila. 

PS bo potonila, LS 

bo plavala. 

Obe kroglici bosta 

plavali. PM bo 

plavala, ker je lažja 

od PS in PV. 

c) RAZLAGA I 

 

 

 

a) Ker sta zelo 

težki. 

b) Ker sta leseni. 

Potonila bo, ker je 

plastična. Nekateri 

plastični predmeti 

potonejo. Vplivala bo 

snov. 

Snov. Ker je druga snov 

(material) in teža. 

Teža in snov. 

SKICA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSKUS da/ne Da. Da. Da. Da. Da. 
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d) RAZLAGA II Kroglici plavata, 

ker sta leseni. Les 

plava, ker voda ne 

more priti notri. 

Če bi kroglica 

imela luknjico, bi 

potonila. 

= Razlaga I = Razlaga I = Razlaga I Vpliva le snov 

(material). 
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TABELA 17: UČENČEVA PREDSTAVA GOSTOTE (A.) 

  6) Na podlagi poskusov in razlage nariši, kakšna je po tvojem razlika med 

leseno in plastično kroglico. 

a) SKICA  

 
 

b) RAZLAGA Pri tej plastični se to vidi. Ti krogci od zgoraj, pa črta. Pri tej (leseni) pa so tako 

bolj narazen črte. Razložil je, da bi bile črte pri plastični do konca tako narisane. 

 

 

TABELA 18: GOSTOTA TEKOČIN (A.) 

  7)  Imamo tri stekleničke, v katerih so različne tekočine. V eni je voda, 

v drugi je slana voda, ki smo jo obarvali z modro barvo, in v tretji je 

malinovec. 

a) RAZLIKOVANJE Barva, okus, prostornina. 

b) RAZLAGA 0 

 

Zato ker voda nima nobenih barvil, kot ta modra barva ali 

malinovec. Malinovec ima največ gostote. 

c) PREDVIDEVANJE  Voda bo težja in bo imela več kot 150 gramov in barva se bo 

spremenila. Nastala bo svetlo vijolična tekočina, lahko da bo  

nastala tudi roza. 

d) RAZLAGA I 

 

/ 

SKICA 
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TABELA 19: SPREMINJANJE GOSTOTE TEKOČIN (A.) 

  8) 9) 

a) PREDVIDEVANJE Jajce bo potonilo. Jajce bo plavalo. 

b) RAZLAGA I 

 

Ker je težko. Zato ker je voda dobila sol in je 

slana. Vpliva slanost. 

SKICA 

 

 

 
 

 

 
 

POSKUS da/ne Da. Da. 

c) RAZLAGA II = Razlaga I = Razlaga I 

 

TABELA 20: POSPLOŠEVANJE (A.) 

 10)  

a) IMAMO DVA PREDMETA, KI 

IMATA ENAKO TEŽO, STA PA 

RAZLIČNO VELIKA. VEČJO 

GOSTOTO IMA TISTI, KI JE: 

 

Tisti, ki ga je bilo manj. 

b) IMAMO DVA PREDMETA, KI STA 

ENAKO VELIKA, IMATA PA 

RAZLIČNO TEŽO. VEČJO 

GOSTOTO IMA TISTI PREDMET, 

KI JE: 

Večjo gostoto ima tisti, ki je težji. 

c) KAKO JE GOSTOTA PREDMETOV 

POVEZANA S PLAVANJEM 

OZIROMA POTAPLJANJEM 

PREDMETOV? 

Potopi se, če ima večjo gostoto, plava pa, če ima 

manjšo. 

 

 

POSKUS da/ne Da. 

e) RAZLAGA II Modra barva ni mogla priti v malinovec, ker ima malinovec 

maščobo. Voda pa se ni mogla zmešati s slano vodo, ker ima slana 

voda notri še barvilo. 
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8.1.5 Intervju R. 

Razred: 3. b 

Spol: moški 

Datum: 28. 5. 2015 

Učenec R. je pri prvem paru kroglic opisal dve razlikovalni značilnosti med kroglicama, to sta 

velikost in svetlost (ena je svetlejša, druga temnejša). Svetlost je nato omenil tudi pri vseh 

nadaljnjih primerjavah. Ko se ga vprašala, kaj meni, da se bo zgodilo, ko bova dala ti dve 

kroglici v vodo, je predvidel dvoje: da se bo voda obarvala in da bosta kroglici potonili. 

Razlog, da bosta kroglici potonili, je teža kroglic, saj naj bi bili kroglici težji od vode. Ko je 

učenec po poskusu videl, da kroglici na vodi plavata, je spremenil svojo razlago in povedal, 

da se potopijo lažji predmeti, težji ali tisti, ki imajo enako težo kot voda, pa plavajo. 

Pri drugem paru kroglic je opisal svetlost kot razliko med kroglicama, medtem ko je težo 

spoznal šele s tehtanjem. Napovedal je, da bosta obe kroglici plavali na gladini, le da bo 

plastična malo nižje. Po razlogu ga nisem vprašala, a lahko sklepam, da je na njegovo razlago 

vplivala teža, ki jo je ugotovil s tehtanjem. Ko je po poskusu ugotovil, da plastična kroglica 

potone, pa je v svojo razlago ponovno vpeljal težo, vendar tokrat ponovno drugače. Rekel je, 

da kroglica, težja od vode, potone, kroglica, lažja od vode, pa plava. Ker je učenec tudi pri 

nadaljnjih poskusih pogosto uporabljal razlago, da je predmet lažji ali težji od vode, sem ga 

pri tretjem poskusu vprašala, kaj misli s tem, ko pravi, da je kroglica lažja ali težja od vode. 

Ali pri tem primerja težo vode, ki je v posodi, s težo kroglice ali kaj drugega? Odgovoril je, da 

ne ve. V vsakodnevnem govoru namreč pogosto rečemo, da nekaj plava na vodi, ker je lažje 

od vode, ali potone, ker je težje od vode. To otroci slišijo in si tudi zapomnijo. Smiselno je, da 

v šoli že na razredni stopnji poudarimo, da če rečemo, da je nekaj lažje/težje od vode, pri tem 

primerjamo enake prostornine predmeta in tekočine ali dveh tekočin. 

Pri tretjem paru kroglic je izpostavil težo, svetlost in dodal hrapavost, nato pa s podvprašanji 

še velikost in snov. V tem primeru je napovedal dva možna izida: a) velika lesena bo ostala na 

vrhu, srednja plastična pa bo potonila, ker je srednja plastična težja od vode v tej posodi, 

velika lesena pa je lažja, ali b) možno je, da bosta obe kroglici ostali na gladini, ker smo za 

leseno že videli, da vedno ostane na gladini, plastična pa bi lahko ostala na gladini, ker je 

lažja od velike lesene. Ko je učenec naredil poskus, je ugotovil, da se je zgodil scenarij a). Ko 
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sem ga ponovno vprašala, zakaj se je to zgodilo, je pojasnil na dva načina. Prvi je, da je 

plastična kroglica potonila, ker je lažja od vode in lahko »zlahka« potone. Druga varianta pa 

je, da ima plastična v sebi nekaj takega, kar jo vleče dol, medtem ko je lesena le izklesana in 

pobarvana in nič ni notri. 

Po treh poskusih lahko vidimo, kako je učenec R. zlahka spreminjal svoje razlage, da je 

ugodil rezultatom poskusa, pa čeprav so te razlage nasprotujoče si ali celo nekoliko mistične. 

Njegove razlage plavanja in potapljanja so prehajale od tega, da predmeti, težji od vode, 

potonejo, pa da lažji predmeti potonejo, preko lažjih predmetov, ki naj bi, v primerjavi z 

drugimi, težjimi predmeti, plavali, do tega, da lažji predmeti zlahka potonejo, ali celo, da 

potopljeni predmeti potonejo, ker imajo v sebi nekaj takega, kar jih vleče dol, plavajoči pa 

tega nimajo. 

Pri četrtem paru kroglic je učenec našel naslednje razlike: svetlost, hrapavost, snov in s 

tehtanjem tudi težo. Napovedal je, da bo plastična potonila, lesena pa bo plavala. Svojo 

napoved je razložil, da bo plastična potonila, ker je to že videl že v prejšnjem poskusu in ker 

ima plastična nekaj notri, kar jo vleče na dno, lesena pa tega nima. Poskus je potrdil njegovo 

napoved in razlago, ki pa strokovno ni pravilna. 

Pri zadnjem paru pa je razlikoval hrapavost, svetlost, snov, težo in s podvprašanji tudi 

velikost, čeprav je bila ta izrazita. Zanimivo je, da je, tako kot učenec A., rekel, da bosta obe 

kroglici tokrat plavali, ker lesena, kot smo videli v prešnjih poskusih, vedno ostane na gladini, 

mala plastična pa je zelo lahka in bo zlahka ostala na gladini. Poskus mu je pokazal, da se to 

ni zgodilo in da mala plastična, kljub temu da je mala in lahka, potone. Ko sem učenca prosila 

za novo razlago, je ni znal podati. 

V naslednjem koraku sem učenca R. prosila, naj nariše razliko med leseno in plastično 

kroglico oziroma kako po opravljenih poskusih in razlagi razume gostoto kot lastnost snovi, 

po kateri se predmeti med seboj tudi razlikujejo. Sprva je imel težave, nato pa se je odločil, da 

bo razliko med kroglicama narisal z različnim senčenjem, tako da je lesena bolj svetla, 

plastična pa bolj temna. Na tem mestu nisem prepričana, ali je risal razumevanje gostote ali 

zunanji videz, saj je bila plastična kroglica za odtenek temnejša od lesene. 

Pri primerjavi malinovca, slane vode in navadne vode je navedel štiri razlike: okus, barva, 

teža in nato s podvprašanji še prostornino. Na vprašanje, zakaj tekočine, kljub temu da enako 
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tehtajo, v stekleničkah segajo različno visoko, ni znal odgovoriti. Ko sem ga prosila, naj 

napove, kaj se bo zgodilo, ko bom tekočine prelila v eno stekleničko, je odgovoril, da bo voda 

povečala slano vodo, še vedno bo ostala modra, medtem ko se bo malinovec v tej modri barvi 

razpustil. Ko je po poskusu uvidel, da so se tekočine razporedile po plasteh, pa je pravilno 

razložil, da je na ureditev tekočin po plasteh vplivala gostota in da je malinovec ostal na dnu, 

ker ima največjo gostoto, slana voda ima srednjo, navadna voda pa najmanjšo.  

Pri zadnjem poskusu je pravilno napovedal, da bo jajce potonilo, ali kot je sam rekel, da bo 

jajce »splavalo na dno posode«, vendar za svojo napoved ni imel razlage. Tudi po poskusu 

razlage ni našel. V drugem delu tega poskusa, ko smo vodi dodali sol, je spet pravilno 

napovedal, da bo jajce splavalo na gladino, a tudi tokrat brez razlage. Po opravljenem poskusu 

pa je oblikoval naslednjo razlago: »Sol se je raztopila in je ne vidimo več. Jajce pa je ulovilo 

to sol. Ker je sol lažja od jajca, jajca ni povleklo na dno steklenice, ampak je jajce splavalo na 

gladino.« 

V zadnjem delu je učenec R. ob konkretnih primerih pravilno dopolnil prvo in drugo trditev, a 

odnosa med težo, velikostjo in gostoto ni razumel, saj je povedal, da je ugibal. Pri vprašanju, 

kako je gostota povezana s plavanjem oziroma potapljanjem predmetov, pa je najprej 

odgovoril s trivialno razlago iz poskusa s slano vodo in jajcem. Rekel je, da če na primer 

damo veliko soli v vodo, potem se ta razpostre po celi vodi in zajame tudi jajce, ki ga potem 

drži na gladini vode. Ko sem ga prosila, da v svojo razlago vključi besedo »gostota«, pa je 

sicer povedal pravilno posplošitev, a menim, da je le ponovil, kar sem mu sama povedala pri 

razlagi gostote, brez resničnega razumevanja. Tudi za učenca R. je pojem gostote zaenkrat še 

prezahteven. 
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TABELA 21: GOSTOTA TRDIH SNOVI IN KAJ VPLIVA NA PLAVANJE IN POTAPLJANJE (R.) 

  1) 2) 3) 4) 5) 

  LV - LS LV - PV LV - PS LS - PS LV - PM 

a) RAZLIKOVANJE VELIKOST X  X (s podvprašanji)  X (s podvprašanji) 

TEŽA  X (tehtanje) X X  (tehtanje) X 

SNOV   X (s podvprašanji) X X 

DRUGO Svetlost. Svetlost. Hrapavost, svetlost. Hrapavost, svetlost. Hrapavost, svetlost. 

b) PREDVIDEVANJE Voda se bo 

obarvala, kroglici 

se bosta potopili 

na dno vode. 

Obe kroglici bosta 

ostali na gladini vode, 

samo da bo PV malo 

nižje. 

a) PS se bo potopila, 

LV bo ostala na 

vrhu. 

b) Možno je, da tudi 

obe ostaneta na 

gladini. 

PS se bo potopila, 

LS bo ostala na 

gladini. 

Obe bosta ostali na 

gladini vode. 

c) RAZLAGA I 

 

 

 

Potopita se, ker 

imata težo in sta 

težji od vode. 

Učenec ni podal 

razlage I, a lahko 

predvidevam, da je na 

njegovo razlago 

vpliva teža kot ena 

izmed razlikovalnih 

značilnosti kroglic. 

a) Ker je PS težja od 

vode v tej posodi, 

LV pa je lažja in 

ostane na vrhu. 

b) Za LV smo že 

videli, da vedno 

ostane na vrhu, PS 

pa bi lahko na vrhu 

ostala, ker je lažja od 

LV. 

 

Pri prejšnjem 

poskusu smo videli, 

da se PS potopi. Ta 

žogica je verjetno 

malo težja ali pa 

malo lažja in ker se 

mi zdi, da nima 

nobene snovi notri, 

lahko ostane na 

gladini. PS ima notri 

nekaj, kar jo vleče 

dol, LS pa tega notri 

nima. 

LV, kot smo videli 

pri prvem poskusu, 

vedno ostane na 

gladini vode, PM pa 

je zelo lahka in bo 

zlahka ostala na 

gladini vode. 
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SKICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSKUS da/ne Da. Da. Da. Da. Da. 

d) RAZLAGA II Lažji predmeti od 

vode se potopijo 

(»splavajo na dno 

posode«). Tisti, ki 

imajo težo kot 

voda ali večjo, pa 

ostanejo na gladini 

vode.  

Težja je bila pretežka 

in voda ni imela take 

teže, zato se je 

potopila. Lažja 

kroglica pa je ostala 

na gladini zato, ker je 

malo lažja od PV in 

je voda težja od nje. 

a) PS potone, ker je 

žogica lažja od vode 

in lahko zlahka 

potone. 

b) V PS je verjetno 

nekaj notri, kar jo 

vleče dol, LV pa je 

samo izklesana iz 

lesa in pobarvana, pa 

ni nič notri. 

= Razlaga I Ne vem. 
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TABELA 22: UČENČEVA PREDSTAVA GOSTOTE (R.) 

  6) Na podlagi poskusov in razlage nariši, kakšna je po tvojem razlika med 

leseno in plastično kroglico. 

a) SKICA  

 
 

b) RAZLAGA Lahko bi narisal, da je tale malo bolj gosta kot tale. Lahko bi narisal tako, da bi 

več časa na enem mestu barval, in potem bi se videlo, da je gostota, ker je bolj 

temna. 

 

 

TABELA 23: GOSTOTA TEKOČIN (R.) 

  7)  Imamo tri stekleničke, v katerih so različne tekočine. V eni 

je voda, v drugi je slana voda, ki smo jo obarvali z modro 

barvo, in v tretji je malinovec. 

a) RAZLIKOVANJE Okus, barva, teža (malinovec in slana voda sta enako težki, 

navadna voda pa je težja), prostornina (s podvprašanji). 

b) RAZLAGA 0 

 

Ne bi vedel. 

c) PREDVIDEVANJE  Barva bi se spremenila. Z vodo se ne bi nič zgodilo, samo ta 

modra barva bi se zvišala. Ko bomo dodali rdečo, se bo pa 

zmešala. Malinovec se bo razpustil. Voda bo povečala slano vodo, 

barva bi ostala.  

d) RAZLAGA I 

 

/ 

SKICA 
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TABELA 24: SPREMINJANJE GOSTOTE TEKOČIN (R.) 

  8) 9) 

a) PREDVIDEVANJE Jajce bo potonilo (»splavalo na 

dno posode«). 

Jajce bo splavalo na gladino. 

 

b) RAZLAGA I 

 

Nimam še razlage. Nimam še razlage. 

SKICA 

 

 

 
 

 

 

POSKUS da/ne Da. Da. 

c) RAZLAGA II = Razlaga I Sol se je raztopila in je ne vidimo 

več. Jajce pa je ulovilo to sol. Ker 

je sol lažja od jajca, jajca ni 

povleklo na dno steklenice, ampak 

je jajce splavalo na gladino. 

 

TABELA 25: POSPLOŠEVANJE (R.) 

 10)  

a) IMAMO DVA PREDMETA, KI 

IMATA ENAKO TEŽO, STA PA 

RAZLIČNO VELIKA. VEČJO 

GOSTOTO IMA TISTI, KI JE: 

 

Manjši. 

b) IMAMO DVA PREDMETA, KI STA 

ENAKO VELIKA, IMATA PA 

RAZLIČNO TEŽO. VEČJO 

GOSTOTO IMA TISTI PREDMET, 

KI JE: 

Tisti, ki je težji. To sem kar tako povedal. 

c) KAKO JE GOSTOTA PREDMETOV 

POVEZANA S PLAVANJEM 

OZIROMA POTAPLJANJEM 

PREDMETOV? 

a) Če na primer neka snov, na primer jajce in sol, 

če damo veliko soli v vodo, potem se to razpostre 

po celi vodi in zajame tudi jajce in ga potem drži 

na gladini vode. 

POSKUS da/ne Da. 

e) RAZLAGA II Se mi zdi, da zaradi gostote. Ker ima malinovec največ gostote, je 

ostal na dnu stekleničke, slana voda ima srednjo, voda pa 

najmanjšo gostoto. 
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b) Plava tisti, ki ima manjšo gostoto od vode. 

Potone tisti, ki ima večjo gostoto od vode. (s 

podvprašanji) 

 

8.1.6 Intervju L. 

Razred: 3. a 

Spol: ženski 

Datum: 27. 5. 2015 

Učenka L. je pri prvem paru kroglic povedala, da je razlika med njima v velikosti. 

Napovedala je, da bosta kroglici plavali, ker sta iz lesa. Poskus, ki je sledil, je potrdil njeno 

napoved in razlago. 

Pri drugem paru kroglic je učenka našla dve razliki: težo in snov. Napovedala pa je dva 

možna rezultata poskusa: bodisi bo lesena kroglica plavala in plastična potonila bodisi bosta 

obe plavali, s tem da bo težja žogica nekje na sredini. Na plavanje oziroma potapljanje tako 

po njenem vplivata snov in teža. Po poskusu je ugotovila, da se je uresničila njena prva 

napoved in je plastična kroglica potonila. Navedla je dve možni razlagi: a) plastična ima bolj 

trdo snov, ima več stvari notri, ali b) plastika je taka snov, ki potone. 

Pri tretjem poskusu je opisala naslednje razlike: velikost, težo in snov. Zanimivo je, da je, 

tako kot učenec R., napovedala, da bosta obe kroglici plavali. Kot razlog je navedla, da je 

srednja plastična manjša, da je v njej manj snovi in bo zato bolj lahka. Poskus ji je pokazal, da 

je plastična, kljub temu da je bila manjša in lažja, vseeno potonila. Zaključila je, da se 

potemtakem kroglici razlikujeta v teži materiala in da je material plastika težji od materiala 

les. 

Pri četrtem paru je razlikovala težo, s podvprašanji pa tudi snov. Povedala je tudi, da je razlika 

v gladkosti, saj je lesena kroglica bolj gladka. Napovedala je, da bo lesena kroglica plavala, 

plastična pa bo potonila, ker je plastika do sedaj vedno potonila; položaj kroglic v vodi je 

torej odvisen od snovi, iz katere je kroglica narejena. Poskus je potrdil njeno napoved in 

razlago. 

Pri petem paru kroglic je poleg teže in snovi izpostavila tudi velikost in, podobno kot pri 

četrtem primeru, napovedala, da bo velika lesena kroglica plavala, mala plastična pa bo 
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potonila. Poskus je napoved potrdil, razlog pa naj bi bila razlika v snovi med obema 

kroglicama. 

V naslednjem koraku je učenka L. morala narisati razliko v gostoti med obema kroglicama. 

Razliko, kot je razvidno iz skice, je narisala z različnimi črtami in vijugami, s tem da so pri 

plastični črte in vijuge bolj na gosto narisane. Ob risbi je komentirala, da ima plastična več 

»nečesa« notri. 

Pri primerjavi stekleničk s tekočinami je opisala tri razlike: okus, gostoto in prostornino. Na 

vprašanje, zakaj tekočine različno visoko segajo, čeprav enako tehtajo, je odgovorila, da je 

razlog v različni gostoti. Kot edina izmed intervjuvanih tretješolcev je napovedala, da bo pri 

prelivanju tekočin voda na vrhu, slana voda na sredini, malinovec pa na dnu, kar lahko 

razberemo iz njene skice. Svoje predvidevanje je pojasnila tako, da je malinovec na dnu, ker 

ima najbolj gosto gostoto. 

Pri zadnjem poskusu z jajcem in vodo je napovedala, da bo jajce v vodi plavalo, ker ima take 

izkušnje. Poskus ji je pokazal, da jajce v vodi potone, zato je spremenila svojo razlago in je 

rekla, da jajce potone, ker ima notri zelo veliko stvari. Nadalje je napovedala, da bo jajce, ko 

bomo vodi dodali sol, plavalo na gladini. Obrazložila je, da jajce plava na gladini slane vode, 

ker ima sol več gostote kot jajce, zato jajce ne bo moglo potoniti. 

V zadnjem delu je učenka L. pravilno nadaljevala trditve, ko je rekla, da ima manjši predmet 

večjo gostoto, kadar primerjamo dva enako težka predmeta, in da ima težji predmet večjo 

gostoto, kadar primerjamo dva enako velika predmeta. Prav tako je na vprašanje c) pravilno 

odgovorila, ko je povedala in zapisala, da predmet plava, kadar ima manjšo gostoto, in 

potone, kadar ima večjo gostoto od vode. 
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TABELA 26: GOSTOTA TRDIH SNOVI IN KAJ VPLIVA NA PLAVANJE IN POTAPLJANJE (L.) 

  1) 2) 3) 4) 5) 

  LV - LS LV - PV LV - PS LS - PS LV - PM 

a) RAZLIKOVANJE VELIKOST X  X  X 

TEŽA  X X X X 

SNOV  X X X (s podvprašanji) X 

DRUGO    Gladkost (LS je bolj 

gladka). 

 

b) PREDVIDEVANJE Plavali bosta, ne 

bosta potonili. 

a) LV bo plavala, PV 

bo potonila. 

b) Mogoče bosta obe 

gor. Ker je ta malo 

težja, se bo bolj 

potopila ali pa se bo 

ustavila nekje na 

sredini. 

LV in PS bosta pluli. LS bo plavala, PS bo 

potonila. 

LV bo plavala, PM 

bo potonila. 

c) RAZLAGA I 

 

 

 

Plavali bosta, ker 

sta iz lesa. 

Vplivata teža in snov. Ker je PS manjša in 

ima tudi manj snovi 

notri in bo zato bolj 

lahka. 

Ker je vedno do zdaj 

plastika potonila. 

Ker je vedno do zdaj 

plastika potonila. 

SKICA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

POSKUS da/ne Da. Da. Da. Da. Da. 
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d) RAZLAGA II = Razlaga I a) PV ima bolj trdo 

snov, ima več stvari 

notri. 

b) Plastika je taka 

snov, da ni na gladini 

vode. 

Mogoče je ta 

material težji. 

= Razlaga I = Razlaga I 
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TABELA 27: UČENČEVA PREDSTAVA GOSTOTE (L.) 

  6) Na podlagi poskusov in razlage nariši, kakšna je po tvojem razlika med leseno in 

plastično kroglico. 

a) SKICA  

 
 

 

b) RAZLAGA Plastična kroglica ima več nečesa notri. 

 

 

TABELA 28: GOSTOTA TEKOČIN (L.) 

  7  Imamo tri stekleničke, v katerih so različne tekočine. V eni je voda, v 

drugi je slana voda, ki smo jo obarvali z modro barvo, in v tretji je 

malinovec. 

a) RAZLIKOVANJE Okus, gostota, prostornina. 

b) RAZLAGA 0 

 

Ker imajo gostoto in so potem težje. 

c) PREDVIDEVANJE  Voda bo na vrhu, slana voda na sredini, malinovec na dnu (razberem 

iz skice).  

d) RAZLAGA I 

 

 

SKICA 
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TABELA 29: SPREMINJANJE GOSTOTE TEKOČINE (L.) 

  8) 9) 

a) PREDVIDEVANJE Jajce bo plavalo. Jajce bo na vrhu. 

b) RAZLAGA I 

 

Ne vem točno. Imam take 

izkušnje. 

 

SKICA 

 

 

 
 

 

 
 

POSKUS da/ne Da. Da. 

c) RAZLAGA II Jajce ima notri zelo veliko stvari. Sol ima več gostote kot jajce in to 

jajce pač ne bo moglo ... 

 

TABELA 30: POSPLOŠEVANJE (L.) 

 10)  

a) IMAMO DVA PREDMETA, KI 

IMATA ENAKO TEŽO, STA PA 

RAZLIČNO VELIKA. VEČJO 

GOSTOTO IMA TISTI, KI JE: 

 

Manjši. 

b) IMAMO DVA PREDMETA, KI STA 

ENAKO VELIKA, IMATA PA 

RAZLIČNO TEŽO. VEČJO 

GOSTOTO IMA TISTI PREDMET, 

KI JE: 

Težji. 

c) KAKO JE GOSTOTA PREDMETOV 

POVEZANA S PLAVANJEM 

OZIROMA POTAPLJANJEM 

PREDMETOV? 

Predmet plava, kadar ima manjšo gostoto kot 

voda, potone pa, kadar ima večjo gostoto kot 

voda. 

 

POSKUS da/ne Da. 

e) RAZLAGA II Malinovec je na dnu, ker ima najbolj gosto gostoto. 
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8.2 Interpretacija razumevanja pojma gostota pri petošolcih 

Petošolci so na začetku šolskega leta 2014/2015 pri predmetu Naravoslovje in tehnika 

obravnavali gostoto, intervjuje z njimi pa sem izvedla ob koncu šolskega leta, meseca maja. 

Od obravnave do intervjujev je preteklo več mesecev, zato rezultati intervjujev kažejo na 

njihovo razumevanje pojma gostote, ki ni odvisno od nedavno naučenega znanja. Vsi trije 

petošolci so imeli v šolskem letu 2014/2015 pri predmetu Naravoslovje in tehnika zaključeno 

oceno odlično. Glede na učne dosežke v šoli tako med njimi ni razlik. 

Vsi petošolci so opisali predvidene razlike med kroglicami (težo, velikost in snov). Pri iskanju 

razlag, zakaj nekatere kroglice plavajo, druge potonejo, je bilo pri petošolcih s številom 

opravljenih poskusov opaziti napredek. Kljub prvotnim raznovrstnim razlagam, da na 

plavanje oziroma potapljanje vplivajo različne lastnosti: gostota, snov, teža, votlost, zrak, 

vpojnost lesa, slanost vode, so na koncu intervjuja vsi petošolci oblikovali razlago, da vpliva 

gostota oziroma vrsta snovi.  

»Teža in gostota. Težja kot je, večjo gostoto ima.« Po tehtanju, ko spozna, da je manjša 

plastična kroglica precej lažja, pa pravi: »Vau! Odvisno je od materiala.« (učenka N. 

V.) 

»Voda ima določeno gostoto. In od gostote vode je odvisno, če bo ta kroglica potonila 

ali bo plavala. In ta posebna plastika ima večjo gostoto in bo potonila, ne glede na to, 

kako velika je. Lahko da bo čisto majhna, pa bo potonila, ker je gost material.« 

(učenec Ž.) 

Vsi trije petošolci so vsak na svoj način narisali, kako si predstavljajo razliko v gostoti med 

leseno in plastično kroglico. Dva od njih sta ob risanju tudi pojasnila, kaj sta narisala.  

»Če bi probal gostoto narisati v dveh kroglicah, bi narisal ene čisto majhne kroglice. 

V plastični, ki ima večjo gostoto, bi jih narisal ene 50, v leseni pa ene 20. V tej jih je 

več, ker ima večjo gostoto in je bolj natrpano. Tukaj pa je manj natrpano in ima 

manjšo gostoto.« (učenec Ž.)  

»Plastična je umeten material in mogoče je tako, da nima veliko zraka notri med 

delčki, ki so skupaj. Pri leseni pa je mogoče malo več zraka in zaradi tega plava. Je 

naraven material.« (učenka N. Š.) 

Učenka N. Š. je poskušala manjšo gostoto razložiti z zrakom. Če govorimo o čisti snovi, 

potem na mikro nivoju med delci ni zraka, je le prazen prostor. Če pa imamo na primer zmes, 
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v kateri je tudi zrak, potem povprečje gostot vseh snovi vpliva na plavanje in potapljanje (na 

primer zaprta prazna steklenica plava, polna pa potone). Res pa je, da če bi leseno kroglico 

povečali, bi ugotovili, da je v njej tudi zrak, zato lahko rečemo, da je tudi razlaga učenke N. Š. 

pravilna. Pri učenki N. V., ki je gostoto upodobila s črtami, ne morem z gotovostjo trditi, da je 

narisala razumevanje gostote; lahko bi narisala tudi zunanji videz kroglic. Svoje risbe ni 

komentirala. 

Vsi trije petošolci so pravilno razložili, da je razlog za različno prostornino tekočin njihova 

različna gostota. Dva od treh učencev sta tudi pravilno napovedala, da se bodo tekočine pri 

pretakanju razporedile po plasteh – od tiste z največjo gostoto na dnu do one z najmanjšo na 

vrhu. Le ena učenka je razložila, da se bo malinovec zmešal z vodo, slana voda pa bo ostala 

na vrhu. Njena razlaga ni povsem napačna, saj se malinovec meša z vodo, če ne pretakamo 

počasi in previdno. 

Vsi trije petošolci so pravilno razložili, da jajce v vodi potone, ker ima večjo gostoto od vode, 

v slani vodi pa plava, ker je njegova gostota v primerjavi z vodo manjša.  

V zadnjem delu intervjuja, v katerem so učenci morali nadaljevati trditve in s tem pokazati na 

razumevanje odnosa med težo, prostornino in gostoto, so vsi petošolci oblikovali pravilne 

zaključke. Treba pa je povedati, da je bilo posploševanje za petošolce kljub točnim 

odgovorom precej zahtevno. Pomagala sem jim tako, da sem jih spomnila in pokazala na 

opravljene poskuse. Tako so si lažje predstavljali in ubesedili posplošitev. Na vprašanje, kako 

bi učenci odgovorili, če bi morali samostojno nadaljevati trditve in oblikovati zaključno 

posplošitev, pa s to raziskavo ne moremo odgovoriti. 

Na podlagi opravljenih intervjujev lahko sklenem, da so izbrani petošolci pokazali dobro 

razumevanje pojma gostote. Čeprav sprva vse njihove razlage niso bile pravilne, so s številom 

opravljenih poskusov postajale vse bolj strokovno korektne. Pri intervjuju je glede na točnost 

napovedi in razlag najbolj izstopal učenec Ž., saj je že od prvega poskusa pravilno razlagal, da 

na plavanje vpliva gostota predmetov v odnosu do gostote tekočine. V zadnjem delu 

intervjuja, kjer so morali učenci na miselni ravni generalizirati trditve, pa je bilo to za vse tri 

učence precej zahtevno in so potrebovali konkreten prikaz iz opravljenih poskusov. 

Zaključimo lahko z ugotovitvijo, da neposredno opazovanje poskusov in osebne izkušnje ob 

tem pomagajo oblikovati pravilne razmisleke. 
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8.3. Interpretacija razumevanja pojma gostota pri tretješolcih 

Vsi izbrani tretješolci so v šoli učno uspešni. V šolskem letu 2014/2015 so imeli vsi trije 

predmet Spoznavanje okolja zaključen odlično, tako da med njimi glede na učne dosežke ni 

razlik. Za razliko od petošolcev se s pojmom gostota pri pouku še niso srečali, so se pa že 

srečevali s plavanjem in potapljanjem predmetov. Pri pouku so v vodo metali predmete in 

opazovali, da nekateri plavajo, drugi pa potonejo, kar so si razlagali z razliko v snovi (na 

primer: leseni predmeti plavajo, železni potonejo). Zakaj les plava in železo potone, pa se na 

tej stopnji še niso spraševali. Zato je bilo zanimivo ugotavljati, kakšne razlage bodo poiskali 

tretješolci za plavanje in potapljanje predmetov. 

Tretješolci so opisali razlike med kroglicami bolj podrobno in so poleg velikosti, teže in snovi 

opisali še obliko, svetlost, drugo vrsto lesa, hrapavost, gladkost.  

Tudi pri tretješolcih smo našli raznovrstne razlage, zakaj nekateri predmeti plavajo in drugi 

potonejo: snov, teža, luknjičavost, imajo v sebi nekaj takega, kar jih vleče dol. Le za učenko 

L. lahko rečemo, da je s številom poskusov postopoma ugotovila, da na plavanje oziroma 

potapljanje predmetov vpliva teža snovi, ko pravi: »… mogoče je ta material težji?«; druga 

dva tretješolca sta se zadovoljila z neznanstvenimi razlagami oziroma razlage nista našla. 

Po opravljenem tretjem poskusu: »Plastična srednja potone, ker je žogica lažja od 

vode in lahko zlahka potone.« In nadaljuje: »Se mi zdi, da je v tej žogici verjetno nekaj 

notri, kar jo vleče dol, ta žogica pa je samo izklesana iz lesa, pa samo pobarvana, pa 

nič ni notri.« (učenec R.) 

Pred zadnjim poskusom: »Obe kroglici bosta plavali.« Vplivata: »Teža, pa material.« 

(učenec A.) 

Pri risanju pojma gostote je učenka L. svoje razumevanje gostote upodobila s črtami in 

vijugami, pri čemer je pojasnila, da ima plastična kroglica črte bolj na gosto narisane, ker 

»ima več nečesa notri«. 

   »Plastična kroglica ima več nečesa notri.« (učenka L.) 

Tudi učenec A. je risal črte, a zanj sem prepričana, da je risal zunanji videz kroglic, saj je to 

tudi komentiral.  

»Pri tej plastični se to vidi. Te krogci od zgoraj, pa črta. Potem pri tej (leseni) pa so 

tako bolj narazen črte.« (učenec A.) 
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Učenec R. je različno senčil različni gostoti, a pri njem, tako kot pri petošolki N. V., nisem 

prepričana, da ni risal le zunanjega videza kroglic (plastična je bila za odtenek temnejša od 

lesene). 

Tudi pri iskanju razlik med tekočinami so tretješolci navajali več razlik. Poleg barve, 

prostornine in gostote so navajali še okus. Te razlike pri petošolcih nismo našli. Dva od treh 

učencev nista znala pravilno pojasniti, zakaj se tekočine razlikujejo v prostornini, le učenka L. 

je razliko razložila z različno gostoto tekočin. Učenca, za razliko od učenke L., tudi nista 

pravilno napovedala izida pretakanja, kljub temu da sem v intervjuju poudarila, da bom 

pretakala zelo počasi in previdno. Po opravljenem poskusu s tekočinami je en učenec 

oblikoval neznanstveno razlago, drugi pa v odgovoru ni bil prepričljiv. Zdi se, da je tako 

povedal le zato, ker sem pred opravljenim poskusom sama vpeljala pojem gostote. 

 »Modra barva ni mogla priti v malinovec, ker ima malinovec maščobo. Voda pa se ni 

mogla zmešati s slano vodo, ker ima slana voda notri še barvilo.« (učenec A.) 

»Se mi zdi, da zaradi gostote. Ker ima malinovec največ gostote, je ostal na dnu 

stekleničke, slana voda ima srednjo, voda pa najmanjšo gostoto.« (učenec R.) 

Po poskusu z jajcem in vodo je bil rezultat podoben. Tudi tokrat je pravilno razlago podala le 

učenka L. 

»Zato ker je voda dobila sol in je slana. Vpliva slanost.« (učenec A.) 

»Sol se je raztopila in je ne vidimo več. Jajce pa je ulovilo to sol. Ker je sol lažja od 

jajca, jajca ni povleklo na dno steklenice, ampak je jajce splavalo na gladino.« 

(učenec R.) 

Kljub temu, da so vsi trije učenci ob konkretnih primerih na koncu poskusov pravilno 

oblikovali posplošitve, lahko na podlagi vmesnih napovedi in razlag vseeno sklenem, da je 

gostota še vedno prezahteven pojem za to starostno obdobje. Vsi izbrani učenci imajo odlične 

šolske dosežke, a razlage pri dveh od treh niso bile strokovno korektne. Tudi s prikazom 

dodatnih eksperimentov tretješolca nista uspela ugotoviti, da je razlog gostota snovi. Sklepam 

lahko, da bi učenci z nižjimi učnimi dosežki od intervjuvanih izkazali še več napačnih razlag. 

Najvišjo stopnjo razumevanja je pokazala učenka L., ki je tudi edina izpostavila, da obstajata 

dve teži, teža predmeta in teža materiala, in da tista druga vpliva na to, kje se predmet v vodi 

nahaja. Po vpeljavi pojma gostota je edina poskušala ta termin dosledno uporabljati v 

različnih situacijah, čeprav včasih nekoliko nerodno. 
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»Malinovec je na dnu, ker ima najbolj gosto gostoto.« (učenka L.) 

Na podlagi opravljenega intervjuja lahko ugotovimo, da tretješolci lahko živijo s kakršnokoli 

razlago, če se ta ujema z njihovimi pričakovanji. Zanimivo je bilo slediti razlagam učenca R., 

ki je od poskusa do poskusa večkrat podal spremenjeno različico razlage, kaj vpliva na 

plavanje in potapljanje, in ga to ni motilo. Zanj je bilo sprejemljivo, da je v enem poskusu 

veljalo, da lažji predmeti potonejo, v drugem, da težji predmeti potonejo, in v tretjem, da lažji 

predmeti zlahka potonejo. Učenec A. pa je znotraj istega poskusa (5. poskus s kroglicami) 

podal dve razlagi; ena razlaga (teža) je veljala za eno kroglico, druga (snov) pa za drugo. 

Rezultati intervjuja s tretješolci nam kažejo, da lahko plavanje in potapljanje predmetov v 

tretjem razredu povežemo le s snovmi (na primer: leseni predmeti plavajo, železni potonejo), 

medtem ko je za uvajanje pojma gostota še prezgodaj. 

 

8.4 Zaključek empiričnega dela 

Z opravljenim intervjujem in poskusi smo spoznali, da je obdobje, ko učenci obiskujejo 5. 

razred, primerno za uvajanje pojma gostota. V tretjem razredu se pri učencih namreč še vedno 

pojavljajo razlage, ki niso strokovno korektne in ki veljajo le za neko specifično situacijo. Ob 

novem eksperimentalnem rezultatu tretješolci oblikujejo novo razlago in jih ne moti, če se ta 

ne ujema z razlagami iz prejšnjih poskusov. 

Če primerjamo odgovore tretje- in petošolcev, lahko povzamemo sledeče: 

1. Pri opisovanju razlik med trdnimi snovmi in tekočinami so petošolci opisovali bolj splošne 

kategorije, medtem ko so bili tretješolci pri opisovanju bolj detajlni. 

2. Oboji so na začetku intervjuja navajali različne razlage plavanja in potapljanja, a so 

petošolci s številom poskusov in neskladnimi dogodki ožili svoj izbor razlag, dokler niso 

oblikovali univerzalne razlage. Pri tretješolcih pa je bilo opaziti, da jih neskladen dogodek 

pogosto ni spodbudil k oblikovanju razlage, ki bi se ujemala s prejšnjim in trenutnim 

poskusom, ampak so oblikovali specifične razlage za vsak poskus posebej. 

3. Vsi petošolci in ena tretješolka so po uvedbi pojma gostota ta termin uporabljali v novih 

situacijah. 

4. Vsi petošolci in ena tretješolka so pravilno razložili razliko v prostorninah tekočin. 

5. Dva petošolca in ena tretješolka so pravilno napovedali rezultat pretakanja tekočin. 
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6. Vsi petošolci in ena tretješolka so po pretakanju tekočin podali razlago, da na rezultat 

vpliva različna gostota tekočin. Tudi petošolka, ki je sprva napačno napovedala rezultat 

poskusa, je po opazovanju poskusa oblikovala pravilno razlago. Pri dveh tretješolcih do tega 

»aha trenutka« ni prišlo. 

7. Vsi petošolci in ena tretješolka so pravilno razložili rezultate poskusa z jajcem in 

vodo/slano vodo. 

8. Vsi petošolci in tretješolci so ob moji pomoči oblikovali pravilne posplošitve, ne moremo 

pa vedeti, če bi jim to uspelo brez eksperimentalne podpore.  

Čeprav se po raziskavi Smith, Carey in Wiser (1985) pojavi diferencirani koncept gostote 

nekje med 8. in 9. letom starosti, torej v tretjem razredu osnovne šole, se na našem vzorcu to 

ni potrdilo. Do razlikovanja teže predmeta in teže materiala je prišla le ena tretješolka. Ker so 

imeli vsi trije tretješolci pri predmetu Spoznavanje okolja v šolskem letu 2014/2015 

zaključeno odlično oceno, lahko predvidevam, da bi vzorec učencev s povprečno nižjimi 

ocenami pokazal slabše razumevanje. Tako zaključujem, da je uvajanje pojma gostote v 5. 

razredu primerno. 

 

9 ZAKLJUČEK 

Gostota, kot smo spoznali z raziskavo, predstavlja precejšen izziv za pouk naravoslovja. 

Prvič, pojem gostota zahteva sočasno upoštevanje dveh spremenljivk, mase in prostornine; 

drugič, pojma se drži nestrokovna razlaga, povezana s plavanjem in potapljanjem, po kateri 

enostavno posplošimo, da kar je májhno, je tudi láhko in láhko plava ter obratno; in tretjič, 

pojem gostota zamenjujemo z vsakdanjo besedo »gostota«, ki se uporablja namesto 

fizikalnega pojma viskoznost (tako rečemo, da je olje gostejše od vode, saj se počasneje 

pretaka oziroma težje meša). Ko pa govorimo o fizikalni gostoti, ima olje manjšo gostoto od 

vode. Učenčeve neznanstvene razlage sicer lahko čisto dobro živijo znotraj učenčevega 

miselnega aparata, dokler ne pridejo do nekega neskladnega dogodka. Če je učenec takrat 

dovolj pripravljen, ali kot bi rekel Vigotski, je v območju bližnjega razvoja, lahko pride do 

spoznanja, da taka razlaga ni univerzalna in jo poskuša spremeniti. Kot je razvidno iz 

opravljenih poskusov, učenci najprej poskušajo razložiti pojave z razlago, ki je kompatibilna z 

njihovim miselnim aparatom, a ko pridejo do točke, ko to ni več mogoče, imajo na voljo dva 

izhoda: ali si pojav razlagajo kot neodvisen dogodek oziroma najdejo neko trivialno, celo 

mistično razlago ali pa pride do konceptualne spremembe, torej do take razlage, ki zahteva 
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tudi spremembo njihove naivne okvirne teorije. Učenci spoznajo, da velikost in teža ne 

vplivata na plavanje in potapljanje in da ne drži njihova poenostavljena razlaga, da kar je 

májhno, je láhko in láhko plava ter obratno, ampak da na plovnost vpliva neka tretja fizikalna 

količina, to je gostota. 

Opravljeni poskusi so nam pokazali, da je pojem gostota res zelo zahteven, pa ne le za 

tretješolce, ampak tudi za petošolce, ki so gostoto že obravnavali. Med odgovori tretješolcev 

in petošolcev pa je vendarle razlika. Petošolci so v večji meri s poskusi postopoma razvili 

strokovno korektno razlago in tako pojasnili, da razlog za plavanje ni velikost ali teža 

predmeta, temveč gostota oziroma snov. Med tretješolci je le ena učenka s poskusi ugotovila, 

da obstajata dve teži, ena je teža predmeta, druga pa je teža materiala, in da druga vpliva na 

to, kje se bo predmet v vodi nahajal. Pri primerjavi tekočin, ko so učenci napovedovali, kaj se 

bo zgodilo, ko bomo prelili tekočine, so ena petošolka in dva tretješolca napovedali, da se 

bodo tekočine zmešale. Učenci imajo namreč vsakodnevno izkušnjo z mešanjem malinovca z 

vodo. Za oboje, tako petošolce kot tretješolce, pa je bilo zaključno posploševanje precej 

zahtevno, konkretni poskusi pa so jim bili v veliko pomoč.  

Na podlagi opravljenega intervjuja in poskusov predlagam naslednje smernice poučevanja 

gostote na razredni stopnji. 

 

Smernice poučevanja pojma gostota na razredni stopnji: 

 

1. Uvajanje pojma gostota v 5. razredu 

Glede na zahtevnost pojma in rezultate raziskave ugotavljam, da je uvajanje pojma gostota v 

5. razredu smiselno. Dva od treh tretješolcev še nista zmogla korektnih razlag po opravljenih 

poskusih.   

2. Kognitivni konflikt skozi poskuse  

Ker se pojem gostote razvija postopoma iz pojma teže in ker si učenci razlagajo, da na 

plavanje vplivata teža in velikost, naj bo pouk strukturiran tako, da poskusi sprva potrjujejo 

učenčeve predpostavke, sledijo pa naj poskusi, ki pri učencih sprožijo kognitivni konflikt. 

Takrat se učenci začnejo spraševati, kaj vpliva na plavanje in potapljanje, če to nista teža in 

velikost predmeta. In takrat, če so za to zagotovljeni vsi pogoji (zrelost in pripravljenost 

učenca), lahko pride do konceptualne spremembe. 
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3. Učiteljeva podpora 

Ni dovolj, da učitelj pripravi in izvede poskuse, ampak naj se na učenčeve odgovore odziva. 

Kot smo ugotovili iz naših poskusov, se je pogosto zgodilo, da je učenec napovedal pravilen 

rezultat poskusa, a je zanj našel napačno razlago. Kadar učitelj to ugotovi, naj za učence 

pripravi dodatne poskuse in jih podpre z razmisleki in razlago. Kot učitelji torej bodimo 

pozorni ne le na vedenjsko, ampak tudi na kognitivno aktivnost učencev. 

4. Ustrezen jezik 

Učitelj naj pri pouku uporablja ustrezen naravoslovni jezik, ki pa naj bo prilagojen starosti 

otrok. Tako na primer pri plavanju predmetov ni dovolj, da učitelj reče, da predmet plava, ker 

je lažji od vode, in potone, ker je težji od vode, ampak naj poudari, da je lažji od vode, če 

primerjamo enako prostornino vode in predmeta. 

5. Ustreznost poskusov 

Na razredni stopnji je pomembna predvsem kvalitativna izkušnja gostote. Učitelj naj razmisli, 

katere snovi bo uporabil pri poskusih. Najbolje je, da uporabi snovi, ki jih učenci poznajo, pa 

vendar naj bo tudi na tem mestu pozoren. Pogosto se pri primerjavi gostot tekočin uporabljata 

malinovec in voda, vendar je raziskava pokazala, da je poskus z malinovcem zavajajoč. 

Učenci napovedo rezultat poskusa v skladu s svojo vsakodnevno izkušnjo mešanja malinovca 

in vode. Potem jim pokažemo drugačen rezultat. Enkratno opazovanje poskusa, pri katerem 

voda na malinovcu plava, zelo verjetno ne more zasenčiti njihove vsakodnevne izkušnje, da se 

tekočini mešata. Namesto malinovca raje uporabimo tekočino, s katero učenci nimajo tako 

neposredne vsakodnevne izkušnje. 

6. Samostojno raziskovanje 

»Kar slišim, pozabim. Kar vidim, si zapomnim. Kar naredim sam, razumem in znam.« 

(kitajski pregovor) 

Zato naj učenci sami raziskujejo, kako se obnašajo predmeti iz različnih snovi, različne teže in 

velikosti, in poskušajo ugotoviti, katera lastnost je tista, ki vpliva na položaj predmeta v 

tekočini. Med tem naj učitelj preverja njihovo razumevanje in jim po potrebi pripravi nove 

poskuse, kadar opazi, da so njihove napovedi ali zaključki napačni. Raziskujejo lahko tudi v 

skupini, saj se na ta način učijo tudi od sošolcev. 

7. Učenje je proces  
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Čeprav do konceptualne spremembe ne pride takoj, je naša naloga, da smo vztrajni in da 

razlago ponovimo večkrat in vsakič na malce drugačen način. Smiselno je, da se gostote ne 

obravnava v enem sklopu, temveč da se s kognitivno težavnimi poskusi z gostoto učenci 

srečujejo večkrat v šolskem letu. 
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11 PRILOGE 

11.1 PRILOGA 1: INTERVJU 

1a) Pred seboj imaš dve kroglici. Primerjaj ju med seboj in povej, v čem se ti dve 

kroglici razlikujeta. 

1b) Kaj misliš, da se bo zgodilo, ko bomo dali ti dve kroglici v posodo z vodo? 

1c)  

 Razloži, zakaj misliš, da se bo to zgodilo.  

 Nariši. 

 Naredi poskus. 

1d) Razloži, zakaj misliš, da se je to zgodilo. 

 

 

1. LV– LS 

 

2a) Sedaj primerjaj ti dve kroglici in povej, v čem se razlikujeta. 

2b) Kaj misliš, da se bo zgodilo, ko bomo dali ti dve kroglici v posodo z vodo. 

2c)  

 Razloži, zakaj misliš, da se bo to zgodilo.  

 Nariši. 

 Naredi poskus. 

2d) Razloži, zakaj misliš, da se je to zgodilo. 
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2. LV – PV 

 

3a) Sedaj primerjaj ti dve kroglici in povej, v čem se razlikujeta. 

3b) Kaj misliš, da se bo zgodilo, ko bomo dali te dve kroglici v posodo z vodo? 

3c)  

 Razloži, zakaj misliš, da se bo to zgodilo.  

 Nariši. 

 Naredi poskus. 

3d) Razloži, zakaj misliš, da se je to zgodilo. 

 

 

3. PV - LS 

4a) Sedaj primerjaj ti dve kroglici in povej, v čem se razlikujeta. 

4b) Kaj misliš, da se bo zgodilo, ko bomo dali ti dve kroglici v posodo z vodo? 

4c)  
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 Razloži, zakaj misliš, da se bo to zgodilo.  

 Nariši. 

 Naredi poskus. 

4d) Razloži, zakaj misliš, da se je to zgodilo. 

 

 

4. PS – LS 

5a) Sedaj primerjaj ti dve kroglici in povej, v čem se razlikujeta. 

5b) Kaj misliš, da se bo zgodilo, ko bomo dali ti dve kroglici v posodo z vodo? 

5c)  

 Razloži, zakaj misliš, da se bo to zgodilo.  

 Nariši. 

 Naredi poskus. 

5d) Razloži, zakaj misliš, da se je to zgodilo. 

 

5. LV – PM 
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II. Vpeljava pojma gostote 

Uvod: »Kroglice se med seboj ne razlikujejo samo po prostornini in teži, ampak tudi po 

snovi. Ena izmed lastnosti snovi je gostota. Gostota nam pove, koliko tehta določena 

prostornina, napolnjena s to snovjo. Če imamo dve različni snovi, ima tista z večjo težo tudi 

večjo gostoto, če je prostornina obeh enaka. Gostota je lastnost snovi, ne predmeta. Če 

predmetu zmanjšamo prostornino in težo, če mu na primer odrežemo en košček, bomo 

spremenili njegovo težo in prostornino, gostota pa bo ostala enaka. Gostota je tudi tista, ki 

vpliva na plavanje oziroma potapljanje predmetov v tekočinah. Če ima predmet večjo 

gostoto od tekočine, bo v njej potonil, če ima manjšo, bo plaval. Tako se predmet iz 

določene snovi vedno enako obnaša v tekočini, ne glede na to, kako velik ali težek je. 

Pomembna je njegova gostota.« 

 

III. Učenčeva predstava gostote 

6a) Na podlagi poskusov in razlage nariši, kakšna je po tvojem mnenju razlika med 

leseno in plastično kroglico.  

6b) Razloži, zakaj si tako narisal. 

 

IV. Gostota tekočin 

Uvod: »Ugotovili smo, da imajo trdne snovi lahko različne gostote. To pa velja tudi za 

tekočine. In tako kot predmeti plavajo ali potonejo, lahko tudi tekočine plavajo ena na 

drugi, če jih previdno zlivamo eno na drugo. Tako tekočine, ki imajo večjo gostoto, 

potonejo, tiste z lažjo pa plavajo.« 

 

7a) Pred nami so tri stekleničke, v katerih so različne tekočine. V eni je voda, v drugi je 

slana voda, ki smo jo obarvali z modro barvo, in v tretji je malinovec. V čem se tekočine 

razlikujejo? 
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7b) Razloži, kako je mogoče, da tekočine enako tehtajo, njihova prostornina pa je 

različna? 

7c) Kaj misliš, da se bo zgodilo, če vse te tri tekočine prelijemo v večjo posodo in pri tem 

pazimo, da se tekočine med seboj ne zmešajo?  

7d)  

 Razloži, zakaj misliš, da se bo to zgodilo? 

 Nariši. 

 Naredi poskus. 

7e) Razloži, zakaj misliš, da se je to zgodilo. 

 

V. Spreminjanje gostote tekočine 

 

8a) Kaj misliš, da se bo zgodilo, če damo jajce v posodo z vodo? 

8b)  

 Razloži, zakaj misliš, da se bo to zgodilo. 

 Nariši. 

 Naredi poskus. 

8c) Razloži, zakaj misliš, da se je to zgodilo. 

9a) Sedaj v posodo z jajcem stresemo nekaj žlic soli. Kaj misliš, da se bo zgodilo?  

9b)  
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 Razloži, zakaj misliš, da se bo to zgodilo. 

 Nariši. 

 Naredi poskus. 

9c) Razloži, zakaj misliš, da se je to zgodilo. 

 

VI. Posploševanje 

 

10a) Imamo dva predmeta, ki imata enako težo, sta pa različno velika. Večjo gostoto ima 

tisti predmet, ki je ___________________. 

10b) Imamo dva predmeta, ki sta enako velika, imata pa različno težo. Večjo gostoto 

ima tisti, ki je _______________________. 

10c) Kako je gostota povezana s plavanjem oziroma potapljanjem predmetov? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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11.2 PRILOGA 2: SKICE UČENCA 

1b) Kaj misliš, da se bo zgodilo, ko bomo dali ti dve kroglici v vodo? Nariši. 

 

 

 

 

 

 

2b) Kaj misliš, da se bo zgodilo, ko bomo dali ti dve kroglici v vodo? Nariši. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3b) Kaj misliš, da se bo zgodilo, ko bomo dali ti dve kroglici v vodo? Nariši. 
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4b) Kaj misliš, da se bo zgodilo, ko bomo dali ti dve kroglici v vodo? Nariši. 

 

 

5b) Kaj misliš, da se bo zgodilo, ko bomo dali ti dve kroglici v vodo? Nariši. 

 

 

 

6) Na podlagi poskusov in razlage nariši, kakšna je po tvojem razlika med leseno in 

plastično kroglico. 

 

 

 

 

 

 

                                         lesena                                     plastična 
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7d) Nariši. 

 

 

 

 

 

 

 

8b) Nariši. 

 

 

9b) Nariši. 

 

                                                                       

10a) Imamo dva predmeta, ki imata enako težo, sta pa različno velika. Večjo gostoto ima 

tisti predmet, ki je ___________________. 
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10b) Imamo dva predmeta, ki sta enako velika, imata pa različno težo. Večjo gostoto 

ima tisti, ki je _______________________. 

10c) Kako je gostota povezana s plavanjem oziroma potapljanjem predmetov? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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11.3 PRILOGA 3: INTERVJU Z Ž. 

Razred: 5. 

Spol učenca: moški 

Datum:  13. 5. 2015 

N: Najprej bova primerjala ti dve kroglici. Pa ju kar poglej in mi povej, kakšna je razlika med 

tema dvema kroglicama.  

Ž: Ena je manjša, ena je večja. Obedve sta iz lesa. Obedve sta rdeči. 

N: Torej, razlika je velikost? 

Ž: Ja. 

N: Zdaj me pa zanima, kaj misliš, da se bo zgodilo, ko damo ti dve kroglici v vodo. 

Ž: Obedve bosta plavali. 

N: Obedve bosta plavali. Zakaj pa? 

Ž: Saj sta iz lesa? 

N: Ja. 

Ž: Ker sta iz lesa in les plava na vodi, ker ima les manjšo gostoto od vode. 

N: Zdaj pa še poskusi. Plava? Plava. In ti si tudi že razložil, da plava zato, ker ... 

Ž: Ima les manjšo gostoto od vode. 

N: Zdaj bova pa primerjala tole kroglico, pa to. Pa povej, v čem je zdaj razlika med tema 

dvema kroglicama. 

Ž: Predvsem material. Po obliki sta enaki. Kateri material je to? 

N: To je ena taka posebna plastika. Torej, velikost je enaka. Tukaj imamo tehtnico. Kaj pa če 

bi pogledal, če je še kakšna razlika? Samo da se ničle pokažejo. 

Ž: 69. 50. Ta je težja. Ta bo verjetno potonila. 

N: Čakaj, čakaj. Torej predvidevaš, da bo tale potonila. Kaj bi bil pa razlog, v čem? 

Ž: Verjetno zato, ker več tehta, pa ... Ponavadi mislim, da plastika plava na vodi, ampak 

verjetno bo potonila. 

N: Razlog? 

Ž: Ta ima večjo gostoto. 
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N: Kako pa si predstavljaš, kaj je to gostota? 

Ž: Gostoto si predstavljam tako, da bi imeli na primer dve kroglici, potem bi pa ... Pač, 

gostota je ... Če rečeš, da ima ena stvar večjo gostoto kot druga stvar, si jaz predstavljam, da 

ena stvar več tehta kot druga stvar. 

N: Torej, da je gostota razlika v teži? 

Ž: Ja. 

N: Pa dajva zdaj poskusit. 

Ž: Plava, ta pa potone. 

N: To si že prej tudi povedal. Dajva zdaj samo še tukaj narest, še za prvi dve leseni kroglici, 

ko si predvideval, kaj se bo zgodilo, ko si imel veliko in malo leseno. Za ti dve si tudi 

predvideval. In praviš, da je razlog gostota. 

N: Pa dajva zdaj primerjat veliko leseno, pa plastično srednjo. Pa jih najprej opazuj, pa povej, 

v čem je razlika? 

Ž: Material, pa velikost. 

N: Material, velikost. Kaj bi bila tudi razlika? 

Ž: Teža, verjetno. 

N: Dajva preverit, če je razlika teža. 

Ž: Tale je 51, tale je 41. 10 g je razlika.  

N: Kaj pa zdaj predvidevaš, kaj se bo zgodilo, ko damo ti dve kroglici v vodo? 

Ž: Jaz predvidevam, da bo ta potonila (pokaže na plastično), tale pa bo plavala (pokaže na 

leseno). Potonila pa bo zato, ker je gostota nekaj drugega kot teža. Ta bo potonila, ker je iz 

drugega materiala kot tale. 

N: Daj, nariši svoje predvidevanje. 

Ž: Tale plava, tale potone. 

N: In tudi razložil si ...? 

N: Zdaj bova vzela srednjo leseno in srednjo plastično. V čem je razlika? 

Ž: Razlika je material, velikost je enaka. Ta tehta več kot ta. Isto se bo zgodilo kot pri drugem 

poskusu, kjer smo imeli dve enaki kroglici iz istih materialov, samo da sta bili večji. Ampak 

te dve sta enako majhni. Sta pa iz drugega materiala. In eden material ima večjo gostoto kot 

drugi. 
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N: Torej se bo zgodilo enako kot pri drugem poskusu, ko smo imeli dve veliki. Pa nariši. Pa 

naredi poskus. 

N: In gremo še k zadnjemu poskusu s kroglicami. Imamo pa veliko leseno, pa to. 

Ž: Razlika je kar velika v velikosti. Pa verjetno tudi teža. Če je bila prej razlika za 10 g, je 

zdaj za 20 g. Material je drugačen. Tale kroglica (pokaže na plastično) bo vseeno potonila, 

tale (lesena) pa bo plavala. Čeprav, tudi v teži je razlika. 

N: Kaj misliš, preden stehtaš, katera je težja? 

Ž: Težja je ta (lesena), ta je pa lažja (plastična). 

N: In kljub temu, da je ta lažja, bo potonila? 

Ž: Ja. Voda ima določeno gostoto. In od gostote je odvisno, če bo ta kroglica potonila ali bo 

plavala. In ta posebna plastika ima večjo gostoto in bo potonila, ne glede na to, kako velika je. 

Lahko da bo čisto majhna, pa bo potonila, ker je bolj gost material. 

N: Torej ne glede na velikost in ne glede na težo. Pomembna je gostota. Zdaj pa najprej nariši, 

kaj predvidevaš, da se bo zgodilo, potem bova pa še zares preizkusila. Pa dajva še poskusit. 

Ja. Bravo. Ti dam en prtiček? Torej, gostota je lastnost snovi. Pomeni pa, koliko je neke snovi 

v nekem prostoru. Več kot je neke snovi v nekem prostoru ... Recimo, če imamo dve enako 

veliki kroglici (pokažem) in če je ena težja, ima tudi večjo gostoto, ker sta obe enako veliki. 

Pomeni, da ima ta več snovi v istem prostoru. Enako velik prostor zasedata. 

Ž: Ni pa teža. 

N: Tako. Ni teža sama pomembna, ampak razmerje med težo in prostorom. In glede na to 

(gostoto) nekateri predmeti plavajo, nekateri pa potonejo, kar si že sam povedal. Večja kot je 

gostota (predmeta) od vode, predmet potone, manjša gostota, pa plava. Zdaj pa me zanima, če 

lahko narišeš, kakšna je konkretna razlika med leseno in plastično kroglico. Kako si to v glavi 

predstavljaš. A bi se dalo to nekako narisati? 

Ž: Če bi probal gostoto narisati v dveh kroglicah, bi narisal ene čisto majhne kroglice. V 

plastični, ki ima večjo gostoto, bi jih narisal ene 50, v leseni pa ene 20. 

N: Pa nariši. Na hitro skiciraj. Zakaj si tako narisal? Kako bi to razložil? 

Ž: Ker je pač ... V tej jih je več, ker ima večjo gostoto in je bolj natrpano. Tukaj pa je manj 

natrpano in ima manjšo gostoto. Na drugi način pa mislim, da ne bi znal narisati. 

N: Zdaj sva s kroglicami zaključila. Zdaj pa greva na tekočine. Tudi tekočine imajo neko 

svojo gostoto. 

Ž: Olje ima ... 

N: Kaj ima olje? 

Ž: Olje, mislim, da ima zelo majhno gostoto. 
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N: Kaj se pa zgodi, če daste špagete kuhati, pa daste malo olja v vodo? 

Ž: Delali smo poskus, pa si nisem toliko zapomnil. Če daš olje v vodo, je olje na vrhu. In isto 

je z nafto. Ko se nafta razlije po morju, je samo na vrhu, ne gre dol. Po eni strani je to dobro, 

po drugi pa ne, ker skozi nafto zrak ne more priti dol in tudi sončna svetloba. In živali, ki 

živijo v tistem prostoru, umrejo. 

N: Olje in nafta torej plavata na vodi. Imata večjo ali manjšo gostoto od vode? 

Ž: Manjšo. 

N: Tukaj imamo tri različne tekočine v teh posodicah. Tole je navadna voda, tole je obarvana 

voda in notri je sol, tole je pa malinovec. Če stehtamo te tekočine, bomo videli, da je teža 

vseh treh tekočin enaka. Koliko je? 

Ž: 115. 

N: Potem slana voda. Mora biti čisto na sredini, da pokaže točno. 

Ž: 114. 

N: No, potem bova pa takole naredila, da bova dala notri, ker hočem, da je v vseh treh 115 g. 

A bo? Zdaj je pa več. Daj, ti zdaj še stehtaj malinovec. 

Ž: 115. 

N: Bravo. Zdaj pa vse enako tehtajo. V čem pa je razlika med njimi, če jih dobro pogledaš? 

Ž: Barva. Drugo pa je gostota. Ker so različne stvari. 

N: Kaj pa če pogledaš, koliko jih je v stekleničkah. Katere je največ? 

Ž: Nobene ni največ. Vse so enako. 

N: Se ti zdijo vse enako? Dajva še enkrat pogledat. 

Ž: Največ je vode, potem obarvana voda, pa malinovec. 

N: Torej največ je vode, potem obarvana voda, potem je malinovec. Zdaj me pa zanima. Res, 

da ta razlika ni tako očitna, ampak vseeno. Vse tri tekočine tehtajo enako. Kako je potem 

možno, da je ene več, ene pa manj? 

Ž: Zato ker imajo različno gostoto. Vode je največ, kar pomeni, da ima najmanjšo gostoto. 

Potem je tale (slana voda), pomeni, da ima srednjo gostoto. Tale (malinovec) pa ima največjo 

gostoto. Predvidevam, da bo tale (malinovec) čisto na dnu, potem bo tale (slana voda), potem 

pa ta (voda). 

N: Si naredil kar en korak naprej, kaj bi se zgodilo, če bi jih prelili. Pa prosim, če lahko to kar 

narišeš v skico, pa označiš. Samo s puščico napiši, katera tekočina je. 
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N: Zdaj pa še poskusiva narediti ta poskus. Moram počasi, ker če bi hitro, bi se zmešale. A si 

prav povedal? 

Ž: Ja. 

N: Torej, na dnu malinovec, potem obarvana voda, pa navadna voda čisto zgoraj. Pa tudi 

razložil si, zakaj. Zdaj pa greva še ... Vodo imava in jajce. Zdaj pa, kaj misliš, kaj se bo 

zgodilo, ko boš to jajce dal v vodo. Imaš kakšne izkušnje s tem? 

Ž: Ko kuhamo pirhe, moraš imeto vodo in mislim, da vedno plavajo. Nisem pa čisto 

prepričan, ampak mislim, da plavajo, ker imajo nekaj zraka v sebi. 

N: No, nariši tukaj, kaj previdevaš, kaj se bo zgodilo. Da jajce plava. Zakaj? 

Ž. Gostota, pa tudi zato, ker ima nekaj zraka v sebi. V vrtcu smo delali tudi take poskuse z 

gostoto in smo v vodo dajali različne igrače, med njimi tudi plastične dinozavre, ki imajo notri 

zrak, in sem si zapomnil, da je učiteljica rekla, da če je zrak nekje ujet, na primer v eni vrečki 

ali igrači, pa daš v vodo, bo plaval. 

N: Dobro. Kaj pa če uporabiš besedo gostota in imaš jajce, ki plava na vodi in ima notri 

mehurček zraka? Bi to jajce z mehurčkom imelo večjo ali manjšo gostoto? Če plava? 

Ž: Manjšo gostoto. 

N: Pa previdno daj to jajce v vodo, da ga ne bomo razbili. 

Ž: Saj res! 

N: Kaj se je zgodilo? 

Ž: Potonil je. 

N: Zakaj pa? 

Ž: Ker ima večjo gostoto. 

N: Zdaj bova pa to jajce dala ven. Pa bova dala notri nekaj žlic soli. Pa povej, kaj misliš, da 

bomo spremenili vodi s tem, ko dajemo notri sol? 

Ž: Voda bo dobivala večjo gostoto. 

N: Torej spremenila se bo gostota vodi? 

Ž: Ja. 

N: Daj, ti mešaj. Zdaj pa nariši, kaj misliš, kaj se zgodi, ko bomo dali jajce notri. 

Ž: Delali smo en poskus v šoli. Mislim, da z jajcem. In smo dali v vodo sol ali sladkor. Nekaj, 

kar je povečalo gostoto vodi. Potem smo dali pa jajce notri in je plavalo. 

N: Pa nariši. Pa daj jajce notri. 
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Ž: Ni še. Ni še dovolj soli, jajce še ne plava. 

N: Tako. Zdaj pa bo. Za konec pa bova naredila še en končni razmislek o tem, kar sva zdaj 

počela. Pa preberi najprej prvo trditev. 

Ž: Dva predmeta, ki imata enako težo, vendar sta različno velika, ima večjo gostoto tisti 

predmet, ki je ... 

N: Spomni se na tekočine, ki smo jih imeli. Imele so enako težo, 115 g, ene je bilo več, druge 

pa manj. Večjo gostoto ima tista, ki jo je manj ali več? 

Ž: Več. 

N: No, pa dajva še enkrat razmisliti. Imela sva malinovec pa navadno vodo. 

Ž: In večjo gostoto ima tisti, ki ga je manj. 

N: Tako, ker malinovca je bilo manj. Manj ali manjši, odvisno, ali gre za trdo snov. Zdaj pa 

drugo nalogo preberi. 

Ž: Dva predmeta, ki sta enako velika, a različno težka, ima večjo gostoto tisti, ki je ...  

N: Glej kroglici. Enako veliki. Ta je težja, ta je lažja. Katera ima torej večjo gostoto? 

Ž: Ta, ki je težja. 

N: Tukaj sva primerjala enako težo, tukaj pa enako velikost. 

Ž: Kako je gostota povezana s plavanjem oziroma potapljanjem predmetov? 

N: Napiši, kateri predmeti plavajo, kateri potonejo, pa zraven uporabi besedo gostota. 

Ž: Na tekočini plavajo tisti, ki imajo manjšo gostoto, potonejo pa tisti, ki imajo večjo gostoto. 
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11.4 PRILOGA 4: INTERVJU Z N. Š. 

Razred: 5. 

Spol učenca: ženski 

Datum: 26. 5. 2015 

N: Najprej bova primerjali dve kroglici. Evo. Primerjaj ti dve kroglici, pa mi povej, v čem je 

razlika. 

NŠ: Ta večja je malo težja. 

N: Večja je malo težja, ja. Torej razlika je teža. 

NŠ: Pa velikost. 

N: Velikost. To je to? 

NŠ: (prikima) 

N: Dobro. Kaj misliš, kaj se bo zgodilo, ko bomo dali ti dve kroglico v vodo? 

NŠ: Jaz mislim, da bo ta večja mogoče potonila. 

N: Aha. Zakaj tako misliš? 

NŠ: Ker je težja. 

N: Dobro. Ta lažja pa predvidevaš, da bo ... 

NŠ: Plavala. 

N: Plavala. Pa zdaj svoje predvidevanje, to kar misliš, nariši tukaj. Samo narišeš kroglice v 

vodi. Nariši pač eno manjšo in eno večjo, tako kot misliš, da bosta. 

NŠ: Jaz mislim, da ta, ta večja, ne bo potonila čisto do dna, ampak da bo tako nekje na 

sredini. 

N: Dobro. Sedaj pa daj te kroglice v vodo. 

NŠ: Plavata. 

N: Obedve plavata. Zakaj pa zdaj misliš, zakaj da obedve plavata? Kako bi lahko to zdaj 

razložila, po poskusu? 

NŠ: Da ima mogoče ta vseeno isto težo, čeprav je večja. 

N: Če dava na tehtnico, bova ugotovili, da nimata iste teže. Da teža ni ista. Lahko pa tudi 

potehtava, če želiš, na tehtnici. 

NŠ: Mogoče pa ta večja ni toliko težka, da bi se potopila. 
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N: Nima dovolj teže, je prelahka, zato plava. V redu. Pa greva na naslednji poskus. Imava 

veliko leseno, pa tole. Pa mi najprej povej, v čem je razlika med tema dve kroglicama. 

NŠ: Ena je iz ... ne vem, kaj je pač to. 

N: Iz nečesa drugega kot ta? Ta je lesena, to je pa taka plastika.  

NŠ: Ta je težja. 

N: Razlika je snov, razlika je teža. 

NŠ: Pa tudi, mogoče je ta večja. 

N: Velikost je enaka, morda se ti le dozdeva, ker je ena malo bolj temna, verjetno zaradi tega. 

No, kaj zdaj misliš, da se bo zgodilo, ko bomo dali ti dve kroglici v vodo? 

NŠ: Ta bo plavala (pokaže na leseno), ta bo potonila (pokaže na plastično). 

N: Pa nariši. Zakaj pa tako misliš, da se bo zgodilo? Zakaj bo zdaj ena plavala, ena bo pa 

potonila? 

NŠ: Ta je iz lesa in les plava, ta je pa iz take snovi, da se mi zdi, da bo potonila. 

N: Torej razlog je v različni snovi? 

NŠ: Ja. 

N: Pa naredi poskus. 

NŠ: Mogoče tudi teža. 

N: Aha, okej, da, tudi teža. Si prav povedala, a ne? Prav si napovedala,  ena je potonila, ena je 

plavala. In še enkrat te vprašam za razlago, zakaj ena potone, druga plava? Kaj je razlog? 

NŠ: Snov, pa teža. 

N: Snov, pa teža, oboje. Dobro. Zdaj bova pa vzeli to isto leseno, ki sva jo imeli prej, pa to 

kroglico. Pa mi povej, v čem se zdaj ti dve kroglici razlikujeta? 

NŠ: Spet je velikost. 

N: Velikost. 

NŠ: Material, pač iz česa je narejena. Težki sta pa mogoče približno enako. No, tale je malo 

bolj. 

N: Ta, manjša, ki je plastična, da je malo težja?  Dajva preveriti. Čakaj, da se najprej ničle 

naredijo. Čim bolj na sredino daj. 52. 42. Ta (pokažem na leseno) je malo težja. Kaj misliš, da 

se bo pa zgodilo, ko bomo dali ti dve kroglici v vodo? 

NŠ: Ta bo plavala. 
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N: Za to že vemo, a ne? 

NŠ: Ja. Ta manjša bo pa potonila. 

N: Tako kot ... Prej smo imeli dve veliki, zdaj imaš pa to eno veliko in en manjšo, pa bo 

vseeno potonila. Zaradi materiala. Prav si napovedala. Zdaj bova pa ... A lahko samo obrneš 

na drugo stran. In primerjaš ti dve kroglici, v čem se razlikujeta. 

NŠ: Razlikujeta se po materialu, težki sta enako, pa veliki sta tudi enako. 

N: Veliki sta enako, težo lahko vseeno preveriva. 24. Zdaj še drugo. Ta, plastična, je malo 

težja. V redu. Kaj misliš, da se bo zgodilo, ko bomo dali ti dve kroglici v vodo?  

NŠ: Plastična bo potonila, lesena bo pa plavala. 

N: Zakaj misliš, da se bo to zgodilo? 

NŠ: Zaradi materiala, tako kot prej. Lesena bo plavala, ker les plava, plastična pa bo potonila. 

N: Pa dajva poskusit. Tako. No, in zdaj še zadnji poskus s kroglicami. Imava pa tole, pa to. 

Najprej primerjaj kroglici. 

NŠ: Ta je iz plastike, ta je iz lesa. Ta je večja. 

N: Ja. Torej velikost, različna snov. 

NŠ: Pa mogoče tudi teža. 

N: Daj, potehtaj. Pa kar naglas povej, koliko je ena težka, koliko druga. 

NŠ: Tale je 51 gramov, ta lesena. Ta majhna plastična je pa 16 gramov. Ta je težja. 

N: Ta je težja, ja. Kaj misliš, da se bo zgodilo? 

NŠ: Mislim, da bo spet ta plavala in ta bo potonila, zaradi materiala. 

N: Spet zaradi materiala. Torej nič ne vpliva, da je ona manjša. 

NŠ: Mogoče tudi malo, da bo plavala, ampak jaz tako mislim. 

N: Dobro, pa daj, poskusi. Oziroma najprej nariši. Si prav povedala, a ne? Te kroglice se 

razlikujejo ne samo po tem, koliko velike so, kakšno prostornino zasedajo, pa koliko težke so, 

ampak tudi po snovi. In ena izmed lastnosti snovi je tudi gostota. Ste se že kaj učili o gostoti? 

NŠ: Ja. 

N: Ste se enkrat, a ne? Bolj na začetku šolskega leta. 

NŠ: Ja. 



113 
 

N: Sama gostota pa nam pove, koliko tehta določena prostornina. Recimo, če bi mi imeli, si 

predstavljaj, enako veliki, takole veliki plastenki, na primer. Pa bi dali v eno stiropor, v drugo 

pa bi dali kovinske majhne delčke ... 

X: A lahko samo računalnik vzamem? 

N: Seveda. Bomo počakali. In bi ti dve plastenki imeli enako prostornino, ampak ena bi bila 

... kar se tiče teže ... Katera bi bila lažja, katera bi bila težja? 

NŠ: Meni se zdi, da tista, ki bi imela notri kovinske delčke, ker je kovina težja od striropora. 

N: Ja, tako. In to je v bistvu razlika v gostoti. Če imamo enako velik prostor, ampak ena je 

težja, pomeni, da ta, ki je težja, ima tudi večjo gostoto. In recimo, če bi mi zdaj, na primer, 

tole leseno kroglico zdaj malo odrezali stran, bi bila zaradi tega malo manjša, pa malo tudi 

lažja, če bi jo potehtali, ampak sama njena gostota bi pa ostala enaka. Vedno bi ta plavala. 

Lahko je še tako majčkena ali tako velika, pa nikoli ne bi potonila. Ker gostota je lastnost 

snovi, ne pa nekega predmeta. In od gostote je tudi odvisno, ali bo nek predmet plaval ali bo 

potonil. Če ima nek predmet manjšo gostoto od vode, potem plava, če ima pa večjo gostoto od 

vode, pa ... 

NŠ: Potone. 

N: Dobro. Zdaj sva naredili poskuse, pa malo sva obnovili znanje o gostoti. Zdaj me pa 

zanima, kako bi ti narisala, kako zgleda ta gostota oziroma kakšna je razlika med leseno pa 

plastično kroglico, s tem da sta obe enako veliki. Imaš kakšno predstavo o tem, kaj je to 

gostota, kako bi to zdaj narisala? 

NŠ: Ja, plastična je umeten material in mogoče je tako, da nima veliko zraka notri med delčki, 

ki so skupaj. Pri leseni pa je mogoče malo več zraka in da zaradi tega plava. Je naraven 

material. 

N: Poskusi zdaj narisati, kako si predstavljaš gostoto. Ena ima manjšo, ena pa večjo gostoto. 

Dobro. Pa še plastično. V redu, tako. Gostote pa nimajo samo trdi predmeti, kot so žogice, 

ampak tudi tekočine imajo različno gostoto in zaradi tega, recimo, če jih previdno prelijemo 

eno na drugo, tiste tekočine, ki imajo večjo gostoto, bojo bolj spodaj, tiste, ki imajo manjšo, 

pa bodo bolj na vrhu. Zdaj imamo pa mi tukaj tri različne tekočine. V prvi je navadna voda, v 

drugi je slana voda, ki je obarvana z modro barvo, v tretji pa je malinovec. Pa če zdaj 

pogledaš te tri tekočine, v čem se te tri tekočine razlikujejo? 

NŠ: Po barvi, gostoti. Vode je največ, malinovca je pa najmanj. 

N: Vode je največ, malinovca je pa najmanj, s tem, da vse te tri tekočine pa tehtajo enako, ker 

sem jaz tako to že prej pripravila. Ta tehta 115 gramov, ta tehta 115, ta tehta 115 gramov. 

Kako je mogoče, da te tri tekočine tehtajo enako, ampak jih je pa različno veliko, imajo 

različno prostornino? 

NŠ: Ker malinovec ima največjo prostornino, gostoto. 
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N: Gostoto. 

NŠ: Ja, gostoto, in zato ga je manj, da tehta 115 gramov. Vode je pa največ, ker ima 

najmanjšo gostoto in jo mora biti več, da lahko tehta enako. 

N: Dobro. Kaj pa misliš, kaj se bo zgodilo, če te tri tekočine previdno prelijem v eno flaško, 

kaj se bo zgodilo? Pa nariši tukaj tudi svoje predvidevanje. 

NŠ: A lahko zraven še napišem, ker nimam barvic? 

N: Seveda. Zdaj pa, če lahko še na glas poveš. 

NŠ: Jaz mislim, da bo malinovec bil na dnu posodice, slana voda bo na malinovcu in voda bo 

na vrhu. 

N: Zakaj tako misliš? 

NŠ: Zaradi gostote, ker ima malinovec največjo gostoto, potem slana voda, ki ima manjšo, in 

potem voda, ki ima najmanjšo. 

N: Dobro. Pa narediva še poskus. Moram pa to previdno zlivati. Ker če bi na hitro, potem bi 

se vse to med sabo zmešalo. Zato si pomagam s tole brizgalko. Evo, še malo. A že kaj 

nastaja? 

NŠ: Ja. 

N: Zdaj pa še vodo, da vidimo, če je res, da ima vodo najmanjšo. Evo, še tole, pa smo. Si prav 

napovedala? 

NŠ: Ja. 

N: Si. V redu. Tole umaknemo. Posodo z vodo imava tukaj. Navadna voda je v posodi, pa me 

zanima, kaj misliš, kaj se bo zgodilo, če damo notri jajce. 

NŠ: Jaz mislim, da bo jajce potonilo. 

N: Zakaj pa? 

NŠ: Ker ima večjo, tole,  gostoto kot voda in bo zaradi tega potonilo. 

N: Dajva poskusit, pa previdno notri, da se ne bo razbilo. Aha, prav si predvidila. Še tukaj, če 

lahko narišeš svoje predvidevanje, to, kar si že prej povedala, da bo potonilo. Dobro. Zdaj 

bomo pa v to posodo z vodo dali nekaj žlic soli. In me zanima, kaj misliš, kaj se bo zgodilo? 

NŠ: Jaz mislim, da ko bomo dali sol v vodo, da bo jajce v njej plavalo. 

N: Zakaj tako misliš? 

NŠ: Ker bo imela voda večjo gostoto kot jajce. 

N: Ali lahko še tukaj narišeš, pod 9b. Počakajmo, da se umiri. Si imela prav? 
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NŠ: Ja. Jajce plava. 

N: Zdaj pa greva še na zadnji del, kjer bova poskušali povzeti razmerje med temi tremi 

količinami: prostornina, teža in pa gostota. Pa greva najprej na prvo. Dva predmeta, ki imata 

enako težo, ampak sta različno velika. Pa se spomni na naše stekleničke, kjer smo imeli 

navadno vodo, ki je tehtala 115 gramov, pa malinovec, ki je tehtal 115 gramov. Torej imela 

sta enako težo, ampak različno prostornino. Kateri je imel torej večjo gostoto? Tisti, ki ga je 

bilo manj, ali tisti, ki ga je bilo več?  

NŠ: Tisti, ki ga je bilo več. 

N: Aaa, malinovec, pa voda. 

NŠ: Tisti ki ga je bilo manj. 

N: Tisti, ki ga je bilo manj oziroma je manjši. Pa kar napiši. 

NŠ: Napišem manjši? 

N: (pokimam) Dva predmeta, ki pa sta enako velika, vendar imata različno težo. Spomniš se 

lahko na kroglice, na primer enako velike, a z različno težo, ali pa na tisti primer o plastenkah, 

v eni je stiropor, v drugi so kovinski delci, imata enako prostornino, a različno težo. Ima tisti 

večjo gostoto, ki je ... 

NŠ: Težji. 

N: Težji. Še zadnji del. Napišeš, kako je gostota povezana s plavanjem oziroma potapljanjem 

predmetov. Kdaj predmet plava na vodi? 

NŠ: Predmet plava na vodi ... Predmet na vodi plava takrat, ko ima, hm, večjo gostoto kot 

voda. 

N: Plava na vodi? Les, recimo, je plaval na vodi. 

NŠ: Kadar ima manjšo gostoto. 

N: In potone? 

NŠ: In potone takrat, ko ima večjo. 

N: To kar napiši do konca. 

 

 

 

 

 



116 
 

11.5 PRILOGA 5: INTERVJU Z N. V. 

Razred: 5. 

Spol učenca: ženski 

Datum: 26. 5. 2015 

N: Midve bova zdaj delali ene poskuse, pa se bova igrali. Najprej ti bom dala dve kroglici, in 

sicer tole, pa tole. In zdaj ju poglej in mi povej, kakšna je razlika med tema dvema 

kroglicama. 

NV: Razlika je v velikosti, pa razlika je tudi teži in gostoti. 

N: Po gostoti? Se ti zdi? 

NV: Ja, zato ker tista, ki je večja, je tudi težja in ima večjo gostoto. 

N: Aha. Kako pa to prepoznavaš, da je zdaj gostota tudi razlika? Tista, ki je večja, je tudi težja 

in ima tudi večjo gostoto? 

NV: Ja. 

N: Dobro. Kaj pa misliš, da bi se zgodilo, če ti dve kroglici damo v vodo. Saj jih lahko malo 

primeš v roko.  

NV: Verjetno bi potonili. 

N: Potonili? Zakaj pa? Zakaj pa tako misliš? 

NV: Zato, ker nista votli in v njima ni zraka. 

N: Aha. Dobro. Pa dajva poskusit. Plavata. Zdaj, tukaj mi boš samo narisala, kaj si prej 

povedala. Da bosta potonili. Nariši tukaj. Ker si tako predvidevala. Potem si zdaj naredila 

poskus in si videla, da plavata. A si znaš zdaj razložit, zakaj ti dve kroglici plavata? Bi rekla, 

da sta votli, da je mogoče to razlog? Ali še kakšen drug razlog obstaja, zakaj nekateri 

predmeti plavajo? 

NV: Mogoče je v njima pač zrak. 

N: Aha, da zrak vpliva.  

NV: Mogoče. 

N: Če ti pa rečem, da je kroglica lesena, pa da notri ni tako nekega zraka, da bi bila neka 

luknja. 

NV: Mogoče les vpija vodo. Mogoče je tudi od vode odvisno, če je slana ali pa ne. 
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N: Ja. Ta voda je navadna voda. Ni slana. Pa daj, greva naprej, poskus naslednji narediti. Pa 

vzameva tole veliko leseno, pa tole. Pa najprej zdaj primerjaj ti dve kroglici, pa povej, v čem 

je razlika. V čem sta si ti dve kroglici različni? 

NV: Malo drugačen občutek je, če primeš. 

N: Kako drugačen občutek? 

NV: Mogoče čutim, pač, da ta ni glih votla ali pa da je malo bolj trda. Ta je malo lažja. 

N: Dobro. Torej, razlika je teža. Še kaj drugega? Težo bi predvsem torej izpostavila. Katera je 

težja, si rekla? 

NV: Ta (pokaže na plastično). 

N: Ta. Bi rada mogoče še preverila, če je res razlika v teži. Samo da se postavi na ničle. Pa 

poskusi dati tako, čim bolj na sredino. 52. 69. Kaj misliš, kaj se bo zgodilo, ko bomo pa ti dve 

kroglici dali v vodo? 

NV: Mogoče bo ena potonila, ena pa ne. 

N: Aha. Zakaj tako misliš? Kako si to razlagaš, zakaj bi ena potonila, ena bi pa plavala? 

NV: Zato ker pač, ta je težja. Mogoče, ker je bila tista votla, pa ta zdaj ni. 

N: Aha. Torej ta ima votlost, ta je pa bolj polna in zato je težja in ta potone. 

NV: Ja, tak občutek imam. 

N: Aha. Pa daj, najprej nariši svoje predvidevanje. Pa dajva poskusit. Ta potone in ta plava. 

Hm. Razložila si z votlostjo? Če ti povem, da nobena od teh kroglic ni votla. Če bi jih jaz 

razrezala na pol, so kroglice polne. Bi lahko kako drugače razložila, zakaj ena plava, druga 

potone? 

 /tišina/ 

N: Povedala si, da je razlika med tema dvema v teži, ne? Še kakšna druga razlika? V čem se 

predmeti še razlikujejo med sabo? 

NV: Po gostoti. 

N: Aha. Ampak, recimo, ta je lesena ... 

NV: Materialu. 

N: Ja. Snov oziroma material je drugačen. Ta je lesena, ta je pa ena taka posebna plastika, ne. 

In ta plastika potone, ta pa plava. Mogoče navzven zgledata zelo podobni, ampak je razlika v 

snovi. Polni sta pa obe. Pa dajva zdaj naprej pogledat še eno primerjavo. Pa imava veliko 

leseno, pa tole. Primerjaj ju med sabo, pa povej, v čem se te dve razlikujeta. 

NV: Spet po materialu, mislim da. 
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N: Ja. Kaj še? 

NV: Teža tudi. 

N: Ja. Če ju daš takole zraven, kaj še? 

NV: Velikost. 

N: Velikost, teža, material. Kaj misliš, kaj se bo zdaj zgodilo, ko bomo ti dve kroglici dali v 

vodo? 

NV: Mogoče bosta obe potonili. 

N: Mogoče bi obe potonili? 

NV: Ja. 

N: Dobro. Ta je iz česa? 

NV: Lesa. 

N: Ja. Ta je pa ta neka plastika. Že v prejšnjih poskusih si imela to isto leseno, pa kaj se je z 

njo dogajalo? 

NV: Aja. Lesena ostane na površju.  

N: Aha. 

NV: Ta plastika je pa prej potonila. 

N: Ja. Bila je sicer ena druga kroglica, malo večja. Ta je zdaj malo manjša. 

NV: Ampak je verjetno iz iste plastike? 

N: Iz iste plastike pa je, ja. Torej predvidevaš, da bo tale potonila? 

NV: Ja. 

N: A lahko narišeš, prosim? Aha. A lahko tako narišeš, da se vidi, da je ena večja, ena manjša. 

NV: Okej.  

N: Naredi poskus. Aha. Prav si imela. In zdaj še enkrat vprašam, zakaj misliš, da se je to 

zgodilo? Zakaj je zdaj ena potonila, ena pa plava? Kaj je razlog? 

NV: Mogoče voda pač nekako drugače to drži na površju. 

N: Ampak voda je voda, za to in za to kroglico. 

NV: Mogoče gostota, pač, kroglica ima večjo gostota kot voda. 

N: Katera kroglica ima večjo gostoto kot voda? 
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NV: Mislim, da ta, ki je potonila. 

N: Aha. Kaj je pa s to, leseno? 

NV: Ima pa manjšo gostoto kot voda. 

N: In zato plava? 

NV: Ja. 

N: Aha. Dobro. Pa gremo še naprej, na še en poskus. Bova imeli leseno eno, tole, pa to. 

Primerjaj, pa povej, v čem se razlikujeta. 

NV: Spet drugačen material. Ta je lesena, ta je iz tiste plastike.  

N: Aha. 

NV: Pa zdaj verjetno tudi po gostoti. 

N: Aha. Je še kakšna razlika? 

NV: Mislim, da je isto kot prej, samo da je ta zdaj manjša. 

N: Isto kot prejšnji poskus? 

NV: Ja. 

N: Kaj pa, predvidevaš, kaj se bo zgodilo, ko jih bomo dali v vodo? 

NV: Ta bo plavala, ta bo potonila. 

N: Nariši to najprej. Tukaj. 

NV: Mogoče, ker sta isto veliki, mogoče narišem kroglico, pa dam črko L, da se bo 

razlikovalo. 

N: Saj bom vedela jaz. Dobro. Pa ju daj v vodo. Prav si imela. Zdaj še enkrat razloži. Kaj 

vpliva na to, da ena plava, ena potone? V čem je ... 

NV: Gostota. 

N: Gostota. Ker? 

NV: Ker pač imajo snovi različno gostoto. 

N: In tiste, ki plavajo, imajo ... 

NV: Imajo manjšo gostoto. 

N: Dobro. Pa greva zdaj še na zadnji primer. Pa primerjaj ti dve kroglici.  

NV: Ta je lesena, ta je iz plastike. Tudi če je ta večja, pa ta manjša, verjetno zato, ker je ta 

lesena, bo ta plavala, ta bo pa potonila. 
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N: Aha. 

NV: Ker ni odvisno toliko od velikosti, ampak bolj od teže, pa od gostote. 

N: Od teže, pa od gostote. Kaj misliš to, od teže? 

NV: Ja, težja kot je, ima večjo gostoto. 

N: Katera se ti pa tukaj zdi težja, če primerjaš ti dve? 

NV: Zgledata zelo enaki. 

N: (vzamem tehtnico) 

N: Čakaj, samo malo. Dobro.  

NV: Vau! Potem pa samo od materiala, v bistvu. 

N: Materiala? 

NV: Ja. 

N: Razlika v materialu. Dobro. Kaj pa predvidevaš, da se bo zgodilo? 

NV: Ta bo plavala, ta bo potonila.  

N: Narišeš. Poskusiš. In zdaj ti moram še enkrat zastaviti to vprašanje, čeprav si rekla 

material, ampak kako bi to zdaj razložila, zakaj ena plava, ena potone. Kljub temu, da je ta 

precej manjša, pa tudi lažja. Da ne vpliva, si rekla, velikost, da ne vpliva teža, ampak nekaj 

tretjega ... tisto, kar si že nekaj prej omenila?  

NV: Gostota. 

N: Gostota, ja. Namreč predmeti se med sabo razlikujejo ne samo po tem, kako veliki so, a ne, 

kakšno prostornino zasedajo ali pa kako težki so, ampak tudi po gostoti. 

NV: Ja. 

N: In gostota je lastnost snovi. Pomeni pa to ... Recimo, če bi primerjala enako velike 

plastenke, pa bi v eno plastenko dala stiropor, v drugo plastenko pa kovinske drobne delce, pa 

bi bili obe, enak prostor bi zasedali, bi ena ... Če bi primerjala težo, bi bila ena lažja, ena težja. 

Katera bi bila težja? 

NV: V eni stiropor, v drugi pa kovinski? 

N: Ja. 

NV: Tista s kovinskimi bi bila težja. 

N:  Tako. In gostota je, kadar primerjamo dve enako veliki prostornini in je ena težja, druga 

pa lažja. Ampak moramo pa primerjati enako velik prostor. In recimo, če mi zdaj vzamemo en 

predmet in mu malo vzamemo en košček stran, mu zmanjšamo s tem ... 
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NV: Gostoto. 

N: Ne. Mu zmanjšamo težo, pa zmanjšamo mu prostornino. Gostota pa bo vedno ostala 

enaka. Če bom jaz tega razrezala na pol, bo gostota tega predmeta vedno enaka. Ne glede na 

to, kako velik ali pa majhen je predmet, enako se obnaša potem v vodi. Če plava, plava, ne 

glede na to, kako velik je. Tako kot si že sama omenila, gostota vpliva tudi na plavanje. Večja 

kot je gostota od tekočine, od vode, potem potone. Če je pa manjša gostota od ... 

NV: Pa plava. 

N: Tako. Naredili sva poskuse, pa bila je razlaga. Zdaj pa poksušaj tukaj narisati, kako bi si ti 

to gostoto razlagala. Kakšna bi bila razlika med leseno in plastično kroglico? Kako bi lahko 

gostoto kot lastnost snovi narisala? Tukaj imaš leseno, tukaj imaš plastično.  

NV: Material je drugačen. In ta snov, ker se razlikuje od druge, ima pač drugačno gostoto. 

N: Pa poskusi to narisati, če gre. Razliko v gostoti, če se da kako. Čisto po svoje, kako si to 

razlagaš. V redu. Pa dajmo kar obrniti naprej papir. Gostote pa nimajo seveda samo trdi 

predmeti, ampak tudi tekočine. In tako kot nekateri predmeti plavajo ali pa potonejo, tudi 

tekočine, ki imajo različne gostote, lahko plavajo ena na drugi, če jih previdno zlivamo. Zdaj 

bova pa pogledali te tri stekleničke, v katerih so različne tekočine. V tej je navadna voda, v tej 

je slana voda, ki je obarvana z modro barvo, zato, da lahko ločimo, in v tej je malinovec. Vse 

te tri tekočine tehtajo enako. Vse tehtajo 115 gramov. Če želiš, lahko preveriva tudi na 

tehtnici. 

NV: Ni treba. 

N: Ni treba. Pa če jih dobro zdaj pogledaš, povej, v čem pa se te tri tekočine razlikujejo. 

NV: Gostoti. 

N: Dobro v gostoti. 

NV: Če jih začnemo zlivati ven, bo šla ena počasneje kot druga. 

N: Aha. Dobro. Katera bo šla počasneje? 

NV: Malinovec bo po moje šel najpočasneje. 

N: Kaj pa potem? 

NV: Slana voda, pa navadna. 

N: Dobro. Tej lastnosti sicer rečemo viskoznost, ko se različno, hm, pretakajo, ene rabijo dlje 

časa, ene pa hitreje tečejo. Hm. Sicer nas to pogostokrat zmede in mislimo, da je to isto, 

ampak viskoznost je nekaj drugega kot sama gostota. Dajva pogledat višino, količino, 

prostornino teh treh tekočin. Ali je kakšna razlika med temi tremi? Takole moraš pogledat. 

NV: Pač, je več navadne vode, pa manj malinovca, ampak tehtata enako. 
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N: Ja. Kaj pa slana voda? Če bi primerjala, po vrsti šla, česa je največ? 

NV: Največ je navadne vode, potem je slana voda in malinovec. 

N: Kako je možno, da te tri tekočine tehtajo enako, a imajo različno prostornino? 

NV: Ja, zaradi tega, ker imajo različno gostoto. 

N: Aha. Katera ima največjo gostoto? 

NV: Največjo ima malinovec. 

N: Malinovec. Potem? 

NV: Slana voda in še navadna voda. 

N: V redu. Kaj misliš, da se bo zgodilo, če bi zdaj te tri tekočine prelili previdno eno na 

drugo? 

NV: Malinovec bi se verjetno zmešal z vodo. 

N: Ja. Bom pa previdno zlivala, tako zelo počasi. 

NV: In na vrhu bi bila slana voda. 

N: Aha. V redu. Pa dajva poskusit, a prav? Bom pa morala to zelo počasi delati, da se mi ne 

zmeša. Še malo. 

NV: Ali bo pa voda na vrhu. 

N: Pa vodo imava. Veš, kaj bi te še prosila? Če lahko tisto, kar si ti predvidevala, še narišeš. 

Tisto, kar si prej povedala.  

NV: Okej. 

N: Saj ti bom dala. Tlele je, ja. To ja. No, zdaj sva pa poskus naredili. 

NV: Voda je na vrhu. 

N: Voda je na vrhu. Spodaj je? 

NV: Je slana voda in čisto spodaj je malinovec.  

N: In zdaj pa, zakaj misliš, da se je to zdaj naredilo? 

NV: Zaradi gostote. 

N: Gostote. Kar si tudi že prej čisto lepo povedala, da ima malinovec največjo, potem ima 

slana voda, pa potem navadna voda. Zakaj si pa potem, ko je bilo potrebno predvideti, rekla, 

da se bosta malinovec in voda mešala. Zakaj si to tako mislila? 

NV: Zato, ker smo mi v šoli tudi delali en poskus, podoben, in se je pač to skupaj zmešalo. 
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N: Če bi hitro skupaj prelila, bi se zmešalo. Ali pa, če pijemo malinovec ... 

NV: Ampak mi smo tudi dali malinovec in potem vodo. Nismo dali prej slane vode še vmes. 

N: Malinec in potem vodo? 

NV: Ja. 

N: Jaz tudi, če bi dala malinovec in vodo in bi to počasi delala, bi voda sedela na malinovcu. 

Če bi pa hitro prelila, tako kot ko delamo sirup za piti, potem se pa zmeša. Tako da ... če pa 

počasi, potem pa točno vidimo, katera ima večjo in katera manjšo gostoto. Dobro. No, zdaj 

imava pa še ... Greva še na zadnji del. Imava posodo z vodo. Kaj misliš, kaj se bo zgodilo, ko 

bomo dali jajce v vodo? 

NV: Po moje bo potonilo. 

N: Pa nariši. Zakaj to misliš? 

NV: Ker ima jajce večjo gostoto kot voda. 

N: Aha. Boš ti poskusila? Pa počasi, da se ne bo razbilo. Okej. Ja, res je. Zdaj bomo pa v to 

vodo dali sol.  

NV: Jaz mislim, da bo jajce plavalo. 

N: Kaj se pa dogaja s tem,  ko vodi dodajamo sol? Kaj se spreminja? Zakaj potem kar 

naenkrat jajce plava? 

NV: Zato, ker ima potem voda vedno večjo gostoto. 

N: Ja. Kar nekaj soli, pa stopiti se mora. Še ni dovolj, ne? Okej. Pa še tukaj nariši tisto, kar si 

predvidevala, kar si povedala. Da pogledam, če je že dosti. Še ni, a ne? 

NV: Ne. 

N: Da se umiri voda. Zdaj pa bo. Zdaj pa greva še na zadnjo stvar. Zdaj boš pa še povedala, 

kako razumeš razmerje med tremi stvarmi. To so prostornina, teža pa gostota. Ker nekako je 

to vse povezano med sabo. Najprej bova pogledali prvi primer. Dva predmeta, ki imata enako 

težo, pa sta različno velika. Zdaj pa poskusi se v glavi spomniti, ko smo imeli tekočine, 

malinovec, pa na primer voda, pa sta enako tehtala. Obe tekočini sta bili 115 gramov, ampak 

malinovca je bilo manj. Kateri ima torej večjo gostota, če imata dva predmeta enako težo, 

ampak sta različno velika? 

NV: (piše) 

N: Tako. Pa greva naprej. Zdaj pa dva predmeta, ki pa sta enako velika, vendar imata različno 

težo. Če se spomniš kroglic ali pa ko sva govorili o plastenkah, imata enako veliko 

prostornino, ena je težja, ena je lažja. Kateri ima zdaj večjo gostoto? 

NV: (piše) 
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N: Kako je pa s plavanjem oziroma potapljanjem predmetov? 

NV: Pač, tisti, ki je gostejši od tekočine, v kateri plava, bo potonil. 

N: Dobro. Pa kar napiši. Tisti, ki je gostejši oziroma ima večjo gostoto. 
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11.6 PRILOGA 6: INTERVJU Z A. 

Razred: 3. 

Spol učenca: moški 

Datum: 28. 5. 2015 

N: Najprej ti bom dala dve kroglici, pa ju primerjaj in povej, v čem se ti dve kroglici med 

sabo razlikujeta. 

A: Po velikosti. 

N: Velikost, ja. 

A: Teži. 

N: Aha. 

A: Hm. Pa nista iste oblike. Nista čisto, če tako pogledam. 

N: A sta obedve krogli? 

A: Ja. Sta, samo ... Hm. 

N: Krogli sta obe, tako da oblika je kar enaka. Razlika pa je, tako kot si videl že na prvi 

pogled, je velikost, pa teža. Katera je težja? 

A: Ta. (pokaže na večjo leseno) 

N: Ta. Kaj misliš, da se bo zgodilo, če damo ti dve kroglici v vodo? 

A: Hm. Bo voda šla bolj gor. 

N: Aha. Se bo gladina vode dvignila. Kaj pa se bo s kroglicama zgodilo? 

A: Potopili se bosta. 

N: Potopili? 

A: Ja. 

N: Zakaj se bosta potopili? 

A: Hm, zato ker sta ful težki. 

N: Ker sta ful težki. 

A: No, nista ful, ampak tako. 

N: Ker sta težki. Teža bo vplivala na to, da kroglici potoneta? 

A: Ne, ne. 
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N: A si rekel, da potoneta? Ali bosta plavali? 

A: Plavali bosta, zato ker je les. 

N: Aha, okej, sta leseni, zato bosta plavali. Ker imaš izkušnje s tem, da les plava? 

A: (pokima) 

N: Pa dajva poskusit. Pa še drugo. In to je res, ne? Zdaj pa samo tukaj nariši, kaj si ti 

predvideval, da se bo zgodilo, za nazaj. Ko si rekel, da bosta plavali. Bi morala najprej midva 

še to narisati, pa potem poskus narediti. 

A: Kako? A da vodo narišem? 

N. Ne. Voda je že narisana. Ti narišeš kroglici, kje sta. 

A: A naj obliko tudi tako? 

N: Pa nariši tudi spodnji del, da se kroglici vidita. Tako. Pa še enkrat vprašam, zakaj kroglici 

plavata na vodi? 

A: Zato ker sta leseni. 

N: Kaj pa je značilno za les? 

A: Da ne potone. 

N: Zakaj pa ne potone? 

A: Hm, zato ker voda ne more priti v les. 

N: Zato ker voda ne more priti v les. 

A: Če bi imela luknjico, potem bi se potopila. 

N: Aha. Potem bi šla voda notri, pa bi potonila. Dobro. Pa greva ... 

A: A to bojo vsi učenci? 

N: Ne. Pa ti dam drugi dve kroglici, to, pa to, pa ju primerjaj, pa povej, v čem se razlikujeta. 

A: Hm. Isto sta veliki. Pa teža je tudi. 

N: Teža se ti zdi enaka? Ne čutiš kakšne razlike? Lahko, lahko ... A stehtava? 

A: Ja.  

N: Ker si že opazil, a ne, da je tehtnica tukaj. Samo počakaj malo, da se najprej ničla prikaže. 

Pa daj gor na sredino. 69. Pa drugo. 

A: Ta je bolj težja. 

N: Ta je težja. Torej razlika je teža. Še kaj drugega? Še kakšna druga razlika?  
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A: Hm. 

N: Za to si rekel, da je iz lesa. Kaj, se ti zdi, pa ta, ta druga, da je tudi iz lesa? 

A: Ja. 

N: Imaš občutek, da je tudi iz lesa? 

A: Ja. 

N: Samo, da je ta lesena ..., da je ta malo drugačen les od te, ali kaj? Če je ta težja. 

A: Ne vem, kaj je. 

N: Ne veš, kaj je. Dobro. To je ena taka plastika, tako da je razlika tudi v snovi. Ena je lesena, 

ena je plastična. 

A: Ta se mi zdi, da je plastična. 

N: Ja. Kaj misliš, da se bo zgodilo, ko damo ti dve kroglici v vodo? Kaj predvidevaš? 

A: Ta bo plavala. 

N: Ja. 

A: Ta bo pa potonila. 

N: Pa nariši tukaj. Zakaj pa misliš, da bo ta potonila? 

A: Zato ker je plastična. 

N: A plastični predmeti potonejo? 

A: Ne.  

N: Kakšni ja ... 

A: Kakšni ja, kakšni pa ne. Recimo, če bi dal injekcijo, potem,  če nič vode ne bi bilo notri, 

potem bi utonila. 

N: Če nič vode ne bi bilo notri, bi kaj bilo z njo? 

A: Bi potonila. 

N: Bi potonila, če bi bila prazna? 

A: Ja. 

N: Dobro. Torej na to, da ta potone, vpliva ... 

A: Snov. 
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N: Snov. Pa dajva narediti poskus. Potone. In plava. Dobro. Zdaj ti dam pa naslednji dve, tole 

pa tole. Pa ju primerjaj in povej, v čem se razlikujeta. 

A: Ta je tudi plastika. 

N: Torej snov je drugačna. Kaj še? 

A: Velikost. 

N: Velikost. 

A: Hm. Pa nič drugega.  

N: Aha. Kaj misliš, da se bo zgodilo, če damo te dve kroglici v vodo? 

A: Hm. Tale bo potonila, tale bo plavala. 

N: Pa nariši. Zakaj bo ta potonila? 

A: Zato ker je tudi plastika. 

N: A narediva poskus? 

A: Ja. 

N: Da vidiva, če je res. Res je. V redu. Pa greva naprej. Imava pa zdaj tole kroglico, pa tole. 

Kakšna je razlika med tema dvema? 

A: Kaj? A zdaj to? 

N: Najprej samo poglej, pa mi povej, v čem se razlikujeta. 

A: Hm. Velikost je ista, potem, samo da je ta iz plastike. 

N: Torej snov je razlika. Še kakšna razlika? 

A: Ne. 

N. Po snovi se razlikujeta. Kaj pa, če ju tako potežkaš, katera se ti zdi težja? 

A: Ta. (pokaže na plastično) 

N: Ta se ti zdi težja. Torej tudi teža je razlika? 

A: Ja. 

N: Kaj misliš, da se bo zgodilo, ko damo ti dve kroglici v vodo? 

A: Hm. Ta bo potonila, ta bo pa plavala. 

N. Pa nariši. In zakaj ena plava, ena potone? 

A: Zato ker je drug material pa teža. 
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N: Ker je drug material in teža. Malo bolj naglas še govori, da bom jaz potem slišala na 

kameri. Drug material in teža. Okej, pa dajva poskusiti. Malo bolj na nežno daj notri. Prav si 

imel. Zdaj greva pa še na zadnji par kroglic. Imava pa tole in tole. V čem se pa ti dve kroglici 

razlikujeta? 

A: Te dve? 

N: Aha. 

A: Po velikosti, po materialu.  

N: Velikost, material. Še kaj? 

A: Teža. 

N: Teža. Katera se ti zdi težja? 

A: Ta. (pokaže na veliko leseno) 

N: Ta. V redu. In kaj misliš, da se bo zgodilo, ko damo ti dve kroglici v vodo? 

A: Obedve bosta plavali. 

N: Obedve bosta plavali. Pa nariši. Zakaj misliš, da bosta obedve plavali? 

A: Zato ker je ta bolj lažja kot te dve (pokaže na srednjo in veliko plastično), ki sta tudi iz 

plastike. 

N: Aha. Ker je lažja.  Torej, če je nekaj lažjega, potem naenkrat splava? 

A: Ja. 

N: Ta pa plava, ker? 

A: Ker je težja in, hm, samo te dve sta bolj težje (pokaže na srednjo in veliko plastično), zato 

potoneta, ta je pa tako kot, hm, ta je toliko težka kot ta (pokaže na malo plastično), no, skoraj 

toliko. 

N: Ta je težja od te. Lahko tudi poskusiš, če želiš. Čakaj samo malo, da se ničla napiše. Ta ... 

A: 13. 

N: 13. Ta ...? 

A: Ta je težja. 

N: Ta je težja. In ta, težja, plava in ta, lažja, potone. Kaj zdaj torej vpliva na plavanje ali 

potapljanje? 

A: Teža, pa material. 

N: Oboje? 
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A: Ja. 

N: Oboje vpliva. Pa dajva narediti poskus. 

A: A so kakšni narobe odgovorili? 

N: Različni odgovori so. Ta ni plavala, je kar potonila.  

A: Ja. 

N: Kaj misliš, zakaj? Imaš kakšno drugo razlago?  

A: Zaradi materiala. 

N: Torej, da material vpliva. Kaj pa je značilnost tega materiala. Zakaj ta material ravno 

potone?  

A: Zato, ker les tudi, če imaš, če vržeš kakšno palico v potok, potem, če ne, ne bi plavala. Hm. 

Ali pa kanu. Če ga daš v vodo, če bi bil drug material, recimo, les pač plava, če pa ta plastika, 

pa potone. 

N: Recimo. Zdaj ti bom pa jaz malo razložila. In sicer, predmeti se med sabo razlikujejo ne 

samo po velikosti in pa po teži, ampak tudi po snovi oziroma materialu, kot ti rečeš. In ena 

izmed lastnosti same snovi je pa gostota. Gostota pomeni, nekako to, koliko tehta nek predmet 

v nekem prostoru. Še najlažje si lahko razlagaš, recimo, če imava na primer dve kroglici, ki 

sta enako veliki, pa je ena težja, druga lažja, ima ta večjo gostoto. In gostota je ena izmed 

lastnosti, ki vpliva na to, če nek predmet plava ali potone. Če ima predmet večjo gostoto od 

vode, potem potone. Če ima pa manjšo gostoto od vode, pa plava. Torej gostota je ta, ki 

vpliva. Zdaj pa po vseh teh poskusih, pa tej razlagi, me zanima, če bi ti znal narisat, kaj je to 

gostota. Kako bi narisal razliko med leseno in plastično kroglico? 

A: Hm. Pri tej plastični se to vidi. Te krogci od zgoraj, pa črta. Potem pri tej so pa tako bolj 

narazen črte. 

N: Torej s to sliko ti poskušaš narisat, kako razumeš, kaj je to gostota.  

A: Ja. 

N: Okej. Pa nariši. 

A: Aha, ta je lesena. 

N: Ta je lesena, ja.  

A: Koliko bo to otrok odgovorilo? 

N: Šest. Trije iz tretjih razredov, pa trije iz petih. Zdaj pa še plastično. 

A: A to barvo bom tudi uporabil? 

N: Tudi. Saj lahko to malo na hitreje to narišeš. V glavnem te črtice, ki so bolj na gosto ... 
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A: Zdaj mi več ni treba. Saj se bo videlo, da ... 

N: In tako do konca, misliš, da bi bilo tako, te črtice ali samo na vrhu? 

A:  Do konca. 

N: Do konca. Okej. No, zdaj sva pa s kroglicami zaključila. Hm. Same snovi oziroma 

predmeti imajo neko gostoto, smo rekli, eni imajo večjo gostoto, eni imajo manjšo, in to imajo 

tudi tekočine različno gostoto lahko. Ene imajo večjo gostoto, druge imajo pa manjšo. In če, 

recimo, če bi mi prelivali različne tekočine skupaj in bi bili zelo previdni pri tem prelivanju, 

bi, tako kot predmeti, tisti, ki imajo večjo gostoto, bi potonili, bi bile na dnu, tiste, ki pa imajo 

najmanjšo gostoto, pa bi plavale na vrhu. Primer. Če slučajno veš. Če daš malo olja na vodo. 

Kaj se s tem oljem zgodi? 

A: Plava. 

N: Plava. In olje plava zato, ker ima olje manjšo gostoto od vode. Okej. Zdaj imamo pa tukaj 

mi tri tekočine. Tukaj je navadna voda, tukaj je slana voda, ki je obarvana z modro barvo, in 

tole je malinovec. Vse te tri tekočine tehtajo enako. Jaz sem to že vse prej pripravila. Ta tehta 

115 gramov, ta 115 in ta 115 gramov. V čem pa se te tri tekočine razlikujejo med sabo? 

A: V barvi. 

N: Barva. 

A: Potem, po okusu. 

N: Okus. Kaj če pogledaš višino gladine, takole natančno? 

A: Tale je najmanjša, potem ta je srednja, ta je pa največja. 

N: Ja. Zdaj pa vprašanje zate. Kako je možno, da vse te tri tekočine tehtajo enako, a različno 

visoko segajo? 

A: Zato ker, če bi tole dali malo toliko, kot je voda težka, potem bi bilo, hm, bi bilo bolj težje, 

kot je zdaj, hm, zato ker voda nima nobenih, hm,  barvil, tako kot je ta modra barva, pa 

recimo od malinovca. Hm, potem, če bi pa to potem ... bi pa še več kot modre vode, če bi bila 

toliko visoka kot ta voda.  

N: Ampak kako je zdaj možno, da vse te tri tekočine tehtajo 115 gramov? A jih je različno 

veliko notri oziroma različna prostornina? Zakaj ta tehta 115 gramov, pa jo je manj kot te? 

A: Zato, ker ima največ gostote. 

N: Ker ima največjo gostoto?  

A: Ja. 

N: Kaj misliš, kaj se bo zgodilo, če te tri tekočine previdno prelijeva v eno flaško, v eno 

stekleničko? 
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A: Hm, potem bo bila voda bolj težja in bo imela več kot 150 gramov. Pa ... 

N: Torej povečala se bo teža, če vse skupaj zmešamo. Kaj še? 

A: Pa barva se bo spremenila. 

N: V kakšno barvo se bo spremenila? 

A: A ta je rdeča? 

N: Ta je taka rdeča, ta je modra, ta je prozorna. In če to vse damo v eno, kaj se bo zgodilo? 

A: Če bi to zmešal, bi nastala vijolična. Če bi to, bi nastala svetlo modra. 

N: Kaj pa če vse tri? 

A: Bi taka svetlo vijolična. Lahko, da bi tudi roza nastala. 

N: Jaz sicer ti nisem dala barvic, ampak tukaj nariši približno, do kod bi ta mešanica zdaj 

segala, pa zraven napiši, kakšna bi bila. To, kar si mi zdaj povedal. Tukaj narišeš. Pa zraven 

potegni puščico, pa napiši, kakšna bi bila. 

A: A tako puščico? 

N: Ja, puščico potegni pa opiši, ker nimam barvic tukaj. 

A: Svetlo vijolična. 

N: Svetlo vijolična. Pa ti to kar napiši, jaz bom pa to počasi naredila, pa bom zelo počasi 

prelivala. Tako. Kaj vidiš? 

A: Ja. 

N: Kaj se je pa zgodilo? 

A: Modra ni prišla, ni mogla priti čisto do dol. 

N: Zdaj bom pa še vodo dodala, navadno. Še do konca, da vse porabim. Kaj se je zgodilo? 

A: Barve se niso zmešale. 

N: Imaš kakšno razlago, zakaj je voda na slani vodi, obe pa na malinovcu. 

A: Zato, ker imata maščobo in modra voda ni mogla priti dol, je šla na rdečo, ampak se nista 

mogli zmešati. 

N: Zato ker ima maščobo? Kdo ima maščobo? 

A: Malinovec.  

N: Malinovec ima maščobo in nekako zapre pot, da pride? 

A: Ja. 
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N: Zakaj pa voda se ni zmešala s slano vodo? 

A: Hm, zato ker ... Kako je lahko to slana voda? 

N: Ja, to je slana voda. Sol sem dala notri v vodo, potem sem pa zraven dala malo take modre 

barve, ki se uporablja za kakšne piškote. 

A: A barvilo? 

N: Barvilo, tako, sem notri dodala. Samo zato, da bi ti razlikoval in bi rekel, aha, to je 

navadna voda, to je slana voda. 

A: Zato ker ima slana voda notri še barvilo. 

N: Torej, aha, barvilo vpliva na to, da voda ne gre notri.  

A: Ja. 

N: V redu. Pa greva naprej. Pa imam tukaj posodo z vodo. Pa kaj misliš, da se bo zgodilo, če 

damo v to posodo jajce? 

A: Hm. Potonilo bo. 

N: Potonilo bo. Narišeš. Zakaj tako misliš? 

A: Zato ker je ... A ga lahko probam, koliko je težek? Ker je težko, pa nič drugega. 

N: Pa dajva poskusit. Res je. No, zdaj pa v to vodo bom pa jaz dala nekaj žlic soli. Kar nekaj.  

Pa me zanima, kaj pa misliš, da se bo zgodilo potem, ko v slano vodo, precej slano vodo, dam 

notri spet jajce? Kaj misliš? 

A: Plavalo bo. 

N: Pa nariši. Zakaj misliš, da bo plavalo? 

A: Zato ker je zdaj voda dobila sol in je slana. 

N: In kaj zdaj, če je slana? 

A: Zato ker je ta modra tudi slana in zaradi tega ni mogla voda priti do ...? 

N: Kaj, a potem slanost vpliva? 

A: Ne. Slanost in barvilo. 

N: Kaj pa tukaj? A tukaj pa slanost vpliva na to, da jajce ne more potoniti? 

A: Ja. 

N: Slanost je to. Dobro. Dajva poskusit. Evo. Plava. Plava? 

A: Ja. 
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N: Pa greva še na zadnji del, kjer bova povzela, kar sva zdaj povedala, pa kar sva naredila 

poskuse, povezavo med težo predmeta, med prostornino, torej koliko prostora zaseda, in 

gostoto. Bom ti jaz prebrala, pa zraven bova poskusila se spomniti, a prav? Dva predmeta, ki 

imata enako težo, vendar sta različno velika, ima večjo gostoto tisti predmet, ki je ...? Pa se 

spomniva na stekleničke, kjer sva imela malinovec, pa navadno vodo. Obadva sta tehtala 

enako, obadva sta tehtala 115 gramov. Ampak malinovca je bilo ...? 

A: Manj. 

N: Kot navadne vode. In zdaj me zanima, kateri ima večji gostoto, tisti, ki ga je bilo manj, ali 

tisti, ki ga je bilo več? 

A: Tisti, ki ga je bilo manj.  

N: Manj. Torej napišeš, tisti, ki je manjši. 

N: Drugo. Dva predmeta ... Če pa zdaj imava enako velikost, ki sta pa enako velika, ampak 

različno težka. Ta je težji in ta je lažji. Ima večjo gostoto kateri? 

A: Hm. Ta. (pokaže na težjega) 

N: Težji.  

A: (šepetaje) Večjo gostoto tisti, ki je težji.  

N: In zdaj, za konec, če boš znal povzeti, kako je gostota predmetov povezana s plavanjem 

oziroma potapljanjem predmetov? 

A: Kako je ... kaj? Kako je gostota povezana s plavanjem? 

N: Ja. Torej, kdaj predmet plava in kdaj se potopi?  

A: Potopi se, če ima večjo gostoto, plava pa, če ima manjšo. 

N: In napišeš. Napišeš, jaz bom pa zdaj tukaj ugasnila, ker sva zaključila. 
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11.7 PRILOGA 7: Intervju z R. 

Razred: 3. 

Spol učenca: moški 

Datum: 28. 5. 2015 

N: Takole, Rok. Pa bova začela kar s ta prvimi poskusi. Dam dve kroglici, to, pa tole, pa ju 

poglej in mi povej, v čem se ti dve kroglici razlikujeta. Lahko ju tudi primeš v roke. 

R: Ena je večja. 

N: Aha. 

R: Ena je pa manjša. 

N: Torej velikost. 

R: Ja. 

N: Še kakšno razliko opažaš? 

R: Malo vidim, da je tale bolj temna, tale je pa bolj svetla. 

N: Aha. V redu. To je to? 

R: (pokima) 

N: Zdaj pa me zanima, kaj misliš, kaj se zgodi oziroma kaj bi se zgodilo, če damo ti dve 

kroglici v vodo? Kaj misliš, da se bo zgodilo? 

R: Voda se bo obarvala. 

N: Voda se bo obarvala. Kaj pa misliš, da se bo s kroglicama zgodilo? 

R: Potopili se bosta na dnu vode. 

N: Na dnu vode. Zakaj tako misliš, da se bosta potopili?  

R: Ker imata težo in sta težji od vode in se potopita. 

N: Dobro. Zdaj pa nariši tukaj, kaj misliš, da se bo zgodilo. Zanima me tvoje predvidevanje, 

kaj se bo zgodilo, to kar si rekel. To je narisana posoda, to je dno posode, tole je pa gladina 

vode. Zdaj, ali se bosta potopili ali bosta gor na gladini? 

R: Bosta se potopili, verjetno. 

N: Verjetno. Pa nariši. Tisto gor, če lahko samo prečrtaš, da bom vedela, katera je prava. A 

narediva zdaj poskus? 

R: Lahko, ja. 
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N: Lahko. Kaj se je zgodilo? 

R: Ostali sta na vrhu vode. 

N: Kroglici plavata. A imaš zdaj kakšno drugo razlago, zakaj zdaj ti dve kroglici plavata? 

R: Ne. 

N: Ne. Imaš kakšno idejo, zakaj nekateri predmeti plavajo, nekateri pa potonejo. Kaj bi bil 

razlog za to? 

R: Razlog za to bi bil, da so eni predmeti lažji in te se potopijo v vodo, tisti, ki pa imajo težo, 

ki jo ima tudi voda, pa ostanejo na gladini vode. 

N: Aha. Čakaj, dajva še enkrat. Nekateri predmeti so lažji ... Lažji od česa? A tako na 

splošno? 

R: Lažji od vode in splavajo na dno vode. 

N: Torej potonejo? 

R: Ja. 

N: Lažji so in potonejo. 

R: Ja. 

N: Aha. Kaj pa tisti drugi? Zakaj pa kakšen predmet plava? 

R: Tisti pa, ki imajo težo, in ker jo ima voda tudi, ostanejo na gladini vode. 

N: Tisti, ki imajo težo. V kakšnem smislu? Kot voda? 

R: Lahko je težja od vode, ampak še vedno ostanejo na vrhu. 

N: Aha. Dobro. No, pa dajva še najprej poskusiti še kakšen poskus narediti. Zdaj imava pa 

tole kroglico. Pa ti dve primerjaj med sabo. Kaj je razlika med tema dvema kroglicama? 

R: Enako sta veliki. To ne more biti potem razlika. 

N: A je velikost razlika? 

R: Ni tukaj. 

N: Ni velikost razlika. Kaj bi bila, barva? 

R: Ja, ta je v resnici malo temnejša, ker je tukaj malo več barve dodane, ta je pa čisto tako 

pobarvana.  

N: Sta pa obedve rdeči? 

R: Sta pa obedve rdeči. 
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N: Kaj bi lahko bila še razlika, če ju primeš v roke, pa tako malo potehtaš? 

R: Ta je malo težja kot ta. 

N: Ja. Torej razlika je tudi v teži. Če se hočeva prepričati, lahko tudi potehtava. 

R: Ja. 

N: Samo da se ničle prikažejo. Pa dava tole gor. Koliko je?  

R: 77 gramov. 

N: Počakava. Koliko je ta? 

R: Ta je pa 52 gramov. 

N: Ta je težja, tako kot si rekel. Kaj misliš, da se bo zgodilo, ko damo ti dve kroglici v vodo? 

R: Se mi zdi, da bosta obe na gladini vode ostali. 

N: Aha. Nobena ne bo ... 

R: Samo da bo ta malo nižje. (pokaže na plastično) 

N: Ta bo malo višje. (pokažem na leseno) 

R: Ta pa malo nižje. (pokaže na plastično) 

N: Ta pa malo nižje. A lahko, prosim, narišeš? 

R: Ja. Enako sta veliki. Tako približno. 

N: Pa narediva poskus. Ena je potonila, ena pa plava. Dobro. Zakaj misliš, da je to tako? Imaš 

zdaj kakšno drugo razlago, zakaj ena potone, druga plava? 

R: Očitno je bila ta težja žoga pretežka in voda ni imela take teže in zato se je ta težka žoga 

potopila. Lažja žoga pa je ostala na gladini zato, ker je malo lažja od te žoge in je voda težja 

od nje.  

N: Aha. V tem primeru (kažem na plavajočo leseno) je torej voda težja, tale žogica je lažja. V 

tem primeru (kažem na potopljeno plastično) pa je žogica težja od vode. A tako? 

R: Ja. 

N: Še ena razlika je med tema dvema žogicama, ki je mogoče prej nisi omenil. Rekel si, da je 

razlika teža, malo barva. Še ena razlika je. Ta je lesena.  A ti pomagam? Ta je pa iz plastike. 

Torej, razlika je tudi snov. 

R: Ja. 

N: Okej. 
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R: To sem kar čutil, da je ta nekaj iz lesa, za tole sem pa na nekaj mislil, na nekaj, tako, kar 

poznam.  

N: Dobro. Pa greva na naslednji primer. Pa imava spet to kroglico, pa to. Zdaj pa mi povej, v 

čem se pa ti dve kroglici razlikujeta. 

R: Ta je spet težja (pokaže na plastično). Ta je pa ... 

N: Katera? Ta je težja? 

R: Ta je težja, ja. Ta je tudi bolj temna. 

N: Aha. 

R: Pa se mi zdi tako, ko tipam to, pa to, da je tale malo bolj hrapava kot ta. 

N: Aha. Kaj je še razlika? Tako na prvo oko se vidi, ko primerjaš? Ti dve žogici. 

R: Velikost. 

N: Velikost, teža, barva, hrapavost si omenil. Snov je? A sta iz enake snovi? 

R: Ne, to pa ne. 

N: Kaj pa je? 

R: Tole se mi zdi, to ne bi bila kovina. Se mi zdi, da je tudi plastika. 

N: Ta, ta druga pa? 

R: Iz lesa. 

N: Ta druga je iz lesa. Dajva samo preverit težo, da vidiva, če imaš prav, to, kar si rekel. 

Samo da se ničle pokažejo, da bo pravilno stehtalo. Daj na sredino. 45. Počakava. Daš drugo. 

53. Katera je zdaj težja? 

R: Ta. (pokaže na leseno) 

N: V bistvu ima ta večjo težo. Kaj misliš, da se bo zgodilo, ko damo ti dve kroglici v vodo? 

R: Ta (pokaže na plastično) se bo potopila, ta (pokaže na leseno) bo pa na vrhu ostala. 

N: Aha. Zakaj tako misliš? 

R: Ker je ta žogica verjetno težja od te vode v tej posodi, ta, ki je pa iz lesa, je pa lažja in 

potem ostane na vrhu. Možno je pa tudi, da obedve ostaneta na gladini. 

N: Možno bi bilo tudi to? Zakaj misliš, da bi bilo tudi to možno?  

R: Ne vem. 

N: Kaj bi lahko vplivalo? 
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R: Lahko bi vplivalo, ker smo videli že to žogico, da vedno ostane na vrhu, a ne. Ta bi pa tudi 

lahko na vrhu ostala, ker je preprosto lažja od te ta večje žogice. 

N: Dobro. Torej varianta prva je, da potone ali pa plava. Če plava, praviš, je razlog ta, ker je 

lažja? 

R: Ja. 

N: Je lažja od te žogice. Če pa potone, pa zato, ker je težja od vode. 

R: Ja. 

N: Še eno vprašanje. Če bi jaz zdaj to vodo, ki jo imam tukaj, stehtala, a misliš, da bi ta voda 

bila lažja od te žogice? Ta velika posoda? Bi bila lažja ali bi bila težja? 

R: Se mi zdi, da bi bila težja. 

N: Aha. Potem ta tvoja razlaga, da žogica potone, ker je težja od te vode, ne drži. Kaj bi moral 

nekako primerjati, da bi to veljalo, kar si rekel, da je težja ali lažja od vode? Imaš kakšno 

idejo? 

R: Nimam, za zdaj. 

N: Dobro. Potem pa nariši, kaj misliš, da se bo zgodilo, če imamo ti dve žogici. 

R: Ali lahko narišem tudi dva primera? 

N: Nariši tistega, za katerega si bolj prepričan, da je večja verjetnost, da se bo zgodilo. 

Obedve plavata. Narediva poskus. Ta plava, za to že veva. Ta potone. Okej. Zdaj pa še enkrat 

razmisli in povej, zakaj misliš, da je naša žogica potonila. Kaj bi bil razlog? 

R: Se mi zdi, da je razlog to, ker je ta žogica lažja od vode in se lahko zlahka potone. 

N: Da je lažja od vode in zlahka potone? 

R: Ja. 

N: Ampak, kaj misliš, da ta žogica pa ni lažja od vode? 

R: Ja. 

N: Tudi je, a ne. Zakaj pa potem ta zlahka ne potone, če je toliko lažja od vode? Imaš še 

kakšno razlago, zakaj bi ta žogica zdaj potonila, kaj je razlika? 

R: Se mi zdi, da je v tej žogici verjetno nekaj notri, kar jo vleče dol, ta žogica pa je samo 

izklesana iz lesa, pa samo pobarvana, pa nič ni notri. 

N: Ta ima pa nekaj notri, kar jo vleče. 

R: Verjetno. 

N: Nekaj lahkega ali nekaj težkega? 
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R: Nekaj srednjega, tako. 

N: Nekaj srednjega. Zdaj pa primerjajva tole, pa tole. Kaj je razlika med tema dvema? 

R: Ta je že spet bolj hrapava. 

N: Hrapavost, v redu. Kaj še? 

R: Velikosti tukaj ni. 

N: Velikost ni razlika, ja. 

R: Ta je svetla malo bolj, svetla, ta je pa temna. 

N: Torej odtenek rdeče. Teža, je kaj razlike? 

R: Ja, je. Ta je spet težja kot tale (pokaže na plastično). 

N: Kaj pa snov, je razlika? 

R: Snov. 

N: Iz česa sta kroglici? 

R: Ja, je razlika. 

N: Tudi je razlika. Kaj misliš, kaj se bo zgodilo, če damo ti dve kroglici v vodo? Najprej kar 

povej. 

R: Tale bi se lahko potopila, tale pa vem, da bo ostala na gladini. 

N: Zakaj? 

R: Ker pri prejšnjem poskusu smo že videli, da se ta žogica potopi. Ta žogica je verjetno malo 

težja kot ta ali pa malo lažja in ker se mi zdi, da nima nobene snovi, nič notri, in lahko ostane 

na gladini. 

N: Dobro. Nariši. Potone. Plava. Torej rekel si, da je razlika, razlaga v tem, da ima ta nekaj 

notri, kar jo vleče, ta pa nima tega notri. 

R: (pokima) 

N: V redu. Še zadnja naloga. Pa primerjaš tole žogico in poveš, kaj je razlika med tema 

dvema. 

R: Ta je težja. (pokaže na veliko leseno) 

N: Ja. 

R: Pa barve nista enaki. Ta je bolj temna. 

N: Ja.  
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R: Ta je hrapava spet. 

N: Torej hrapavost, odtenek rdeče, teža je razlika. 

R: Se mi pa zdi, da je ta iz plastike. Tudi snov je lahko. 

N: Snov je razlika. V redu. A je še neka taka razlika, ki je zelo vidna? Kaj je razlika med tema 

dvema? 

R: Velikost. 

N: Velikost, ja. Kaj misliš, kaj se bo zgodilo, ko damo ti dve kroglici v vodo? 

R: Obedve bosta ostali na gladini vode. 

N: Zakaj tako misliš? 

R: Ker ... res je, da nista enako težki, da je ta malo lažja, ampak kot smo videli pri prvem 

poskusu, ta vedno ostane na gladini vode, ta pa je zelo lahka in bo zlahka ostala na gladini 

vode. 

N: Imaš občutek, ker je ta lažja od prejšnjih, ker je lažja, ker je manjša. Tudi ker je manjša? 

R: Ja. 

N: Da, velikost vpliva. Da če je majhen predmet, da plava. Pa nariši. Plava, za to že vemo, da 

bo plavala. Potone. Imaš mogoče zdaj kakšno razlago, zakaj tale spet potone? Kaj vpliva na 

to, da žogica ...? 

R: Ne vem. 

N: Ne veš. Nimaš razlage. V redu. Torej sami predmeti se razlikujejo po velikosti, pa po teži, 

pa tudi po snovi. In ena izmed lastnosti snovi je… ji rečemo gostota. To pomeni, če imamo 

mi, recimo, dve enaki težki oziroma dve enako veliki kroglici in je ena težja od druge, 

pomeni, da ima ta tudi večjo gostoto. Recimo, če ti dam en tak primer. Če bi imeli dve 

plastenki, enako veliki plastenki, in v eno bi dal stiroporne kroglice, nek stripor, v drugo 

posodo pa bi dal kovinske, železne, majhne delčke. In bi ti dve plastenki stehtali. Katera bi 

bila težja? Ta, ki ima železne delčke, ali ta, ki ima stiroporne? 

R: Verjetno bi bila težja tista, ki ima iz železa delčke. 

N: Tako. In pomeni, da ima tudi železo večjo gostoto. Gostota tudi vpliva na to, ali nek 

predmet plava ali potone. Ne vpliva velikost, ne vpliva teža. Lahko je še tako majhen delček, 

pa če ima majhno gostoto, bo vedno plaval, če pa ima večjo gostoto od tekočine, od vode, pa 

bo vedno potonil. Torej ta gostota vpliva na plavanje ali potapljanje predmetov. Zdaj, po teh 

poskusih in po tej razlagi, kaj vpliva na plavanje in potapljanje, a bi ti znal narisati, čisto po 

svoje, kakšna je razlika med leseno in plastično kroglico? Zdaj razmišljaš, aha, imam leseno, 

imam plastično, zdaj, kako bi jaz poskusil to narisat, kakšna je razlika med tema dvema? 

Kako bi narisal, kaj je to gostota? 
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R: Hm. 

N: Imaš neko predstavo, kako bi narisal neko razliko med eno in drugo?  

R: Lahko bi jo narisal tako, da se mi zdi, da je tale malo bolj gosta kot tale, lahko bi narisal 

tako, da bi več časa lahko na enem mestu barval, in potem bi se videlo, da je gostota, ker je 

bolj temna. 

N: Pa naredi to. Tako, na hitro. Pa leseno. V redu. Pa greva zdaj naprej. Samo gostoto imajo 

ne samo trdne snovi, ampak tudi tekočine in od gostote je tudi odvisno, na primer, ali 

tekočina, če jo previdno prelijemo eno na drugo, ali je bolj spodaj ali je na sredini ali je bolj 

gor. Večjo kot ima gostoto tekočina, nižje je, pri dnu. Če ima majhno gostoto, pa je bolj pri 

vrhu. In tukaj imamo mi zdaj tri tekočine. V tej steklenički je navadna voda, v tej steklenički 

je slana voda, ki smo jo obarvali z modro barvo, da se razlikujeta. V tej steklenički je pa 

malinovec. Pa mi povej, v čem se te tri tekočine razlikujejo? 

R: V okusu. Voda nima pravega okusa, da bi to lahko čutil. Če pa popiješ, na primer, če po 

nesreči v morju popiješ malo vode, potem čutiš, da je veliko soli. Malinovec se pa zelo dobro 

čuti okus, ker je sladek. 

N: Aha. Torej okus je razlika. Kaj bi lahko bila še razlika? 

R: Lahko bi bila tudi barva. 

N: Barva, seveda, barva je razlika. Kaj pa če pogledaš, koliko je teh tekočin notri? 

R: Te dve bi lahko bili enako težki (pokaže na malinovec in slano vodo), ta bi bila pa malo 

težja (pokaže na navadno vodo), kot te dve, če se mi prav zdi. 

N: Kar se tiče same teže, ti povem, da sem tako pripravila, da je v vseh stekleničkah 

popolnoma enaka teža. Tukaj je 115 gramov, tukaj je 115 gramov in v tej steklenički je 115 

gramov. Dajva zdaj pogledati, kakšno prostornino zasedajo te tekočine, torej, kako visoko so. 

Če tako natančno pogledaš, a je kakšna razlika, katere je več, katere je srednje, katere je 

najmanj? Takole se postavi malo nižje. 

R: Najmanj je malinovca. 

N: Ja. 

R: Srednje je slana voda, največ je pa vode, navadne. 

N: Res je. Zdaj, kako je možno, da je teh, da te tri tekočine tehtajo enako, ampak imajo pa 

različno prostornino, različno visoko segajo? Kako je to možno? Kako lahko ta tehta 115 

gramov, pa ta tehta 115 gramov, ampak tukaj je nižje, tukaj je pa višje? 

R: Imel sem eno idejo, samo ta mi je odpadla.  

N: Ja? 

R: Ja, to je kar težko. Težko je to. 
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N: Ne bi vedel, zakaj tehtajo enako, a različno jih je? 

R: Ne bi vedel. 

N: No, spet je tukaj gostota, ta, ki vpliva. Malinovec ima največjo gostoto, voda, ki jo je pa 

največ oziroma ima največjo prostornino, ima pa najmanjšo gostoto. In ker obedve tehtata 115 

gramov, mora te biti več, da tehta 115 gramov, ker ima najmanjšo gostoto, in obratno, ta ima 

največjo gostoto, zato jo je najmanj, da tehta 115 gramov. Ker ima največ snovi, največjo 

količino, največjo težo ima v primerjavi z drugimi. Kaj pa zdaj misliš, če bi mi zdaj te tri 

tekočine previdno prelili eno na drugo, kaj bi se zgodilo? 

R: Drugačna barva bi nastala, malo se bi barva spremenila. 

N: Zmešale ali kako, kakšno idejo imaš, kaj bi se zgodilo? A lahko narišeš mogoče tukaj, pa 

napišeš? Tukaj je steklenička. Predvidevaš, kaj misliš, da se bo zgodilo, če zdaj učiteljica to 

eno ...? 

R: Z vodo se ne bo nič zgodilo, samo ta modra barva se bo zvišala. Ko bomo dodali pa rdečo, 

se bo pa zmešala. 

N: Se bo pa zmešala. S tema dvema tekočinama? 

R: Ja.  

N: No, jaz sicer nimam barvic, ampak napiši mogoče zraven tako, kot misliš.  

R: Tukaj bom še malo valovčkov narisal, da se bo videlo. Tukaj zelo narahlo pobarval. Tako 

se bo malo razpustilo. 

N: Ta, ki jo zdaj rišeš, kaj je to? 

R: Malinovec. 

N: Aha, malinovec se bo razpustil. 

R: Ja.  

N: Kaj pa ta voda, pa slana voda, kaj bo pa s tem? 

R: Voda bo samo povečala to slano vodo. 

N: A pa bo enako modra potem? 

R: Bo. 

N: Enako modra. 

R: Ja. 

N: Aha. Samo da se bo povečala količina. Pa še to rdečo, ko dodamo, se bo v tej modri barvi 

notri razpustila. A tako? 
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R: Ja. 

N: No, pa dajva poskusiti. Bom jaz kar to naredila, ker moram previdno. Bom kar si pomagala 

s tole brizgalko. 

R: Z injekcijo? 

N: Ja, z injekcijo. Tako. Do konca bom. Kaj je? 

R: Zdaj zgleda pol modra, pol pa malinovca. 

N: Pol-pol, ne? 

R: Ja. 

N: Kar ta modra barva sedi na malinovcu. A imaš kakšno razlago, zakaj je to tako? 

R: To pa nimam razlage. 

N: Nimaš. Zdaj bova pa še vodo navadno dala, iz pipe. Še do konca bom dala, in je. 

R: Vav, voda pa kar sedi na modri barvi. 

N: Kaj se je zgodilo? 

R: Vse sedijo. 

N: Vse sedijo. Imaš kakšno razlago za to? Kaj vpliva na to, da je zdaj slana voda na 

malinovcu, navadna voda pa na slani vodi? 

R: Se mi zdi, da zaradi gostote. Ker je, ker ima malinovec največ gostote, je ostal na dnu 

stekleničke, potem ima slana vodo srednjo gostoto, voda ima pa najmanjšo gostoto med njimi. 

To je to. 

N: In zato v bistvu plava gor, najvišje je gor. V redu.  Pa greva zdaj še na zadnji del. Imava pa 

posodo z vodo in kaj, misliš, da se bo zgodilo, če damo jajce v to posodo? 

R: Splavalo bo na dno posode. 

N: Splavalo bo na dno? Torej potonilo? 

R: Ja. 

N: Potonilo bo. Zakaj bo potonilo? 

R: Težje od vode ni, lažje je potem. Nimam še razlage. 

N: Nimaš še razlage. Tako kot smo imeli tiste žogice prej. Pa dajva narediti poskus. Oziroma 

najprej še nariši, kaj praviš, da se bo zgodilo. Si imel prav? Je potonilo? Je. Imaš zdaj kakšno 

razlago, zakaj jajce potone in ne plava? 

R: Ne. 
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N: Ne. V redu. Kaj pa misliš, da se bo zgodilo, če dam zdaj v to posodo nekaj žlic soli? 

R: Soli? 

N: In potem dam notri jajce. 

R: Se mi zdi, da bo jajce splavalo na gladino. 

N: Zakaj? 

R: Nimam še razlage. Bom razmislil. 

N: Pa nariši, kaj misliš, da se bo zgodilo. 

R: Voda se je malo obarvala. Ojoj. Bom kar tako pikice malo naredil. 

N: Mogoče še malo. Ni še splavalo, a ne? Še malo moram soli dodati. Kaj misliš, da zdaj 

spreminjam vodi, ko ji dodajam sol? 

R: Bolj meglena je. 

N: Bolj meglena je. Barvo spreminja. Mogoče bo zdaj dovolj? Plava? 

R: Ja. 

N: Zdaj pa plava. Imaš zdaj kakšno razlago, zakaj jajce plava na vodi, ko smo vodi dodali sol? 

R: Sol se je razstopila in je ne vidimo več. Jajce je pa ulovilo to sol, ker je sol lažja od jajca, je 

jajce ... ni jajce povlekla na dno steklenice, ampak je jajce splavalo na gladino. 

N: Aha. V redu. Zdaj bova pa poskusila narediti še en tak povzetek, kako so povezani teža 

predmetov, prostornina predmetov, torej, kakšen prostor zasedajo, in pa gostota. Dva 

predmeta, ki imata enako težo, ampak sta različno velika, ima večjo gostoto tisti predmet, ki 

je ... pa poskusiva se spomniti na stekleničke. Imela sva malinovec, imela sva navadno vodo. 

Obe tekočini sta tehtali 115 gramov, malinovca je bilo manj, navadne vode je bilo več, višje je 

segala. Katera od teh dveh ima večjo gostoto? 

R: Malinovec. 

N: Napišeš torej, da ima večjo gostoto tisti, ki je manjši ali večji? 

R: Manjši. 

N: Druga trditev. Dva predmeta, ki sta enako velika, recimo ti dve žogici, a različno težka, 

ima večjo gostoto tisti, ki je težji, ali tisti, ki je lažji? 

R: Tisti, ki je težji. 

N: Tisti, ki je težji, ima večjo gostoto. 

R: To sem zdaj kar tako povedal. 
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N. A kar tako si malo povedal? Si malo uganil? 

R: Ja. 

N: In še zadnje, če boš znal napisati. Kako je gostota povezana s plavanjem oziroma 

potapljanjem predmetov? Kdaj predmet plava oziroma kdaj potone? Na podlagi teh poskusov, 

če znaš razložiti. 

R: Če na primer neka snov, na primer jajce in sol, če damo veliko soli v vodo, potem se to 

razpostre po celi vodi in zajame tudi jajce in ga potem drži na gladini vode. 

N: Aha, dobro. Ampak poskusi zdaj razložiti, če gre, če ne gre, pustiva prazno, kako je 

gostota kot lastnost snovi povezana s plavanjem. Ali plava tisti, ki ima večjo gostoto, ali plava 

tisti, ki ima manjšo gostoto od vode?  

R: Plava tisti, ki ima manjšo gostoto od vode. 

N: Napiši potem to. Potone pa tisti, ki ima ...? 

R: Potone pa tisti, ki ima večjo gostoto od vode. 

N: Pa napiši do konca. 
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11.8 PRILOGA 8: INTERVJU Z L. 

Razred: 3. 

Spol: ženski 

Datum: 27. 5. 2015 

N: Takole. Najprej ti bom dala dve kroglici. Tile dve. Pa jih malo poglej, lahko jih tudi 

potipaš. In mi poveš, v čem se ti dve kroglici razlikujeta? 

L: V velikosti. 

N: Velikost, ja. Še kaj drugega, mogoče? 

L: Hm, mislim, da ne. 

N: Da ne. Dobro. Kaj misliš, da se bo zgodilo, če damo ti dve kroglici v vodo?  

L: Hm, na ..., pač, plavali bosta, ne bosta potonili. 

N: Aha, plavali bosta na vodi. Zakaj pa tako misliš? 

L: Ker sta iz lesa. 

N: Aha.  Zdaj pa še, če lahko tukaj narišeš, hm, svoje predvidevanje. Samo da najdem en 

svinčnik. Evo, izvoli. Narišeš kar, kaj misliš, da se bo zgodilo. Zdaj pa daj kroglici v vodo. 

Res je. Plavata. In tako kot si rekla, plavata zato, ker ... 

L: Sta iz lesa. 

N: Sta iz lesa. V redu. Pa dava ti kroglici ven in ti dam drugi dve. In imava tole veliko, pa 

tole. Pa mi zdaj povej, v čem se ti dve kroglici razlikujeta. 

L: Ta je lažja. 

N: Aha, torej teža je razlika. 

L: Mislim, da ta je iz drugega materiala. 

N: Druga snov, ja, material. 

L: Ta pa ne vem. 

N: Je, ta je les, ta pa je taka plastika. 

L: Mislim, da to. 

N: Teža, pa snov, ne? 

L: Ja. 

N: In zdaj spet, kaj misliš, da se bo zgodilo, če boš dala ti dve kroglici v vodo? 
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L: Mislim, da ta bo plavala, ta bo potonila. 

N: Zakaj to tako misliš? 

L: Ker se mi zdi, da ... Ali pa mogoče bosta obedve gor. Zdi se mi, zato ker je ta malo težja, 

da se bo mogoče bolj potopila. Ali pa, da se bo ustavila nekje v sredini. 

N: Aha. A lahko kar narišeš? Ta bi bila pa nekje vmes. Hm. Kaj pa vpliva na to, po tvoje, da 

ena plava, ena pa je malo nižje? 

 L: Teža, se mi zdi, da pač bo to bolj spodaj, pa tudi ker je iz plastike, mogoče, da gre bolj dol. 

N: Aha. Teža, pa snov. Dobro. Pa daj, narediva poskus. Ta plava. Ta pa čisto na dno potone, 

ni nekje vmes. Kako bi pa zdaj razložila? Ta je zdaj čisto potonila. Zakaj misliš, da je ta zdaj 

čisto na dno potonila? 

L: Mogoče ima bolj, tako, hm, bolj trdo snov, tako, več ima notri stvari. 

N: Aha, aha. 

L: Ali pa plastika pač ne, ni na gladini vode. 

N: Da je plastika taka, da ni na gladini? 

L: Ja. 

N: Dobro. Pa greva zdaj na naslednji primer. Imava pa spet to veliko leseno, pa tole. Pa mi 

povej, v čem se te dve kroglici razlikujeta. 

L: Ta je manjša. 

N: Velikost, ja. 

L: Malo je težja. 

N: Katera je težja?  

L: Ta. (pokaže na PS) Mislim, da je druga snov. 

N: Pa iz druge snovi je. Torej snov, teža, velikost. Kaj zdaj misliš, da se bo zgodilo, če damo 

ti dve kroglici v vodo? 

L: Mislim, da bosta obedve pluli. 

N: Aha, plavali na vodi. Hm, zakaj tako misliš? 

L: Ne vem, mogoče, ker je ta manjša in ima tudi manj snovi notri in bo zato bolj lahka. 

N: Dobro. Ker ta, ker je manjša, je zato tudi malo lažja in bi zato plavala? 

L: (pokima) 
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N: Ja. Daj, zdaj najprej to nariši, pa bova potem naredili poskus. Hm. Ena je malo višje gor, 

ena je malo nižje, tako nekako? Oziroma ne, obedve plavata? 

L: Ja. 

N: No, pa dajva poskusiti. Ta plava, to že veva.  Ta je pa potonila. Aha. Zakaj, misliš, da se je 

pa zdaj to zgodilo? Imaš kakšno drugo razlago? 

L: Hm. 

N: Kaj pa zdaj vpliva na to, da je ta zdaj potonila? 

L: Najbrž zato, ker je tudi malo težja. 

N: Teža? 

L: Ja, teža, pa tudi tako ... Mogoče je ta material težji. 

N: Material težji. Veš kaj, pa dajva res pogledat, kako je s to težo, če ju stehtava. Da vidiva. 

Ta je? 

L: 52 gramov. 

N: Gramov, ja. Ta je? 

L: 41 gramov. 

N: Aha. V bistvu je lažja, pa je potonila. Ampak si rekla, da je težji material, kot sam 

material. 

 L: Ja, najbrž. 

N: Najbrž. Dobro. Pa greva. Tole, pa tole poglejva. V čem se ti dve kroglici razlikujeta? 

L: Ta je malo težja. 

N: Aha. Teža je razlika. 

L: Ta je bolj gladka. 

N: Dobro. Tudi to. 

L: Mislim, da je to to. 

N: Se ti zdita obedve iz iste snovi? 

L: Mislim, da ne. 

N: Da ne. Ta je lesena, ta je pa iz istega, kot je bila ta prej, taka plastika je to. Kaj pa zdaj 

misliš, ko sta obedve malo manjši, kaj se bo zdaj zgodilo? 

L: Mislim, da ta bo potonila, ta bo pa plavala. 
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N: Aha. Zakaj tako misliš? 

L: Ker vedno do zdaj je plastika potonila. 

N: Aha. Dobro. Imaš že to izkušnjo, da je ta potonila. Pa najprej nariši, potem pa naredi 

poskus. Tako. Si imela prav? 

L: Ja.  

N: Torej, razlog je? 

L: Da plastika potone. 

N: Torej snov. Da ta je iz druge snovi in da ta potem potone. Evo, zdaj pa še zadnji primer s 

temi kroglicami. Imava pa tole, pa to. Pa najprej povej, v čem se ti dve kroglici razlikujeta. 

L: Po velikosti. 

N: Velikost, ja. 

L: Mislim, da je ta tudi ta plastična. 

N: Ja, snov. 

L: Po teži se ne glih, mogoče je ta težja. 

N: Aha. Dajva preveriti težo. Čakaj, da se ničle... Pa to, najprej daj ta večjo. 

L: 52.  

N: Ta manjša. Malo bolj na sredo dam. 

L: 16. 

N: 16. Kaj misliš, da se bo pa zdaj zgodilo, ko dam ti dve kroglici v vodo? 

L: Ta bo plavala, ta bo potonila. 

N: Zakaj tako misliš? 

L: Ker je plastika vedno potonila. 

N: Ne glede na to, kako velika je? 

L: Ne.  

N: Pa dajva poskusit. Oziroma najprej nariši, pa potem poskusiva. Pa poskusiva. Ja. Si imela 

prav? 

L: Ja.  

N: Res je. Tako, ja. Zdaj se te kroglice med seboj razlikujejo po tem, kako velike so, a ne, 

kakšno prostornino imajo in kako težke so. Ampak to še ni vse. Razlikujejo se tudi po snovi, 
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kot si rekla. Ena je lesena, ena je plastična. In ena izmed lastnosti snovi je tudi gostota. 

Gostota pa pomeni, če si zdaj predstavljaš, recimo, da imaš dve plastenki, ki sta enako veliki, 

pa v eno plastenko daš stiropor, v drugo plastenko daš pa na primer neke kovinske, železne 

delce in potem ti dve plastenki tehtaš. Kaj misliš, katera bo težja? 

L: Mislim, da ta s kovinskimi. 

N: Ta s temi nekimi železnimi, kovinskimi delci bo težja. In to je gostota, ko primerjaš dve, 

dva predmeta, ki imata enako prostornino, in če je en težji, pomeni, da ima tudi večjo gostoto. 

In sama gostota vpliva pa tudi na to, ali predmet plava ali potone. Če ima predmet manjšo 

gostoto od vode, potem plava. Če ima pa večjo, tako kot je to pri plastiki, če ima večjo 

gostoto od vode, pa potone. Pa še to. Če bi, recimo, jaz zdaj to kroglico, malo, vzela en delček 

stran ali pa jo razrezala na pol, bi jo s tem zmanjšala, bi s tem ta kroglica bila tudi malo lažja, 

če bi kaj odrezala, ampak sama gostota bi pa še zmeraj ostala enaka. Pomeni, da ne glede na 

to, kako velik je nek predmet, vedno plava ali potone. Ker je pomembna gostota, iz česa je ta 

snov. Zdaj sva pa naredili poskuse, pa malo sem ti povedala o gostoti, pa me zanima, če bi ti 

zdaj znala narisati, kakšna je razlika med leseno in plastično kroglico. Obedve sta enako 

veliki. Kako si predstavljaš, da bi bila ta razlika, ta razlika v tej gostoti. 

L: A notri naj ...? 

N: Karkoli. Ni pravila, kako boš zdaj to narisala. 

L: A tako, da je na pol prerezana? 

N: Lahko si predstavljaš, da je na pol prerezana, in kako bi ti zdaj poskusila nekako upodobiti 

razliko med leseno in plastično kroglico. Obe sta enako veliki, si pa že sama prej rekla, da je 

ena težja, ena je pa lažja. 

L: Ne vem, kako naj bi to narisala. 

N: Aha. Ne veš? Dobro. Kaj pa za plastično, če imaš kakšno predstavo? Kako bi narisala to 

razliko, da je ena težja in ena lažja, razliko v tej gostoti, zaradi česar ena vedno potone, druga 

pa plava. 

L: Da bi ona imela več nečesa notri. 

N: Nariši. Dobro. Ta je malo bolj na gosto, ta je malo, tako, bolj na redko, ne? Nekako tako si 

narisala. Okej. Zdaj pa, samo gostoto imajo pa tudi tekočine. Tudi tekočine se razlikujejo po 

gostoti, ene imajo večjo gostoto, ene imajo manjšo gostoto, in tako kot predmeti eni plavajo in 

eni potonejo, tudi tekočine, če bi jih mi, recimo, previdno zlivali eno na drugo, bi tista, ki ima 

večjo gostoto, bila na dnu, tista, ki ima srednjo, bi bila v sredini, tista, ki pa ima najmanjšo 

gostoto, pa bi bila čisto na vrhu. Mogoče en primer, če olje kdaj daste na vodo. A veš, kaj se 

zgodi? 

L: Na vrhu je.  



152 
 

N: Na vrhu plava. In to zato, ker ima manjšo gostoto od vode. No, in zdaj imamo tu tri 

tekočine. Navadna voda, slana voda, v kateri je malo modre barve, zato, da bi jo razlikovala, 

in malinovec. Pa mi povej, v čem se te tri tekočine med sabo razlikujejo? 

L: Najbrž po okusu, tudi po gostoti. Hm, mogoče je tega malo manj. 

N: Aha, tega je malo manj. Bom dala tole belo podlago, da boš poskusila ugotoviti, katerega 

je manj, katerega je mogoče več. Takole se moraš postaviti, da vidiš te razlike. 

L: Vode je največ, potem te modre barve je malo manj, malinovca je pa najmanj.  

N: Dobro. Zdaj pa, če ti jaz povem, da vse te tri tekočine tehtajo enako, ker sem jaz to že prej 

tako pripravila. Ta tehta 115 gramov, ta tehta 115 gramov, ta tehta 115 gramov. Kako je zdaj 

možno, da te tri tekočine tehtajo enako, ampak jih je pa različno veliko? 

L: Ker imajo gostoto in so potem težje, imajo različno gostoto. 

N: Aha. Okej. Recimo, malinovec ima? 

L: Največ gostote. 

N: In zato? 

L: Bo potonil. 

N: Ja. Ampak, kar se pa tiče prostornine? 

L: In zato je enako težek. 

N: Ja, je enako težek, ampak, kaj pa sama prostornina, koliko ga je? 

L: Malo. 

N: Ja. Je zato toliko bolj gost oziroma ima večjo gostoto, da manj ga je, vendar tehta enako 

kot, recimo, voda, ki pa ima kakšno gostoto v primerjavi s temi tremi? 

L. Tako malo.  

N: Ta ima? 

L: Največjo. 

N: Ta ima? 

L: Srednjo. 

N: Ta ima? 

L: Najmanjšo.  

N: Najmanjšo. V redu. Zdaj pa, kaj misliš, kaj se bo zgodilo, če te tri tekočine prelijemo 

previdno eno v drugo, eno na drugo. Kako se bodo razvrstile? Pa če lahko narišeš? 
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L: A napišem zraven? 

N: Ja, napiši zraven, ker nimamo barv. Pa dajva zdaj poskusit. Moram počasi, da se ne zmeša. 

Tako. A se že kaj vidi, kaj se dogaja? 

L: Je čisto gor, je nekje na sredini ta modra barva. Blizu vrha. 

N: Tako. Zdaj bova dali pa še ... Zdaj pa še čisto malo imam. Okej. A si prav napovedala? 

L: Ja. 

N: Je, ne? Dobro. Če še enkrat zdaj povzameva, zakaj je zdaj tamle malinovec čisto na dnu? 

L: Ker ima najbolj gosto gostoto. 

N: Ker ima največjo gostoto. Dobro. Zdaj pa greva še na zadnji del. Imava pa navadno vodo 

iz pipe. Kaj misliš, da se bo zgodilo, če dam jaz jajce v to vodo? 

L: Potonilo bo. 

N: Nariši. 

L: A ne, ne. Plavalo bo. 

N: Plavalo bo. Zakaj tako misliš? 

L: Hm, ne vem točno. 

N: Imaš izkušnje, da jajce plava na vodi? 

L: Ja. 

N: Aha. Pa dajva poskusit. Aha. Kako bi pa zdaj razložila, zakaj jajce potone v vodi? 

L: Ker ima notri zelo veliko stvari. 

N: Ker ima notri zelo veliko stvari, ja. 

L: Gostoto. 

N: Aha. Ima večjo od vode? 

L: Ja. 

N: Ima večjo od vode. Dobro. Zdaj bova pa v to vodo dali nekaj žlic soli in kaj, misliš, da se 

bo zgodilo, ko bom potem v slano vodo dala spet notri jajce? 

L: Hm.  

N: Bo spet potonilo ali bo kaj drugače? 

L: Mislim, da bo na vrhu. 
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N: Da bo na vrhu? Pa nariši. Kaj pa se je zdaj spremenilo, s tem, ko dajem sol v vodo in jajce 

potem splava. Zakaj se to zgodi?  

L: Mislim, da zato, ker ima sol bolj, mislim, ima več gostote kot jajce. In to jajce zato pač ne 

bo moglo ... 

N: Prav razmišljaš. Da ta sol vodi poveča gostoto. Kaj moram še narediti, da bo jajce gor 

splavalo? 

L: Še več soli. 

N: Še več soli. To hočem deseči. Da ne bom razbila jajca. Tako. Bova počakali, da se to malo 

umiri. Upam, da bo dovolj zdaj. Evo. Še malo moram dodati, da bo splavalo. Evo ga. 

Približno je. Pa še stopilo če bi se do konca. Bova počakali, da se stopi, pa bo jajce zagotovo 

na vrhu. Zdaj pa še obrni zadnjo stran. Evo ga. Plava. Pa bova povzeli vse, kar sva zdaj delali, 

da bova videli, če razumeva razmerje med težo, med prostornino, pa med gostoto. Dva 

predmeta, ki imata enako težo, ampak sta različno velika ... Pa se poskusi zdaj spomniti na 

tekočine. Imeli smo malinovec, pa imeli smo vodo. Obedve sta tehtali enako. Ene je bilo 

manj. Katere je bilo manj?  

L: Malinovca. 

N: Ene je bilo pa več. In večjo gostoto ima tisti predmet, ki ga je bilo manj ali ki ga je bilo 

več? 

L: Tisti predmet, ki ga je bilo manj. 

N: Tako. In napiši tukaj, ki je manjši. Dva predmeta, ki sta enako velika, vendar različno 

težka. Ima večjo gostoto, tisti, ki je ... 

L: Manjši. 

N: Tisti, ki je ... Zdaj moraš pa ... Enako sta velika. Razmišljaj, razmišljaj o, recimo, o teh 

dveh kroglicah. Enako sta veliki, ampak ta je težja, ta je lažja. Katera ima večjo gostoto? 

L: Ta. (pokaže na težjo) 

N: Težja. Napišeš težja. Kako pa je gostota povezana s plavanjem oziroma potapljanjem 

predmetov? Napišeš, kdaj predmet plava. 

L: A v celi povedi? 

N: Lahko. Predmet plava, kadar ima ... (berem, kaj piše) Manjšo, tako. Potone pa, kadar ima? 

Večjo ali manjšo? 

L: Večjo. 

N: Večjo. Kar napiši do konca. 

 


