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1 POVZETEK IN KLJUČNE BESEDE 
 

Razvite dežele se soočajo z zaskrbljujočim upadom ugleda naravoslovnih znanosti v družbi in 

majhnim zanimanjem mladih za naravoslovne študije. Ker pomanjkanje izobraženih 

naravoslovnih kadrov, s katerim se bomo ob nadaljevanju trendov soočili že v bližnji 

prihodnosti, lahko ogrozi razvoj in doseženo raven blagostanja, politiki in strokovnjaki skušajo 

poiskati razloge za nastalo situacijo in oblikovati predloge za izboljšanje.  

Strokovnjaki s področja izobraževanja se strinjajo, da je poleg družbenih razlogov del krivde za 

nastalo situacijo tudi v načinu poučevanja naravoslovja v šolah. Menijo pa tudi, da prav 

spremembe v načinu izobraževanja lahko omilijo negativne trende in prispevajo k večji 

priljubljenosti naravoslovja med mladimi. V poročilu raziskave, ki jo je financirala Evropska 

komisija, je posebej izpostavljeno, da je eden od pristopov k poučevanju, ki ima pozitivne 

učinke na priljubljenost naravoslovja, raziskovalni pouk. Ugotovitve potrjujejo tudi rezultati iz 

ZDA.  

Za razširjanje raziskovalnega pouka v Evropi je EU v okviru 6. in 7. Okvirnega programa 

financirala delovanje projektov Pollen in Fibonacci; v obeh je sodelovala tudi Slovenija. Kot 

nacionalna koordinatorica obeh projektov sem s sodelavci s Pedagoške fakultete Univerze v 

Ljubljani koordinirala, načrtovala in izvajala obsežen program praktičnega usposabljanja 

učiteljev za izvajanje raziskovalnega pouka, pripravo didaktičnih gradiv zanje in za delo z učenci 

v razredu ter eksperimentalnih pripomočkov za izvajanje poskusov. Pri tem sem zasnovala in 

s sodelovanjem lokalne skupnosti v Ljubljani, Kamniku in Kranju tudi organizirala za Slovenijo 

unikaten sistem podpore učiteljem pri izvajanju aktivnosti učencev v obliki izposojevalnic 

kompletov eksperimentalnih pripomočkov.  

S sodelavci smo pripravili gradiva za raziskovalni pouk 19 tematskih sklopov iz učnih načrtov 

predmetov Spoznavanje okolja in Naravoslovje in tehnika. Poleg raziskovalnega pouka je 

posebna pozornost namenjena tudi sočasnemu razvoju materinščine in strokovnega jezika. 

Sama sem se posebej posvetila tudi pripravi didaktičnih pripomočkov za vodenje 

raziskovalnega pouka v razredu.  

V okviru disertacije sem za pet izbranih tematik, od katerih je bila vsaka namenjena obravnavi 

v enem od prvih petih razredov devetletne osnovne šole, pripravila podrobne didaktične 

komentarje k gradivom. Za evalvacijo učinkovitosti in uspešnosti raziskovalnega pouka sem za 

vsako tematiko oziroma razred sestavila test, ki so ga pred in po učnem posegu izpolnjevali 

učenci v eksperimentalni skupini, ki je bila poučevana z raziskovalnim poukom, in učenci 

kontrolne skupine, ki so bili poučevani s klasičnimi pristopi.  

Pri evalvaciji rezultatov sem najprej preverila zanesljivost in občutljivost testov, nato pa 

statistično analizirala rezultate testov. Najprej sem primerjala dosežke učencev 

eksperimentalne skupine na pred- in po-testih, nato pa še rezultate po-testov učencev 

eksperimentalne skupine z rezultati kontrolne.  
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Rezultati kažejo porast znanja in spretnosti učencev v eksperimentalni skupini; raziskovalni 

pouk torej omogoča dosegati cilje učnih načrtov. Primerjava z rezultati učencev v kontrolni 

skupini kaže na izenačenost oziroma rahlo prednost eksperimentalne skupine v skupnih 

rezultatih. Primerjava dosežkov pri nalogah iz veščin, specifičnih za raziskovalni pouk pa kaže, 

da so učinki raziskovalnega pouka bolj opazni pri starejših učencih, saj v prvih dveh razredih ni 

bilo statistično pomembnih razlik med dosežki obeh skupin. 

Pri projektih smo evalvirali tudi vpliv raziskovalnega pouka na odnos učencev in učiteljev do 

naravoslovja. Pri učencih so rezultati pokazali, da ta pristop ne vzpostavi naraščajoče 

priljubljenosti, opazimo pa, da je porast odklonilnega odnosa statistično pomembno omiljen 

(v primerjavi s porastom odklonilnega odnosa do šole v splošnem).  

Učitelji so po dveh letih sodelovanja v projektu izražali statistično pomembno povečanje 

samozavesti za poučevanje naravoslovja in povečano zavedanje pozitivne vloge naravoslovja 

v družbi. Konativni učinek raziskovalnega pouka na sodelujoče učence in učitelje torej lahko 

ocenimo kot pozitiven. 

Pomemben prispevek tega dela je priprava in izvedba množičnega usposabljanja učiteljev za 

raziskovalni pouk, priprava gradiv za izvajanje usposabljanja učiteljev in za delo z učenci v 

razredu, vzpostavitev izposojevalnic eksperimentalnih pripomočkov in prva množična 

kvantitativna študija učinkov raziskovalnega pouka v Sloveniji.  

 

Ključne besede: naravoslovno izobraževanje, naravoslovna pismenost, fizika, raziskovalni 

pouk, učni načrt.  
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1.1 ABSTRACT AND KEY WORDS 
 

 

The decline of publics' attitude towards science and low enrolment in science-related studies 

in the developed countries has been debated among educators and politicians for some time, 

because negative trends threaten future development and the already achieved standards of 

living in the affected countries.  

Experts agree that the established methods of teaching science are partly to blame for the 

situation; however, they also agree that science education can also provide solutions. EC-

founded research states, that inquiry-based science education (IBSE) may be the pedagogy for 

the future and the tool to reverse negative trends in attitudes towards science and science 

education. Research in the USA confirmed those findings. 

EC funded two large scale research, development and dissemination projects within FP6 and 

FP7, both aimed to implement IBSE in Europe. In both The Pollen Project and The Fibonacci 

Project Slovenia was actively participating, with University of Ljubljana, Faculty of Education 

as a partner institution. My role as a national coordinator of both projects was to plan, 

coordinate, and implement a system of continuous professional development courses (CPD) 

for teachers, preparation of didactics materials for teachers and pupils, design toolkit boxes 

for pupils' experiments in the classrooms, and organizing a network of resource centres in 

Ljubljana, Kamnik and Kranj. Resource centres, which lend the boxes with experimental 

equipment for classroom use are still operating with the support of local municipalities. 

Altogether 19 IBSE topics were prepared by the expert team from the Faculty of Education. 

Special attention was devoted to language use and development, as communicating skills are 

crucial in science. My personal efforts were also devoted to developing didactic materials for 

guiding inquiry in the classroom. 

This thesis consists of detailed didactic commentary for 5 topics, adjusted to use in grades 1 

to 5 –one for each grade. I also prepared 5 questionnaires to survey improvement in pupils’ 

knowledge and compare experimental groups’ achievements which was taught by IBSE 

approach, with the control group’s achievements with standard teaching practices results.  

Evaluation of pre- and post-test results comparison showed statistically important 

improvement in pupils’ skills and knowledge. When compared to the control groups’ results, 

experimental group was equal or slightly better. When IBSE specific skills were compared, 

experimental group tended to prevail with older pupils, but no significant differences were 

detected in grades 1 and 2.  

Pupils’ and teachers’ attitudes towards science were also evaluated after two years of 

involvement in IBSE within the Pollen project. IBSE failed to reverse negative trends in 



x 

 

attitudes with pupils, but it succeeded to mitigate the negative effect. Decline in attitudes 

towards science was less severe than in attitude towards school in general.  

Involvement in the project and IBSE had very positive effect on teachers’ attitudes towards 

science, their appreciation of the role of science in society and their confidence in teaching 

science. 

This work is a contribution to improvement of the school practice in Slovenia by CPD on IBSE 

for teachers, didactic materials for teachers and pupils, establishing resource centres with 

experimental tools for classroom use and quantitative study of the effect of IBSE in Slovenia.  

 

 

Key words: science education, science literacy, physics, inquiry-based teaching, curricula. 
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2 UVOD 
 

Če želimo naravoslovje približati učencem, ga moramo predstaviti kot dejavnost običajnih 

ljudi, vključujoč njih same. Učenje ob odkrivanju novega in povezovanju novih spoznanj z 

obstoječim znanjem učencem prinaša zadovoljstvo in jih dodatno motivira za nadaljnje delo. 

Raziskovalni pouk lahko izkorišča in zadovoljuje učenčevo notranjo potrebo po razumevanju 

sveta, ki nas obkroža. Učencem omogoča občutek zadovoljstva ob lastnem odkrivanju, hkrati 

pa lahko začnejo spoznavati tudi zmožnosti in meje znanosti (Harlen, 2010).  

Kot so v ZDA zapisali o raziskovalnem pouku (NRC, 2000), lahko raziskovanje privzamemo kot 

način in cilj naravoslovnega izobraževanja. V preteklosti je sicer veljalo, da je proces 

raziskovanja hkrati tudi cilj raziskovalnega pouka, danes pa so zahteve višje. Procesi, ki se 

odvijajo, veščine in procesna znanja , ki jih učenci pri tem pridobivajo, so še vedno ključnega 

pomena, vse bolj pa (ponovno) velja, da je enako pomembno tudi konceptualno znanje. Med 

poukom morajo učenci torej poleg spretnosti pridobiti tudi znanja.  

Ponekod v Evropi in ZDA je raziskovalni pouk uveljavljen pristop k poučevanju, predpisan z 

učnimi načrti, njegovi dobri rezultati pa potrjeni z raziskavami. V Sloveniji lahko v zadnjem 

desetletju zasledimo nekaj predstavitev raziskovalnega pouka (predvsem revija Naravoslovna 

solnica, ki v vsaki številki objavlja primer raziskave), ki pa žal niso uspeli uvesti raziskovalnega 

pouka kot stalnice v vsakodnevno šolsko prakso. Po novem je tudi v Sloveniji v novih učnih 

načrtih predmetov Spoznavanje okolja ter Naravoslovje in tehnika raziskovalni pouk 

eksplicitno priporočen, učitelji pa za poučevanje z zanje novim učnim pristopom potrebujejo 

usposabljanje in podporo. 

Ker je po rezultatih mednarodne raziskave TIMSS 2007 pri slovenskih šolarjih opaziti 

pomanjkanje poznavanja raziskovalnega postopka in z njim povezanih spretnostih, sem se 

odločila ta pristop podrobneje obdelati, z njim seznaniti učitelje in ga vpeljati v poučevanje pri 

nas. V svojem delu predstavljam celovit sistem množičnega uvajanja raziskovalnega pouka v 

slovenski šolski prostor, ki sem ga kot nacionalna koordinatorica za Slovenijo s sodelavci 

razvijala in izvajala v okviru projektov Pollen (FP6, Science and Society) in Fibonacci (FP7, 

Science and Society). 

Izhodišče za izbiro tematik sta bila učna načrta za predmeta Spoznavanje okolja in 

Naravoslovje in tehnika, ki vsebujeta različne tematske sklope, v okviru katerih najdemo 

vsebine in cilje, primerne za obravnavo z raziskovalnim poukom. Prav tako med veščinami, ki 

jih predpisujeta učna načrta najdemo tiste, ki so značilne za raziskovalni pouk, od leta 2011 pa 

je v prenovljenih učnih načrtih raziskovanje tudi eksplicitno zapisano med postopki, v katerih 

naj se izpopolnjujejo učenci. Pripravljena gradiva so torej namenjena podpori učitelju pri 

izvajanju obstoječih učnih načrtov in ne predvidevajo dodajanja novih vsebin ali veščin. V 

prenovljenih učnih načrtih za oba predmeta najdemo tudi tematske sklope in koncepte, ki jih 

v predhodnih verzijah ni bilo. Za poučevanje teh so v gradivih didaktični napotki za izvedbo, 
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konkretne ideje vsebin in aktivnosti za obravnavo in eksperimentalno opremo za izvedbo z 

učenci v razredu. Ti sklopi (na primer ločevanje zmesi, temperatura in toplota, snovni, toplotni 

in električni tokovi) so idealni za uvajanje novega načina poučevanja, saj učitelji še nimajo 

ustaljenih vsebin in pristopov za obravnavo in se lažje odločijo za uvajanje novosti, zato 

pripravljena gradiva obravnavajo tudi te teme. V okviru projektov Pollen in Fibonacci smo s 

sodelavci pripravili 18 tematskih gradiv, sama pa sem pripravila še gradivo za pomoč učitelju 

pri vodenju raziskovalnega pouka in stensko sliko za usmerjanje raziskovanja v razredu. Kot 

nacionalna koordinatorica obeh projektov sem koordinirala tudi pripravo gradiv, ki so izšla v 

zbirki »Didaktična gradiva projekta Fibonacci«, katere urednica sem (Bajd, Gostinčar 

Blagotinšek, Iskrić idr., 2013). Del gradiv (skupaj s pripadajočimi eksperimentalnimi 

pripomočki) je posebej prilagojen za vzgojitelje predšolskih otrok in za delo z otroki v 

predšolskem obdobju, saj je posebej za pozitiven odnos do naravoslovja pomembno, da z 

aktivnostmi začnemo dovolj zgodaj. Gradiva so v celoti dosegljiva na spletni strani 

http://fibonacci-project.si/gradiva/gradiva.html.  

Za vsak tematski sklop smo pripravili tudi škatle eksperimentalnih pripomočkov, ki omogočajo 

izvedbo predvidenih aktivnosti z učenci v razredu. Škatle večinoma omogočajo izvajanje 

dejavnosti v parih (vsebujejo po 15 kompletov pripomočkov; 14 za delo učencev v parih in 

enega za učitelja), nekatere pa so predvidene za delo v trojicah (škatla vsebuje 10 kompletov 

pripomočkov). Za nekaj dejavnosti smo predvideli kroženje skupin učencev med različnimi 

aktivnostmi ali izvajanje različnih aktivnosti v različnih skupinah; v teh primerih škatla vsebuje 

več različnih kompletov pripomočkov. Vodilo pri izbiri pripomočkov je bila varnost, vzdržljivost 

in dostopnost; kjer je bilo le mogoče, so vključeni predmeti iz vsakdanjega življenja in igrače. 

Ker je skrb za ustrezne eksperimentalne pripomočke na razredni stopnji devetletne osnovne 

šole prepuščena učiteljem in njihovi iniciativi ter iznajdljivosti, kot poroča Lavsegarjeva (2006) 

in ker učitelji kot razlog za opuščanje izvajanja eksperimentov pogosto navajajo pomanjkanje 

eksperimentalnih pripomočkov, smo za učitelje, vključene v projekta, organizirali 

izposojevalnice kompletov eksperimentalnih pripomočkov. Pri organizaciji sistema izposoje 

sem se zgledovala po uspešnih zgledih take podpore učiteljem na Švedskem, Danskem in v 

ZDA. Izposojevalnice tudi po izteku projekta Fibonacci delujejo v Ljubljani, Kamniku in Kranju 

zahvaljujoč podpori lokalnih skupnosti in prizadevanjem lokalnih koordinatorjev.  

V skladu z ugotovitvijo, da je potrebno pred uvedbo novosti v poučevanje učitelje izobraziti za 

izvajanje le-te, smo za učitelje organizirali usposabljanje, ki je za vsako temo potekalo v obliki 

štiriurne delavnice. Izobraževanje učiteljev je potekalo na takšen način kot naj bi učitelji 

kasneje poučevali svoje učence. Na delavnici so se učitelji seznanili z vsebino gradiv in 

pripadajočimi eksperimentalnimi pripomočki, teoretskim ozadjem ter didaktičnimi priporočili, 

sami pa so tudi izvedli eksperimente, ki so jih kasneje izvajali z učenci v razredu. Tematske 

delavnice smo nato nadgradili še z delavnicami, na katerih smo se na konkretnih primerih (na 

primer elektrika, gibanje, ločevanje zmesi, svetloba, temperatura in toplota) posvečali 

izključno vodenju raziskovalnega pouka, pri čemer je bila vloga učiteljev dvojna: izvajali so 

http://fibonacci-project.si/gradiva/gradiva.html
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raziskave, kot naj bi jih kasneje njihovi učenci, na osnovi izkušenj, ki so jih pri tem pridobili, pa 

smo obravnavali tudi vlogo učitelja pri vodenju raziskovalnega pouka. 

V skladu s spoznanjem, da učitelji za uspešno spremembo svojih ravnanj v razredu potrebujejo 

tudi praktično implementacijo novega pristopa v kontroliranih okoliščinah, so pripravljene 

učne enote nato izvedli z učenci v razredu in o izvedbi poročali v pisni obliki. Ključni del poročila 

je bila refleksija o poteku dejavnosti in morebitni predlogi za spremembe oziroma izboljšave. 

Poleg občasnih obiskov v razredih med izvedbo učnih posegov so bila poročila sredstvo za 

evalvacijo učinkov delovanja projekta na učno prakso v šolah in orientacija za prilagoditev 

gradiv in eksperimentalnih kompletov potrebam učiteljev in situaciji v praksi. 

V delu so najprej zapisana teoretična izhodišča za načrtovanje gradiv in dejavnosti; v 3. 

poglavju predstavljam spoznanja o kognitivnem razvoju otroka kot so ga opisali Piaget, 

Vigotski in Bruner. Za aplikacijo pri pripravi gradiv izpostavljam Piagetovo poudarjanje o 

učenju kot lastni konstrukciji znanja, ki ga dopolnjujejo spoznanja Vigotskega o pomenu 

interakcije z odraslim in vrstniki za otrokovo učenje. Omenjam tudi Brunerjeva spoznanja o 

koristih spiralnega kurikuluma, kakršnega imamo v Sloveniji za poučevanje naravoslovnih 

konceptov. Tudi razvoj veščin raziskovanja naj bi potekal na podoben način; del vsebin naj 

učitelji poučujejo na tak način, učenci pa naj se pri tem postopno izpopolnjujejo v tej veščini 

ves čas šolanja. V nadaljevanju poglavja sta na kratko predstavljeni behavioristična in 

kognitivistična teorija učenja; od slednjih konstruktivizem predstavljam nekoliko obširneje, ker 

raziskovalni pouk, ki ga predstavljam v delu, temelji prav na aktivni vlogi učečega pri 

konstrukciji lastnega znanja.  

V 4. poglavju je podrobneje predstavljen raziskovalni pouk. Podane so različne definicije in 

pogledi nanj, njegova struktura in različne vrste pristopov k poučevanju, ki jih najdemo pod 

skupnim poimenovanjem »raziskovalni pouk«. Opisane so okoliščine, ki lahko vplivajo na 

uspešnost poučevanja s tem pristopom in potrebni pogoji za uspešno izvajanje raziskovalnega 

pouka. Predstavljeni so strokovni argumenti v prid uvedbe tega pristopa k poučevanju v 

naravoslovno izobraževanje, pa tudi omejitve in pasti, ki jih moramo upoštevati, če ga želimo 

uspešno implementirati v šolsko prakso. V nadaljevanju predstavljam še pomen skrbi za 

jezikovno komponento poučevanja, ki je ključna za prenos informacij med udeleženci procesa 

poučevanja in učenja, a ji ne posvečamo dovolj pozornosti. V pripravljenih gradivih je razvoju 

ustreznih jezikovnih sredstev posvečena posebna skrb. Na koncu opisujem še vlogo in pomen 

veščin, ki jih razvijamo pri raziskovalnem pouku; tudi tu je postopnost in zavedanje o 

sposobnostih učencev ključnega pomena za uspešno implementacijo. 

V 5. poglavju so opisani primeri dobrih praks celostne podpore učiteljem pri poučevanju 

naravoslovja v ZDA, na Švedskem, na Danskem in v Nemčiji. V vseh predstavljenih deželah 

nudijo izobraževanje in strokovno podporo za učitelje ter omogočajo izposojo 

eksperimentalnih pripomočkov za delo z učenci. Sistem, ki sem ga vpeljala v Sloveniji, se 

zgleduje po opisanih primerih. 
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Pregled učnih načrtov predmetov Spoznavanje okolja ter Naravoslovne in tehnika, ki v prvih 

petih razredih devetletne osnovne šole vsebujeta področja naravoslovnih znanosti je v 6. 

poglavju. Izpostavljene so fizikalne tematike in podana izhodišča za izbiro tematik, ki sem jih 

pripravila in obravnavala v okviru disertacije.  

V 7. poglavju so opisana izhodišča za oblikovanje učnih enot, ki so utemeljena s spoznanji o 

učinkovitem učenju naravoslovja. Ker so učne enote in gradiva deloma namenjena za 

neposredno uporabo v razredu, deloma pa izobraževanju učiteljev za njihovo delo z učenci v 

razredu, so zapisane tudi izkušnje z učinkovitim izobraževanjem učiteljev za spreminjanje 

ustaljenega načina poučevanja, oziroma uvajanjem raziskovalnega pouka v šolsko prakso. Ker 

je pri uvajanju sprememb v poučevanje nujno preučiti obstoječe stanje, predstavljam tudi 

projekt TEMPUS, v okviru katerega je pod vodstvom dr. Janeza Ferbarja v 90. letih prejšnjega 

potekalo uvajanje učenja naravoslovja ob aktivnostih učencev. Ta sprememba je vodila do 

naravoslovnega izobraževanja v osnovni šoli, kot ga poznamo danes. Hkrati predstavljam še 

projekta Pollen in Fibonacci, v okviru katerih sem kot nacionalna koordinatorica vodila 

vpeljavo raziskovalnega pouka v šolsko prakso in oblikovala sistem celostne podpore učitelju 

pri tem. Opisane so tudi skupne značilnosti oziroma enotna struktura učnih enot. 

V 8. poglavju predstavljam delovna izhodišča pri pripravi gradiv in vsebine za delo z učitelji in 

učenci v okviru projektov Pollen in Fibonacci. Podrobneje so predstavljene samo tiste vsebine, 

za katere sem v okviru disertacije evalvirala rezultate poučevanja. Za 1. razred sem izbrala 

tematski sklop Gibanje, za 2. razred Ločevanje zmesi, za 3. razred Vreme, za 4. razred Elektriko 

in za 5. razred temo Temperatura in toplota. Pri vsakem so predstavljeni cilji, predvideni z 

učnim načrtom, predhodno znanje in predvidena nadgradnja znanja v sledečih letih 

izobraževanja. Vsebine so podrobno komentirane z didaktičnega in izvedbenega stališča.   

Testi, ki sem jih sestavila in uporabila za ugotavljanje učinkov poučevanja z raziskovalnim 

poukom v prvih petih razredih devetletne osnovne šole so predstavljeni v 9. poglavju. Vsebini 

testov so dodani komentarji s predstavitvijo ciljev, ki jih naloge preverjajo.  

Rezultati statističnih analiz so v 10. poglavju. Najprej preverim ustreznost testnih nalog z 

izračunom njihove težavnosti in občutljivosti, sledi evalvacija uspešnosti raziskovalnega 

pouka, ki sem jo izvedla s primerjavo rezultatov učencev na pred- in po-testih v 

eksperimentalni skupini, dodane pa so še primerjave rezultatov testov po učnem posegu za 

učence eksperimentalne in kontrolne skupine.  

V 11. poglavju so predstavljeni rezultati vprašalnikov, s katerimi smo ugotavljali vpliv 

raziskovalnega pouka na priljubljenost naravoslovja pri učencih in učiteljih. 

Predstavitev izhodiščnih hipotez in ugotovitev s komentarji, ter nekatere dileme in pomisleki, 

ki so se mi porodili med delom na projektih in pripravi disertacije, ter izzivi in načrti za 

prihodnje delo, so predstavljeni v poglavju 12. 



5 

 

Seznam uporabljene literature in virov je zapisan v 13. poglavju, v prilogah pa so dodana 

didaktična gradiva projekta Fibonacci in testi, ki sem jih sestavila za evalvacijo učinkov 

raziskovalnega pouka. 
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3 TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 

V prvem delu poglavja je opisan kognitivni razvoj otroka od predšolskega obdobja do konca 

osnovnošolskega izobraževanja. Posebej v prvih razredih devetletne osnovne šole je 

pomembno, da se zavedamo omejitev, ki jih za načrtovanje in izvajanje raziskovalnega pouka 

predstavlja dosežena stopnja mišljenja. 

V drugem delu so na kratko predstavljeni različni pogledi na učenje, s poudarkom na 

konstruktivizmu. Dodana je predstavitev različnih metod poučevanja, ki so blizu 

raziskovalnemu pouku. Oboje sem upoštevala pri pripravi gradiv in načrtovanju dejavnosti za 

raziskovalni pouk naravoslovnih vsebin, ki jih predstavljam v disertaciji. 

 

 

3.1 KOGNITIVNI RAZVOJ OTROKA  
 

Zorenje, fiziološki razvoj in rast otroka so dedno pogojeni in potekajo individualno, vendar pri 

vseh ljudeh v razmeroma enakem zaporedju. Za proces učenja je posebej pomemben razvoj 

živčevja, predvsem možganov. Procese zorenja živčevja lahko upočasnijo in zmotijo neugodni 

dejavniki okolja ter nekatere bolezni, pospešijo pa primerne izkušnje ob pravem času. V 

otrokovem razvoju se torej zorenje in učenje neločljivo prepletata (Marentič Požarnik, 2003).  

Ne glede na usmeritev psihologi pri preučevanju razvoja mišljenja upoštevajo pomen dednosti 

in izkušenj ter vpliv okolja na medsebojni preplet prvih dveh. Različne struje pa se razlikujejo 

v pojmovanju odnosa med zorenjem in učenjem. Nekateri menijo, da na razvoj ni mogoče 

vplivati, saj je večinoma dedno določen, drugi (pristaši t. i. zgodnjega učenja) pa menijo, da se 

otrok ob ugodnih vzpodbudah lahko uči že zelo zgodaj (marsičesa že v vrtcu) in da z učenjem 

nikakor ne smemo zamujati (Marentič Požarnik, 2003). S tega stališča je zgodnje uvajanje 

raziskovalnega pouka oziroma vsaj nekaterih njegovih faz priporočljivo od vsega začetka, torej 

že v 1. razredu. 

 

 

3.1.1 Razvoj mišljenja po Piagetu 
 

S preučevanjem razvoja otrokovega mišljenja se je ukvarjal švicarski biolog Jean Piaget, 

katerega dognanja so v 60-tih in 70-tih letih prejšnjega stoletja prevladala v psihologiji. Menil 

je, da je učenje podrejeno zakonitostim razvoja mišljenja. Čeprav so nekatere njegove 

ugotovitve kasneje kritizirali, je ključna njegova ugotovitev, da otroci niso pomanjšani odrasli, 

da med mišljenjem otroka in odraslega obstajajo kvalitativne razlike. Med preučevanjem 
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otroških odgovorov na intelektualne naloge je namreč ugotovil, da otroci podobne starosti 

nanje odgovarjajo na podoben način. Otroški odgovori pa se bistveno razlikujejo od odgovorov 

odraslih in od odgovorov, ki jih odrasli od njih pričakujejo.  

Glede na vzorce, ki jih je opazil pri otroških odgovorih, je Piaget razvoj mišljenja razdelil na štiri 

faze (Labinowicz, 1989; Marentič Požarnik, 2003).  

 

1. Senzomotorična stopnja (0-2 leti): v tem obdobju poteka razvoj od omejenega števila 
nenamernih refleksnih gibov, preko namernega ponavljanja gibov z namenom doseganja 
zastavljenih ciljev do prilagajanja dejavnosti novim okoliščinam. Ob koncu tega obdobja se 
pojavi razmišljanje pred začetkom aktivnosti.  

 

2. Stopnja predoperativnega mišljenja (2-7 let): to je prelomno obdobje v otrokovem razvoju, 
saj mu naraščajoče sposobnosti miselnega ponazarjanja predmetov in pojavov omogočajo 
rekonstruiranje preteklosti in napovedovanje prihodnosti, zato otrok ni več omejen na 
sedanjost in konkretno v svojem okolju. Pomembno vlogo ima razvoj govora. Ta je na 
začetku egocentričen, proti koncu obdobja pa postane vse bolj socialen. Intuitivno je otrok 
sposoben logičnega dojemanja na posameznih področjih, a pogosto upošteva en sam 
aspekt kompleksnejših objektov, ostale zanemari. Ne razlikuje še dobro med resničnostjo 
in domišljijo, predstave pogosto prevladajo nad zaznavami. Otrok je ob koncu tega 
obdobja in v nadaljevanju že sposoben preprostih postopkov klasifikacije in logičnih 
operacij na konkretnih primerih. Ker pa je njegovo mišljenje zelo egocentrično, se ni 
sposoben vživeti v stališča drugih, ali o problemu razmišljati z več kot ene, oziroma 
drugačne perspektive. To moramo upoštevati pri načrtovanju in izvedbi raziskovalnega 
pouka.  

 

3. Stopnja konkretno logičnega mišljenja (7-12 let): otrok je sposoben reverzibilnega 
mišljenja (miselni obrat pojavov), narašča sposobnost konzervacije (ohranitev mase, 
prostornine, …), prav tako sposobnost klasifikacije. Vse to tvori osnovo za razumevanje 
naravoslovnih pojmov in naravnih zakonov, vendar v tem obdobju le na konkretni ravni. 
Mišljenje je vezano na konkretne objekte v okolju ali na žive predstave, ki jih je otrok 
pridobil med predhodnimi izkušnjami.  

 

Za načrtovanje pouka naravoslovja je pomembno, da je otrok v tej fazi že sposoben 

reverzibilnega mišljenja, posledično pa se umika egocentrično mišljenje. Logične operacije so 

omejene na manipulacije s konkretnimi objekti, abstrakcije pa otrok še ni sposoben, kar 

moramo upoštevati tudi pri učnem procesu.  

4. Stopnja abstraktno logičnega mišljenja (po 12. letu): abstraktno logično mišljenje, 
neodvisno od konkretnih primerov in lastnih izkušenj se začne razvijati po 12. letu, vendar 
so glede tega med posamezniki velike razlike. Nekateri to stopnjo dosežejo mnogo kasneje, 
nekateri nikoli. Hipotetično mišljenje in sklepanje se najprej razvije na naravoslovnih 
primerih, kasneje na družboslovnih. 
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Razvoj oziroma prehajanje med posameznimi stopnjami ni skokovito, temveč postopno. V 

prehodnih obdobjih so prisotne značilnosti obeh stopenj, možno je vračanje na predhodno 

stopnjo ali hkratne različne stopnje mišljenja na različnih področjih. Po Piagetu razvoj 

vzpodbuja medsebojni vpliv obstoječih miselnih struktur in okolja. Če izkušnja ni v skladu z 

obstoječo miselno strukturo, to povzroči spoznavni konflikt oziroma neravnotežje. Otrok 

poskuša ponovno vzpostaviti ravnotežje (ekvilibracija), zato vključi novo izkušnjo v obstoječi 

sistem (asimilacija), ali pa prilagodi miselno strukturo (akomodacija). Razvoj lahko pospešimo 

le, če je otrok že sam blizu naslednje stopnje v kognitivnem razvoju. V nasprotnem primeru bo 

naučeno pozabil ali tega ne bo sposoben prenašati v nove okoliščine.  

Piagetova teorija je močno vplivala na učne metode in postopke, čeprav nekateri kritizirajo 

posamezne dele, npr. enakost in zaporedje razvojnih obdobij. K previdnosti pri načrtovanju 

pouka napeljujejo npr. ugotovitve Eylon-a in Linn-a (1988, v Lutz in Huitt, 2004), ki sta 

preučevala stanje kognitivnega razvoja srednješolcev in ugotovila, da bistveno zaostajajo za 

Piagetovimi predvidevanji, posebej kar se tiče doseganja stopnje abstraktno logičnega 

mišljenja. V luči teh ugotovitev so v gradivih načrtovane dejavnosti s konkretnimi pripomočki 

in na poenostavljenih primerih, povezanih z vsakdanjim življenjem, kar učencem pomaga 

obvladovati izzive.  

 

 

3.1.2 Vigotski in »področje bližnjega razvoja« 
 

Ruski psiholog Vigotski priznava pomen praktičnih aktivnosti za otrokov razvoj, a učenje vidi 

kot socialni proces. Kaj in kako se bo posameznik naučil, je odvisno od socialnih dejavnikov 

okolja (Vigotski, 1978). Razvojne stopnje so po njegovem mnenju tri:  

 

1. tisto, kar je posameznik že dosegel in je sposoben uporabiti brez zunanje pomoči,  
2. »področje bližnjega razvoja« - stopnja, ki je sam ni sposoben doseči, zanj pa je dosegljiva 

ob ustrezni zunanji pomoči (npr. učitelja), in  
3. stopnja, ki je posameznik nikakor ni sposoben doseči, niti z zunanjo pomočjo. 
4. Njegovo mnenje je, da je proces učenja najuspešnejši, če so zahteve do otroka v območju 

malo nad stopnjo kognitivnega razvoja, ki jo je že dosegel (področje bližnjega razvoja). 
Razvoj je po njegovem mnenju svojstven za vsakega posameznika in ni vnaprej določljiv; 
ko se posameznik uči, se namreč tudi njegovo področje bližnjega razvoja premika, 
spreminja, tako da končnega stanja sploh ni mogoče predvideti oziroma ga ni. Poseben 
pomen pri učnem procesu pripisuje govoru, notranjemu in razgovoru z vrstniki. Trdi, da 
učenje poteka skozi govor (Vigotski in Kozulin, 1986).  

 

Raziskovalni pouk omogoča učinkovito izrabo tega aspekta učenja v procesu izvedbe vseh faz 

raziskave, še posebej pa med načrtovanjem in poročanju o izvedbi.  
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3.1.3 Bruner kot »metodični optimist« 
 

Brunerja velja omeniti, ker se je pri načrtovanju učnih načrtov zavzemal za t. i. spiralni 

kurikulum, kot je za poučevanje naravoslovnih vsebin predpisan v devetletni osnovni šoli 

Republike Slovenije. Kot Piagetov učenec je priznaval razvojne stopnje v razvoju otroka in 

poudarjal nujo upoštevati otrokov kognitivni razvoj pri načrtovanju učenja. Tej zahtevi lahko 

ustrežemo z večkratno obravnavo iste teme na vedno zahtevnejšem nivoju, kakor to omogoča 

spiralni kurikulum.  

Po njegovem mnenju poteka razvoj reševanja problemov v treh fazah: najprej jih otrok rešuje 

s pomočjo dejavnosti (enaktivna faza), nato s pomočjo slikovnih predstavitev (ikonična faza) 

in nazadnje s pomočjo simbolov (simbolična faza) (Marentič Požarnik, 2003).  

Za razliko od Piageta in Vigotskega je menil, da se je vsakdo sposoben naučiti česarkoli, ob 

primernem načinu podajanja, seveda. Zato ga je Marentič Požarnikova označila za 

»metodičnega optimista« (prav tam).  

 

 

3.2 KRATEK PREGLED TEORIJ UČENJA 
 

Pred začetkom poučevanja je nujno definirati kaj imamo v mislih, ko razpravljamo o učenju. 

Razumevanje procesa učenja namreč determinira načine, kako se lotimo poučevanja, če 

poučevanje razumemo kot pomoč učencem pri učenju. Splošno definicijo učenja podaja 

UNESCO (Marentič Požarnik, 2003, str. 10):  

 

»Učenje je vsaka sprememba v vedenju, informiranosti, znanju, razumevanju, stališčih, 

spretnostih ali zmožnostih, ki je trajna in je ne moremo pripisati fizični rasti ali razvoju 

podedovanih vedenjskih vzorcev.«  

 

Dokaj tradicionalno in pasivno razumevanje učenja najdemo v Slovarju slovenskega knjižnega 

jezika (SSKJ, 2000):  

 

»Učiti se: s sprejemanjem znanja se usposabljati za opravljanje določenega dela, dejavnosti.«  

 

Woolfolkova učenje opredeli kot (Woolfolk, 2010, str. 228): 
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»… proces, pri katerem izkušnje povzročijo trajne spremembe v znanju ali vedenju.« 

 

W. Harlen pa navaja naslednje tri možne definicije učenja (Harlen, 2009, str. 3):  

 

»Učenje je pridobivanje znanja in spretnosti.«  

»Učenje je lastno osmišljanje novih izkušenj.«  

»Učenje je lastno osmišljanje novih izkušenj v sodelovanju z drugimi.«  

 

Povzamemo lahko, da do učenja torej pride na osnovi izkušenj, ob interakciji med človekom in 

njegovim fizikalnim ter socialnim okoljem. Pomembno je, da pri vrednotenju učenja 

upoštevamo poleg napredka v znanju tudi pridobljene spretnosti.  

Teoretične poglede na učenje lahko v grobem razdelimo na behavioristične in kognitivistične 

(Marentič Požarnik, 2003).  

 

 

3.2.1 Behavioristični pogled na učenje 
 

Behavioristi se osredotočajo na preučevanje na zunaj opaznega vedenja in vidijo učenje kot 

ustvarjanje povezav med zunanjimi dražljaji in reakcijami. Menijo tudi, da so zunanje 

okoliščine ključne za učenje in spremembe v vedenju. Za (radikalne) behavioriste miselni 

procesi (npr. mišljenje, predstave, pričakovanja) niso zanimivi, ker niso dostopni objektivnemu 

raziskovanju. Skinner, eden od njih, je učenje opredelil kot razmeroma trajno spremembo 

vedenja, ki jo lahko odkrijemo z opazovanjem in nanjo vplivamo s podkrepitvijo, ki vedenju 

sledi. Kot večina behavioristov je eksperimentiral z živalmi, posvečal pa se je preučevanju 

vpliva sprememb v okolju na spremembe vedenja. Predhodne ugotovitve je razširil v teorijo 

podkrepitve. V tem modelu je podkrepitev posledica, ki sledi vedenju in je bodisi pozitivna 

(dražljaj, ki zadovoljuje neko potrebo in poveča možnost, da se bo tako vedenje spet pojavilo), 

ali negativna (dražljaj, ki se mu organizem želi izogniti, vzbuja negativna čustva ter zmanjšuje 

možnost pojava takega vedenja). Skinnerjeva spoznanja o oblikovanju vedenja so pomembno 

vplivala na postopke dresure živali, pa tudi vzgojne in terapevtske postopke ter šolsko učenje. 

Med drugim je podlaga za nekatere sodobne pristope k poučevanju, na primer programirano 

učenje (Marentič Požarnik, 2003). 

Nekateri sodobni behavioristi (npr. A. Bandura), priznavajo omejitve takega pogleda na učenje 

in ga poskušajo dopolniti, posebej z upoštevanjem socialnih vidikov učenja. Bandura je učenju 
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s podkrepitvijo in kaznovanjem dodal socialni vidik - učenje z opazovanjem drugih (Woolfolk, 

2010).  

V Sloveniji tudi v sodobnejših pristopih k poučevanju fizikalnih vsebin še vedno prepoznamo 

behavioristični pristop: učitelj predstavi vsebino, navede dejstva in/ali izpelje matematični 

opis pojavov in rezultate potrdi z demonstracijskim eksperimentom. Aktivnosti učencev so 

praviloma omejene na izvajanje eksperimentov po navodilih, učitelji pa pogosto poročajo o 

pomanjkanju eksperimentalnih pripomočkov kot razlogu za opuščanje le-teh, ali izvajanje v 

velikih skupinah. (Kariž-Merhar, 2008) 

 

 

3.2.2 Kognitivistični pogled na učenje 
 

Kognitivisti se od behavioristov ločijo po predpostavki, česa se človek uči. Behavioristi 

zagovarjajo tezo, da se med učenjem naučimo vedenja samega, med tem ko kognitivisti 

menijo, da med učenjem pridobimo znanja, ki nam omogočijo nove vrste vedenja. Oboji tudi 

verjamejo, da je podkrepitev pomembna v procesu učenja, toda iz drugačnih razlogov: 

behavioristi menijo, da podkrepitev ojači odziv, kognitivisti pa podkrepitev vidijo kot povratno 

informacijo oziroma kot vir informacij.  

Kognitivistični pogled na poučevanje je hkrati najstarejši in najsodobnejši. Poznan je vse od 

časa starogrških filozofov, nato pa je s pojavom behaviorizma v 19. stoletju zatonil v pozabo. 

Ponovno se je uveljavil po 2. svetovni vojni, ko so raziskave kompleksnih spretnosti ljudi 

razkrile, da je v njihovem ravnanju opaziti več kot le odzive na vzpodbude in kaznovanje. Eden 

prvih vidnih konstruktivistov sodobnega časa je D. Ausubel, ki je poudarjal vpliv obstoječih 

kognitivnih struktur (znanja) na to, kako se bo kdo učil in kaj ter kako hitro pomnil.  

Kognitivizem je danes splošno sprejeta psihološka smer. Poudarja pomen človekovih 

notranjih, mentalnih procesov pri učenju. Kognitivne teorije učenje vidijo kot aktivni miselni 

proces učečega, ki sprejema, pomni in uporablja znanje (Marentič Požarnik 2003). Pri tem 

učeči znanje ne samo pridobiva, temveč tudi preoblikuje že obstoječega. Namesto, da bi se pri 

tem pasivno prepuščal vplivom okolja, učeči sproža dogodke (npr. eksperimente), usmerja 

pozornost ali ignorira dogajanje, skratka na poti do doseganja ciljev, med procesom 

pridobivanja znanja, sprejema odločitve. Proces je individualen, vsak človek načrtuje in 

organizira učenje na sebi lasten način. Prvotno so kognitivisti uporabljali izraz »pridobivanje« 

znanja, sodobnejši pogledi pa govorijo o »konstrukciji« le-tega. (Woolfolk, 2010).  
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3.2.3. Konstruktivizem v poučevanju 
 

Konstruktiviste lahko uvrstimo med kognitiviste (Marentič Požarnik, 2003). Poudarjajo aktivno 

vlogo učečega pri izgradnji (konstrukciji) znanja skozi proces osmišljanja izkušenj, ter 

spreminjanja in nadgrajevanja obstoječih predstav. Znanja ne sprejemamo od zunaj, ampak 

ga aktivno izgrajujemo (konstruiramo) na osnovi tistega, kar že vemo, in novih informacij, ki 

jih prejemamo. Za radikalne konstruktiviste znanje ni nekaj, kar bi objektivno obstajalo, ampak 

je vedno subjektivno, ustvarjeno individualno v procesu osmišljanja izkušenj učečega.  

Teorijo konstruktivizma na področju učenja in pouka sta bistveno oblikovala Piaget in Vigotski, 

med utemeljitelje pa lahko prištevamo tudi Gestalt psihologe, Brunerja in Deweya. Piaget je 

izhajal iz procesov, pri katerih posameznik konstruira svoje znanje med manipuliranjem s 

predmeti, Vigotski pa je poudarjal socialni vidik učenja – konstrukcijo znanja med interakcijo z 

vrstniki in odraslimi (Marentič Požarnik, 2003). Sama vidim raziskovalni pouk kot posrečeno 

kombinacijo obojega, manipulacijo z objekti v okolju med eksperimentiranjem, in interakcije 

z vrstniki (ter učiteljem) v procesu načrtovanja, izvedbe in interpretacije raziskave.  

Čeprav se nekateri konstruktivisti bolj osredotočajo na posameznika in njegovo izgradnjo 

lastnega znanja, drugi pa na interakcije posameznika z okolico ter vpliv le-te na njegovo 

miselno konstrukcijo, se vsi konstruktivisti strinjajo, da je za rezultat pomembno oboje, proces 

pa je osredotočen na učečem se – v center torej postavljajo učenca (Woolfolk, 2010).  

Mnogim konstruktivističnim pristopom k poučevanju so skupni tudi cilji učenja, ki vključujejo 

sposobnost reševanja problemov, sprejemanje odločitev, kritično mišljenje in odprtost do 

različnih pogledov na isti problem. Poudarjajo pomen uporabnega znanja in uporabe znanja, 

ki mu dajejo prednost pred pomnjenjem podatkov in akumulaciji znanja, konceptov ter 

spretnosti (Woolfolk, 2010). 

Za uspešen potek procesa učenja je potrebno zagotoviti ustrezne pogoje. Priporočila, ki jih 

omenjajo pri številnih konstruktivističnih pristopih lahko strnemo v petih točkah (prav tam, 

str. 316 - 317): 

 

 Učenje poteka v kompleksnem, relevantnem in realističnem okolju.  
 

Konstruktivisti verjamejo, da se morajo učenci pri pouku srečati z zapletenimi izzivi, kot jih 

bodo deležni v vsakdanjem okolju in ne s poenostavljenimi in osiromašenimi »primeri«. Le 

tako jim bo naučeno lahko koristilo v realnem svetu. Pri obravnavi kompleksnih problemov se 

lahko naučijo potrebnih strategij reševanja in soočijo z dejstvom, da do cilja vodi več kot ena. 

Pri tem potrebujejo podporo učitelja, ki ustvarja ustrezne pogoje in usmerja delo.  

 

 Vzpodbudno okolje za ustrezne socialne interakcije in delitev odgovornosti za učenje.  
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Že Vigotski je poudarjal pomen socialnih odnosov v procesu učenja, novejše raziskave pa 

nakazujejo, da je pomemben vidik učenja sposobnost učencev predstaviti in utemeljiti svoje 

stališče ter pri tem tudi prisluhniti drugim. Oboje je pomembno pri konstrukciji in 

rekonstrukciji znanja posameznika.  

 

 Sprejemanje različnih pogledov na problem in uporaba različnih reprezentacij vsebine.  
 

Če učenci pri reševanju problema spoznajo en sam pristop, model ali reprezentacijo, to lahko 

vodi v pretirano poenostavljanje. Navajeni enostranske obravnave enak (in edini) pristop 

skušajo uporabiti pri vsakem problemu. Strokovnjaki svetujejo obravnavo enega in istega 

problema večkrat, z različnih perspektiv, z drugim pristopom, ob uporabi drugačnih modelov 

in metafor. To je skladno z Brunerjevo idejo spiralnega kurikuluma.  

 

 Negovanje samozavedanja in spoznanja, da je za konstrukcijo znanja odgovoren vsak sam.  
 

Učenci se morajo zavedati kaj in kako vpliva na njihovo mišljenje in konstrukcijo znanja. Le 

tako lahko odgovorno in samokritično sprejemajo odločitve, utemeljujejo svoja stališča in 

spoštljivo obravnavajo stališča drugih. 

 

 Opogumljanje za prevzem pobude za učenje.  
 

Konstruktivisti so fokus pouka s poučevanja premaknili na učenje; z učitelja na učenca; 

osredotočenje je na prizadevanjih učečega se za izgradnjo lastnega znanja. To pa učitelja 

nikakor ne razbremeni odgovornosti za poučevanje. Njegova vloga ostaja ključna, a v obliki 

podpore učečemu. 

 

 

3.2.4. Konstruktivizem v naravoslovnem izobraževanju 
 

Sodobno poučevanja naravoslovja ni predajanje znanja in podajanje pravilnih odgovorov na 

zastavljena vprašanja, temveč vodenje učencev pri razmišljanju o njihovem vedenju in 

konstrukciji novega, boljšega razumevanja sveta, ki jih obdaja.  

Namen naravoslovnega izobraževanja lahko opredelimo kot prizadevanje, da vključena 

populacija v čim večji meri doseže naravoslovno pismenost. Le-ta ima po definiciji 

mednarodne raziskave PISA dve dimenziji: znanje naravoslovja in vedenje o naravoslovju. K 
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znanju naravoslovja sodi znanje s pomembnejših področij, kot so fizika, kemija, biologija ter 

znanje o Zemlji in vesolju. K vedenju o naravoslovju pa štejemo poznavanje načinov in ciljev 

naravoslovnega raziskovanja, interpretacijo naravnih zakonov ter poznavanje znanosti in 

tehnologije ter njune vloge v družbi (OECD, 2007). Razvijanje posameznih dimenzij 

naravoslovne pismenosti zahteva tudi ustrezne okvire v izobraževalnem sistemu in politiki.  

Za doseganje s kurikulom predpisanih naravoslovnih kompetenc moramo naravoslovno 

pismenost, kot jo definirajo v raziskavi PISA, dopolniti z veščinami in spretnostmi. Pregled 

naravoslovnih kompetenc, ki naj jih učencem omogoča naravoslovno izobraževanje v republiki 

Sloveniji, opozori še na praktično komponento učenja - spretnosti in veščine (Krnel, 2010, str. 

36): 

 

»… naravoslovni postopki kot nujni in temeljni del naravoslovnih kompetenc. Naravoslovni 

postopki so opredeljeni kot tista znanja, spretnosti in veščine, ki so značilna za raziskovanje in 

znanstvene metode dela. Predstavljajo miselne in manipulativne dejavnosti, s katerimi učenci 

poleg vsebin odkrivajo tudi »naravo« naravoslovja ali zakonitosti znanstvenega dela.« 

 

Raziskovalci v angleško govorečih deželah se intenzivneje posvečajo konstruktivizmu v 

izobraževanju že zadnjih 20 let (Plut Pregelj, 2003), prva množična aplikacija 

konstruktivističnega poučevanja naravoslovja v osnovnih šolah v Sloveniji pa je potekala na 

pobudo dr. J. Ferbarja v 90-letih prejšnjega stoletja v okviru mednarodnega projekta TEMPUS. 

Sodelavci Pedagoške fakultete in Fakultete za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani 

ter Univerze v Mariboru so tedaj usposabljali učitelje za poučevanje naravoslovnih vsebin 

(tedaj še v okviru predmeta Spoznavanje narave in družbe) ob aktivnostih učencev. Pobuda je 

bila med učitelji zelo dobro sprejeta, spremembam v praksi so sledile tudi spremembe učnih 

načrtov.  

V slovenskem prostoru najdemo številne teoretične prispevke na temo konstruktivizma in 

raziskovalnega pouka (Strmčnik, 1995; Blažič, Ivanuš Grmek, Kramar idr., 2003; Marentič 

Požarnik, 2003), praktične aplikacije na področju naravoslovja pa so razmeroma redke, (npr. 

Udir, 2001; Skribe Dimec, 1998; Krnel, 2006; Gostinčar Blagotinšek, 2007; Krnel, 2007). 

Pomemben prispevek na tem področju je stalna rubrika v reviji Naravoslovna solnica, ki v vsaki 

številki (3-krat letno) objavlja konkretne primere raziskav, primernih za šolsko prakso 

(Gostinčar Blagotinšek, 2013a). 

Pri fizikalnih vsebinah je bil razvoj poučevanja v Sloveniji v preteklih desetletjih usmerjen 

predvsem v razvoj novih učnih pripomočkov in demonstracijskih ter laboratorijskih 

eksperimentov, ki so podpora tradicionalnemu poteku učne ure. 

Dobrodošla didaktična novost na tem področju, ki je sicer namenjena poučevanju fizike v 

srednjih šolah, je aktivno učenje ob poskusih (Planinšič, 2011). Avtor želi s predlaganimi 
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aktivnostmi preseči poskus kot učiteljevo demonstracijo pojava in doseči sodelovanje dijakov 

v vseh fazah pouka, jih spodbuditi k razmišljanju, sklepanju in diskusiji. Ob tem naj bi dijaki 

usvojili tudi konceptualna in procesna znanja. Avtor v svojem delu predstavi več vrst poskusov, 

med katerimi sta raziskovalnemu pouku nekoliko podobni verziji »napovej-opazuj-razloži« in 

»opazuj-spoznaj-uporabi«, ki obe vsebujeta nekaj prvin raziskovalnega pouka (napovedovanje 

izida, interpretacija rezultatov, iskanje vzorcev oziroma pravil, obema pa tudi manjka iniciativa 

učečega pri določanju problema, in v teh primerih tudi fizična aktivnost. Poskuse namreč izvaja 

učitelj, aktivnost dijakov pa je miselna. 
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4 RAZISKOVALNI POUK 
 

Raziskovalni pouk sodi med konstruktivistične pristope k poučevanju, saj v ospredje postavlja 

učenca. V poglavju so predstavljeni različni pogledi na raziskovalni pouk in vrste raziskovalnega 

pouka, kot jih najdemo opredeljene v literaturi. V nadaljevanju se osredotočim na raziskovalni 

pouk, ki imitira raziskovani proces v naravoslovnih znanostih. Tudi pri tem najdemo veliko 

različic, ki se ločijo predvsem po stopnji samostojnosti učencev, oziroma v stopnji soodločanja 

učencev v vseh fazah izvajanja raziskave.  

Drugačen pristop poučevanja zahteva spremenjene vloge udeležencev v učnem procesu, zato 

sta posebej opisani vloga učitelja in vloga učencev pri raziskovalnem pouku.  

Za podporo učiteljem pri novem načinu poučevanja so v poglavju opisane tudi strategije 

pomoči učiteljem za vodenje raziskovalnega pouka. Prostorske in materialne zahteve, ki se ne 

razlikujejo pomembno od tistih pri drugih oblikah aktivnega učenja naravoslovja, so le na 

kratko omenjene.  

Raziskovalni pouk ni edina možna strategija poučevanja, na ta način ni smotrno obravnavati 

vseh tem, niti dosegati vseh ciljev na ta način. V zaključnem delu poglavja so zato predstavljene 

kritike raziskovalnega pouka oziroma dileme in možni zapleti.  

Opozoriti velja, da je v slovenskem šolskem prostoru poleg poimenovanja »raziskovanje«, ki 

ga učitelji pogosto uporabljajo namesto »opazovanje«, v uporabi kar nekaj različic 

poimenovanj pristopa k poučevanju, ki posnema proces raziskovanja v znanosti (angleško 

»inquiry-based science education«, s kratico IBSE). V svojem delu na pobudo komisije, ki je 

odobrila dispozicijo doktorske disertacije, za ta pristop uporabljam poimenovanje 

»raziskovalni pouk«. Zgodovinsko starejše je poimenovanje »pouk z raziskovanjem«, med 

obema pa ni vsebinskih razlik. Oba izraza sta osredotočena na učitelja, med tem ko sta različici 

poimenovanja »raziskovalno učenje« in »učenje z raziskovanjem« osredotočeni na učenca pri 

sicer istem procesu.  

V zadnjem času pa so v tehniškem izobraževanju uvedli še izraz »poizvedovalno učenje«, ki pa 

je poimenovanje za proces, ki se od prej navedenih razlikuje v tem, da je usmerjeno izključno 

na učenčevo pridobivanje informacij in veščin.  
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4.1 PREGLED DEFINICIJ RAZISKOVALNEGA POUKA IN NJEGOVE 

PREPOZNAVNE ZNAČILNOSTI 
 

Pri opredeljevanju, kaj je raziskovalni pouk, naletimo na različna razumevanja le-tega. Tako 

Blažič in soavtorji raziskovalni pouk opišejo kot posnemanje dela znanstvenikov (Blažič, 

Ivanuš Grmek, Kramar idr., 2003, str. 40):   

 

» … v pouk vnaša vidne elemente znanstvenega dela. Sloni na kombiniranju različnih rešitvenih 

ter raziskovalnih načel, metod in postopkov, premišljenem načrtovanju raziskovalnih hipotez 

in etap, zahtevnejšem verificiranju in preverjanju rezultatov marsikdaj tudi statističnem, kar je 

vse močno podobno znanstveno-raziskovalni metodologiji.«  

 

Marentič Požarnikova raziskovalni pouk razume kot reševanje problemov (Marentič Požarnik, 

2003, str. 85), ko pravi: 

 

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

raziskovalno učenje, …« 

 

V nacionalnih standardih za poučevanje naravoslovja (National Science Education Standards) 

(NRC, 1996, str. 2) pa je zapisano: 

 

»Raziskovalni pouk v novi viziji je korak naprej od »naravoslovja kot procesa«, pri katerem se 

učenci naučijo spretnosti, kot so opazovanje, sklepanje in eksperimentiranje. Nova vizija 

vključuje »procese naravoslovja« in od učenca med izgradnjo razumevanja zahteva, da 

združuje procese in znanje naravoslovja med kritičnim mišljenjem in izvajanju znanstvenih 

zaključkov.« (prevod A. G. Blagotinšek)  

 

A. Woolfolk pa raziskovalni pouk opiše s predstavitvijo konkretne strukture (Woolfolk, 2010, 

str. 317): 

 

»…pristop, pri katerem učitelj predstavi zapleteno vprašanje, problem ali nepričakovan 

dogodek, učenci pa postavijo svojo hipotezo o razlagi, jo preverijo z zbiranjem podatkov in 



19 

 

izvedejo zaključke. Sledi še refleksija o prvotnem problemu ter procesu, ki jih je privedel do 

njegove rešitve.« (prevod A. G. Blagotinšek) 

 

Na Univerzi Duke so raziskovalni pouk definirali kot aktivno pridobivanje znanja (Krnel, 2007, 

str. 8):  

 

»Raziskovanje je način pridobivanja znanja. Pri raziskovanju učenci postavljajo lastna 

vprašanja, ali iščejo odgovore na vprašanja, ki jih je postavil učitelj. V prvem primeru se učijo 

to, kar so si sami izbrali, v drugem primeru pa je vsebino določil učitelj. Vendar ne glede na to 

vse učenje temelji na aktivni vlogi učencev.«  

 

Drugi avtorji (Olson in Loucks-Horsley, 2000, str.29) predlagajo, da presojamo ali je dogajanje 

v razredu raziskovalni pouk ali ne po zastopanosti (ali odsotnosti) naslednjih prepoznavnih 

značilnosti: 

 »učenci se angažirajo pri iskanju odgovora na naravoslovno vprašanje, 

 učenci odgovarjajo na zastavljeno raziskovalno vprašanje na osnovi dejstev, 

  učenci na osnovi zbranih podatkov oblikujejo razlage opazovanih pojavov, 

 oblikovane razlage povezujejo z znanstvenimi koncepti in predhodnim znanjem, 

 svoje razlage predstavijo drugim in jih argumentirajo.«  
 

Vsem navedenim opredelitvam je skupna aktivna vloga učenca pri pouku, osredotočenost 

tako na vsebino kot na proces ter strukturiran potek z dokaj ustaljenimi in prepoznavnimi 

fazami.  

Pod imenom »raziskovalni pouk« najdemo veliko izvedbenih različic, ki vse ustrezajo skupnim 

značilnostim, a imajo nekoliko različne cilje glede procesa ali vsebin.  

Harlenova (Harlen in Qualter, 2009) navaja pet različic raziskovalnega pouka, od katerih 

najpogostejša (in zelo primerna za začetnike) išče odgovor na vprašanje »Kateri/a je 

najboljši/a? (avto, preproga, čokolada, prst, …)«, pri drugi lahko iščemo vzorce oziroma pravila 

pri različnih dogajanjih, tretja omogoča pridobivanje informacij (na primer o naravnih procesih 

ali posledicah naših ravnanj); raziskujemo lahko tudi z namenom postavljanja hipotez (ki jih 

nato preverimo z drugo raziskavo) ali z namenom ugotoviti, kako nekaj izdelati ali opraviti 

ustrezno zahtevam, ki si jih postavimo. Zadnja različica omogoča naravno povezavo med 

naravoslovjem in tehniko ter tehnologijo ter ponuja še posebej veliko možnosti za rokovanje 

z različnimi materiali.  

Neglede na nianse pa je mogoče reči, da je za to, da je določena aktivnost raziskovalni pouk 

ključno to, da učenci odgovarjajo na (znanstveno) raziskovalno vprašanje na osnovi dejstev.  
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4.2 FAZE V IZVAJANJU RAZISKOVALNEGA POUKA 
 

Raziskovanje je širok izraz, ki ga pri opisovanju dogajanja pri pouku pogosto uporabljamo za 

najrazličnejše metode, vsebine in oblike dela. Splošno in najširšo opredelitev izraza podaja 

Slovar slovenskega knjižnega jezika, ki besedo »raziskovati« pojasni kot (SSKJ, 2000) 

 

»… s temeljitim, načrtnim delom, opazovanjem zbirati podatke, ugotavljati dejstva o čem.« 

 

Raziskovalni pouk modelira oziroma posnema raziskovalni proces, kot ga pojmujemo v 

naravoslovnih znanostih. Ključna lastnost tega je kreativnost, inovativnost, originalnost. Zato 

se zdita model poteka raziskovalnega pouka in definiranje ustaljenih faz v procesu 

raziskovalnega pouka nezdružljiva s kreativno dejavnostjo kot je raziskovanje. Izkaže pa se, da 

tudi v kreativnem in unikatnem delu različnih naravoslovnih strokovnjakov lahko prepoznamo 

skupne postopke, ki si sledijo v dokaj ustaljenem vrstnem redu in jih s prilagoditvami lahko 

prenesemo v delo z učenci v razredu. Učitelju in učencem, še zlasti tistim, ki jim je tak način 

dela novost, je struktura ustaljenega postopka v oporo.  

Upoštevajoč pojavnost in sosledje postopkov je raziskovalni pouk predstavil Krnel (Krnel, 

2007, str. 8) kot  

 

»…aktivnost učenca kot raziskovalca. Ta se kaže pri postavljanju raziskovalnega vprašanja, 

oblikovanju hipotez, načrtovanju raziskave, testiranju hipotez in formuliranju odgovorov na 

raziskovalno vprašanje. Glede na vse to je raziskovanje pri pouku hkrati sredstvo in cilj, proces 

in produkt. Sredstvo, ki vodi k razumevanju naravoslovnih pojmov, in cilj, ki vodi k razumevanju 

narave naravoslovja, odkrivanju, kako naravoslovje in širša znanost delujeta.«  

 

V nadaljevanju navajam šest faz v izvajanju raziskovalnega pouka, ki jih avtor tudi podrobneje 

opredeli (prav tam).  

 

Predstopnja, v okviru katere izberemo področje raziskovanja oziroma opredelimo raziskovalni 

problem. To navadno stori učitelj, v skladu z učnimi cilji, ki si jih zastavi. Sledijo faze, v kateri 

so aktivno soudeleženi tudi učenci: 
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1. Kaj o pojavu, objektu ali snovi, ki jo želimo raziskovati, že vemo. 

V skladu s konstruktivističnim načinom poučevanja učenci razmislijo in se pogovorijo o tem, 

kar o zastavljenem problemu že vedo. Pri tem se jim lahko porodijo nova vprašanja, od katerih 

je verjetno nekaj tudi takih, ki jih v nadaljevanju lahko uporabimo kot »raziskovalno 

vprašanje«.  

 

2. Kaj bomo raziskovali. 

Skupine si izberejo raziskovalno vprašanje, ki naj bo preprosto, da bo nanj mogoče preprosto 

odgovoriti. Bolj zanimivo je, če imajo različne skupine različna vprašanja. Učenci, ki so bolj 

vešči takega načina dela, lahko v tej fazi postavijo tudi svojo hipotezo o izidu raziskave.  

 

3. Načrt raziskave. 

Vsaka skupina izdela podroben in konkreten načrt za izvedbo raziskave. Opišejo naj poskus, 

kaj in s čim bodo merili, kaj opazovali, in kako izmerke ter opažanja zapisovali. Učitelj pomaga 

pri pravilni izbiri spremenljivk in usmerja v izvajanje poštenih poskusov. 

 

4. Poskusi, opazovanja, meritve. 

Pred pričetkom izvajanja poskusov naj učitelj pregleda in odobri načrt dela. Z dodatnimi 

vprašanji lahko usmeri delo in prepreči zablode ali neustrezna ravnanja, če tako presodi. 

Učenci izvedejo načrtovane poskuse, opazovanja, meritve in jih zabeležijo.  

 

5. Kaj smo ugotovili. 

V tej fazi, po zaključku eksperimentiranja, opazovanja in merjenja, skupine pregledajo 

rezultate eksperimentov in oblikujejo odgovor na zastavljeno »raziskovalno« vprašanje in 

interpretirati rezultate. Lahko se zgodi, da bodo poleg prvotno zastavljenih ciljev zabeležili 

dodatna opažanja, ali med delom namesto načrtovanih poiskali odgovore na drugačna 

vprašanja. Učitelj naj skupine spodbudi k iskanju vzorcev, povezav med spremenljivkami in 

oblikovanju posplošitev, če je to mogoče.  

 

6. Poročanje. 

Zaključek raziskovanja učencev naj bo poročanje o delu skupine in ugotovitvah. Lahko poteka 

ob plakatu, vsebuje pa naj vsaj tri točke: raziskovalno vprašanje, potek ali način izvajanja 

poskusov, meritev in opažanj ter odgovor na raziskovalno vprašanje oziroma ugotovitve. 

Učenci naj vključijo tudi refleksijo o svojem delu in vrednotenje dela drugih skupin. Skupne 
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zaključke, povzetek in kaj so se novega naučili ter komentar izvedbe naj ob koncu izvede tudi 

učitelj.  

 

Navedene stopnje v izvajanju raziskovalnega pouka smo povzeli tudi pri projektu Fibonacci. 

Poudariti pa velja, da navedenih faz ne gre uporabljati kot recept ali predpis – predstavljajo le 

ogrodje in služijo naj le v podporo pri načrtovanju in izvedbi. Prav tako se moramo zavedati, 

da ne potekajo linearno; k nekaterim se lahko (ali celo moramo) vrniti po večkrat. V spodnji 

shemi ravne črte predstavljajo linearno napredovanje, krive pa procese, ki jih lahko izvedemo 

po večkrat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: potek raziskovalnega postopka.  

Pri pregledu virov v povezavi z raziskovanjem pri pouku naravoslovja v Sloveniji med drugim 

najdemo t. i. raziskovalne škatle. Iz imena bi sklepali, da so to kompleti pripomočkov za 

izvajanje raziskovalnega pouka, v resnici pa so to učni pripomočki, v katerih so zbirka 

predmetov in kartice z navodili za aktivnosti z njimi. Njihov namen avtorica knjige s tem 

naslovom opiše takole (Skribe Dimec, 2007, str. 22):  

 

»Osnovni namen raziskovalnih škatel ni v spoznavanju vsebin, ampak predvsem v načrtnem 

razvijanju različnih naravoslovnih postopkov.«,   

 

Kaj že vemo? 

Kaj bomo raziskovali? 

 

 

 

 

Reformulacija vprašanja Meritve, opazovanja 

Oblikovanje preliminarnih ugotovitev Delo s podatki: predstavitev in analiza 

Oblikovanje končnih zaključkov, refleksija 

Poročanje 

Načrt raziskave 
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na istem mestu pa zapiše tudi, da je osnovna zamisel,  

 

»…da dela z raziskovalno škatlo vsak učenec sam.« 

 

Ugotovimo lahko, da navkljub imenu raziskovalne škatle sicer lahko koristijo pri pripravi 

učencev na raziskovalni pouk, njihova uporaba pri pouku pa ni raziskovalni pouk. Tudi sicer je 

v šolski praksi izraz »raziskovanje« pogosto in široko uporabljan, največkrat pa ne pomeni 

raziskovalnega pouka.  

 

 

4.3 VRSTE RAZISKOVALNEGA POUKA 
 

Koncept različnih ravni raziskovalnega pouka je prvi opisal Joseph Schwab l. 1962, ki pa se je 

ukvarjal predvsem z zaporedjem različnih oblik dela. Njegova ideja je bila, naj se učenci s 

problemom najprej srečajo praktično, v laboratoriju, in poskušajo najti odgovore na vprašanja 

oziroma razlage pojavov (z uporabo učbenikov, literature ali popolnoma samostojno), šele 

nato naj bodo deležni razlage učitelja. Tako naj bi izkušnje in zbrani podatki tlakovali pot 

konceptualnemu razumevanju (NRC, 2000). 

Raziskovalni pouk danes naj bi odražal proces znanstvenega raziskovanja kot ga pri svojem 

delu izvajajo znanstveniki naravoslovnih ved. Povzamemo lahko, da znanstveno raziskovalno 

delo sestavljajo tri komponente: vsebina in koncepti, procesi in veščine, ter znanstveni pristop.  

Pomembni sestavni del znanstvenega udejstvovanja in raziskovanja v naravoslovju je 

nedvomno konceptualno znanje in poznavanje naravnih zakonov. Temu tudi v izobraževanju 

ponovno pripisujemo večji pomen. Tudi Woolfolkova (2010) kot ključno lastnost 

znanstvenikov in potrebni pogoj za uspešno znanstveno delo navaja skupno ugotovitev 

strokovnjakov z različnih področij: vsi uspešni strokovnjaki imajo poleg poznavanja dejstev in 

obvladovanja veščin tudi poglobljeno konceptualno znanje in razumevanje (Sawyer, 2006, v 

Woolfolk, 2010). Poglobljeno znanje in globoko razumevanje jim tudi omogoča odkrivanje in 

reševanje izzivov. Domnevati smemo, da je za uspešno izgradnjo znanja z raziskovalnim 

poukom, ki posnema oziroma imitira delo znanstvenikov, prav tako nujno posvečati pozornost 

tudi konceptom in ne le postopkom. Omenim naj, da je prav zastavljanje vprašanj, s čimer se 

raziskovalni proces začne, in ne le iskanje z dejstvi utemeljenih odgovorov nanje, ne le bistvo 

raziskovanja, temveč tudi veščina, ki se je morajo učenci naučiti. O tem več v nadaljevanju 

nekoliko kasneje. 

V raziskovalnem procesu iskanja odgovorov na zastavljena vprašanja imajo nedvomno 

enakovredno vlogo tudi veščine in spretnosti, ki so zato druga ključna komponenta 
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raziskovalnega procesa in raziskovalnega pouka. Dewey, Bruner, Piaget in Glaserfeld so 

poudarjali koristnost interakcije z objekti v okolju oziroma aktivnosti za proces učenja (Hassard 

in Dias, 2009). Hkratni razvoj veščin in konceptualnega znanja, kot ju omogoča raziskovalni 

pouk, je torej ugodna kombinacija, ki koristi procesu učenja.  

Tretja značilnost znanstvenega raziskovanja, ki se mora odraziti tudi pri raziskovalnem pouku, 

je tako imenovani znanstveni pristop k reševanju problemov. Zajema stališča oziroma splošne 

značajske lastnosti, ki jih razvijamo pri raziskovalnem pouku, kot sta radovednost in 

vedoželjnost, pa tudi odprtost in fleksibilnost mišljenja, npr. pripravljenost spremeniti svoje 

mnenje na podlagi raziskovalnih rezultatov in upoštevanje mnenja drugih.  

Vrste raziskovalnega pouka se lahko razlikujejo po odprtosti, oziroma stopnji samostojnosti 

učencev pri izvajanju raziskave. V splošnem velja, da je primerno začeti z bolj vodenimi 

oblikami raziskovanja in postopno stopnjevati pričakovanja glede samostojnosti učencev 

(Martin-Hansen, 2002). Tako učitelju in učencem omogočimo postopen prehod med klasičnim 

in raziskovalnim poukom in postopno pridobivanje izkušenj z raziskovalnim pristopom. 

Glede na raven samostojnosti in kreativnosti učencev ter stopnje vodenja in intervencij s strani 

učitelja lahko razločujemo štiri nivoje raziskovalnega pouka, ki upoštevajo izkušenost učitelja 

in učencev na tem področju (Rezba, Auldridge, Rhea, 1999 v Martin-Hansen, 2002; NRC 2000, 

v Eick, Meadows, Balkcom, 2005). Po naraščajoči samostojnosti učencev, ki se odraža v 

naraščajoči zahtevnosti področij, kjer še potrebujejo navodila in v padajoči količini 

posredovanja učitelja, si stopnje sledijo v naslednjem vrstnem redu (Bell, Smetana, Binns, 

2005; Martin-Hansen, 2002):  

 

 

1. Potrditev znanega oziroma preverjanje dejstev 
Iztočnica za delo ni vprašanje, saj je rezultat aktivnosti znan vnaprej. Učenci aktivnosti izvajajo 

po (ustnih ali pisnih) navodilih. V domeni učencev ni nobena faza dejavnosti, prepuščeno jim 

je le rokovanje s pripomočki. Četudi ta oblika še zdaleč ne izkorišča vseh možnosti, ki jih ponuja 

raziskovalni pouk, je uvodni korak vanj. Učenci, nevajeni samostojnosti, bi bili brez jasnih 

navodil in vodenja dezorientirani in učinkovitost pouka zelo majhna.  

Ta oblika dela je podobna laboratorijskim vajam, s katerimi preverjamo (potrjujemo) 

veljavnost fizikalnih zakonov pri klasičnih oblikah pouka.  

 

2. Strukturirano raziskovanje 
Učitelj izbere ali oblikuje raziskovalno vprašanje, učenci pa po navodilih poiščejo odgovor. Tudi 

ta oblika je vodena in še vedno ne dovoljuje učencem nikakršne pobude. Od prejšnje se 

razlikuje po tem, da rezultat oziroma odgovor na vprašanje (učencem) ni vnaprej znan, namen 

dejavnosti pa je drugačen, bolj privlačen: namesto potrjevanja že znanih dejstev je cilj poiskati 
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odgovor na zastavljeno vprašanje. Pri tej obliki dela so učenci lahko zelo motivirani za delo, če 

je tematika blizu njihovim interesom, kar pa je odvisno od učiteljeve spretnosti pri izbiri 

raziskovalnega vprašanja.  

 

3. Vodeno raziskovanje 
Pobuda za temo raziskovanja in oblikovanje raziskovalnega vprašanja je še vedno v domeni 

učitelja, izbira načina dela in izvedba raziskave pa sta prepuščeni učencem. Stopnja 

udeleženosti učencev pri odločanju je visoka, zato je pričakovati njihovo močno angažiranost. 

Med načrtovanjem raziskovalnega postopka učenci samostojno postavijo hipotezo, izberejo 

postopke dela, zbirajo, predstavijo in interpretirajo zbrane podatke. Preden začno z delom, 

načrt dela predstavijo učitelju, ki ga odobri ali sugerira ponovno presojo in morebitne 

popravke. 

Da so učenci sposobni samostojnega dela v tolikšnem obsegu, potrebujejo veliko izkušenj z 

vsako od faz, ki naj bi jo samostojno izpeljali, prav tako spretnosti (ki jih lahko pridobijo samo 

preko izkušenj) z rokovanjem s pripomočki in ravnanjem s podatki.  

 

4. Raziskovanje odprtega tipa 
Učenci sami zastavijo raziskovalno vprašanje in vodijo raziskovalni postopek od začetka do 

konca. Edina omejitev je v tem, da mora biti raziskovalno vprašanje povezano s trenutno 

obravnavano temo, učitelj pa mora pred začetkom dela odobriti načrt za raziskavo. Med 

delom učitelj spremlja napredek posameznikov in skupin, ter nudi podporo tam in tedaj, ko 

presodi, da jo učenci potrebujejo.  

 

 

4.4 OKOLIŠČINE ZA USPEŠNO IZVAJANJE RAZISKOVALNEGA POUKA 
 

Primerne okoliščine za raziskovalni pouk je potrebno zavestno ustvariti. Bolj kot materialne 

okoliščine se pri raziskovalnem pouku od klasičnega načina poučevanja razlikujejo odnosi med 

učenci in učiteljem. Oboji imajo pri takem pristopu drugačne vloge kot pri klasičnem načinu 

poučevanja. Od učitelja, njegove spretnosti in iskrenosti je odvisno, ali bo ustvaril ustrezne 

pogoje za sproščeno in produktivno delo učencev. Dobro pa se je zavedati, da okolje, v 

katerem se večinoma posvečamo tistemu, kar so znanstveniki odkrili, ne da bi spoznavali tudi 

kako so to storili, ni vzpodbudno okolje za raziskovalni pouk. Bistvo raziskovalnega pouka je 

uravnoteženost pozornosti in enakovredno obravnavanja procesa in vsebine.  
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4.4.1 Odnosi in vzdušje v razredu 
 

Pri raziskovalnem pouku učitelj ni vir oziroma prenosnik znanja, učenci pa ne pasivni 

sprejemniki. Učitelj in učenci morajo biti pri raziskovalnem pouku partnerji pri doseganju 

skupnih ciljev. Učenci morajo učitelju zaupati in začutiti njegovo iskreno podporo pri njihovem 

delu, to, da učitelj ceni njihove interese, spoznanja, odkritja in dosežke. S tem pridobijo 

samozavest, ki je potrebna, da so pripravljeni govoriti o svojem delu in razmišljanju. V takih 

okoliščinah tudi lažje prisluhnejo učitelju in sprejmejo njegovo razlago, saj je skupaj z njimi 

udeleženec v raziskovanju in diskusijah (Elstgeest, 1987a). 

Spremenjene vloge udeležencev v procesu učenja pa učitelja ne odvezujejo odgovornosti za 

učenje. Namesto posredovanja znanja je njegova vloga usmerjanje in podpiranje učencev, 

posredovanje ob morebitnih zastojih, odpiranje novih perspektiv ali oskrba z viri in sredstvi. 

Učitelj pa ni edini odgovoren za proces učenja; učenec je odgovoren za učenje in konstrukcijo 

svojega znanja. Odgovornost je torej individualna in deljena (Woolfolk, 2010; Petek, 2011). 

 

 

4.4.2 Vloga učitelja pri raziskovalnem pouku 
 

Od učitelja raziskovalni pouk zahteva visoko stopnjo aktivnosti pri načrtovanju in organizaciji 

dela. Učilnico mora spremeniti v pestro okolje, v katerem se učenci lahko naučijo ravnanja s 

pripomočki in materiali. S svojim ravnanjem mora ustvariti vzpodbudno okolje, v katerem 

lahko učenci za doseganje skupnih ciljev delajo v manjših ali večjih skupinah, sodelujejo v 

razpravi in se učijo spoštovati ideje drugih (Kluger-Bell, 2000).  

Skupina raziskovalcev z univerze v Leedsu pa od učitelja, ki želi učencem omogočiti lastno 

konstrukcijo znanja in prestrukturiranje miselnih modelov pričakuje, da bo dojemljiv in 

občutljiv za zamisli in potrebe učencev. Med pogoji ki jih mora učitelj izpolnjevati najdemo 

tudi poznavanje učenčevih predstav in učenčevega razumevanja obravnavane teme. Zlasti pri 

mlajših učencih je pomembno tudi, da učitelj pozna zakonitosti razvoja obravnavanega 

koncepta. In, nenazadnje, učitelj mora biti strokovno dovolj usposobljen, da lahko ustrezno 

reagira na zamisli učencev (Scott, Asoko, Driver, 1991; Krnel, 1993). 

Vlogo učitelja pri raziskovalnem pouku Harlenova opiše takole (2009, str. 9): 

 

»- seznaniti se mora s predstavami učencev in jih uporabiti kot izhodišče pouka,  

- vzpodbujati mora učence k interakciji z okoljem, 

- pomagati učencem pri pridobivanju veščin za izvajanje raziskav, 
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- omogočati mora, da se učenci seznanijo z različnimi pogledi na isti problem, vključno z 

znanstvenim, 

- vzpodbujati dialog in voditi učence pri iskanju interpretacij, sprejemljivih za vse, 

- pomagati učencem pri refleksiji in kritičnem vrednotenju svojega dela in idej, 

- spremljati napredek učencev in evalvirati uspešnost pedagoškega dela.« 

 

Učiteljeva vloga je torej še vedno ključna, hkrati pa precej neopredeljena. Njegova pričakovana 

ravnanja so opisana z glagoli »vzpodbujati, omogočati, podpirati, pomagati, …« Naloge učitelja 

lahko konkretneje na kratko opišemo takole: ko vodi raziskovalni pouk, mora učitelj najprej 

določiti ustrezno temo raziskovanja, poskrbeti za primerne materiale in pripomočke za delo, 

ter zagotoviti dovolj časa za izvedbo, poročanje in refleksijo. Izvedbo raziskave učencem olajša 

z zastavljanjem ustreznih vprašanj, sugeriranjem nadaljnjih postopkov, z usmerjanjem na 

preučevanje virov in še drugačnimi oblikami pomoči v situacijah, ko učenci naletijo na ovire ali 

se njihovo delo upočasni.  

Naloga učitelja je tudi, da omogoči učencem, da začnejo prevzemati odgovornost za izgradnjo 

svojega znanja in jih k temu tudi vzpodbuja – posebej, ko raziskovanje postaja bolj odprto, 

učenci pa samostojnejši pri iskanju poti do zastavljenih ciljev. 

 

 

4.4.3 Materialno okolje 
 

Za izvajanje raziskovalnega pouka niso potrebne velike prostorske spremembe. Materialno 

okolje, npr. učilnico, je za izvajanje možno preprosto prilagoditi. Postavitev miz in stolov naj 

podpira delo v skupinah, ko se le-to odvija, med diskusijo ali predstavitvijo rezultatov pa naj 

bo postavitev taka, da se vsi učenci med seboj vidijo. Pred reorganizacijo postavitve pohištva 

in opreme mora učitelj preučiti varnostne predpise in poskrbeti, da varnost udeležencev ni 

ogrožena.  

Izbira materialov in pripomočkov za delo naj bo čim bolj pestra. Objekti v razredu naj bodo 

povabilo k raziskovanju, pomagajo pa lahko tudi pri premagovanju predsodkov s strani 

učencev ali učitelja. Učitelj lahko med opazovanjem učencev ugotovi, kateri materiali in 

pripomočki vzpodbujajo učence h konstruktivnim ravnanjem, vzpodbujajo njihovo 

vedoželjnost in sprožajo zastavljanje vprašanj, ki lahko služijo kot iztočnica za raziskovanje. 

Izkušnje kažejo, da vsakdanji materiali in predmeti pri učencih sprožajo dolgotrajnejše 

zanimanje od tistih, ki so posebej namenjeni otrokom (Jelly, 1987). Ista avtorica navaja še 

nekaj namigov za uspešno sestavo zbirk (prav tam): 
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- vsakdanje snovi in orodja (npr. kuhinjski pripomočki) v povezavi z raziskovalnimi vprašanji, ki 

jih zastavi učitelj, in ki jih predstavijo v drugačni vlogi (npr. sestava in funkcija kuhinjskih 

pripomočkov); 

- zbirka predmetov ali snovi vsebuje »vsiljivca«, katerega odziv na rokovanje je drugačen od 

preostale množice (npr. kepica plastelina med prožnimi žogicami); 

- vsakdanje objekte opazujemo s povečevalnim steklom ali mikroskopom. Zanimivi detajli, 

skriti opazovanju s prostim očesom, prispevajo novo dimenzijo; 

- snovi in predmeti, ki se jim iz estetskih razlogov navadno izogibamo (npr. naplavine na morski 

obali).  

Vsaj del materialov in pripomočkov naj bo učencem vedno na dosegu oziroma na ogled; 

pospravljeni naj bodo vidno in vabljivo.  

Pomemben del raziskovalnega procesa oziroma iskanja odgovorov na zastavljena vprašanja je 

tudi študij virov. Pestra literatura in dostopnost ostalih virov obogati raziskovalni pouk.  

V okviru projekta Fibonacci je ena od delovnih skupin razvila evalvacijske vprašalnike, s 

katerimi lahko učitelji (in vzgojitelji) evalvirajo svoje delo in ravnanja ter delo učencev pri 

pouku in tako ugotovijo, v kolikšni meri je dogajanje v njihovi učilnici raziskovalni pouk (Borda 

Carulla (ur.), 2012). Te evalvacijske vprašalnike lahko učitelj uporabi tudi kot smernice za 

načrtovanje in spremembo svojega dela. Predstavljeni so v prilogi 1– Didaktična gradiva 

projekta Fibonacci – kako raziskujemo (Gostinčar Blagotinšek, 2013b).  

 

 

4.4.4 Vloga učencev pri raziskovalnem pouku 
 

Raziskovalni pouk lahko prepoznamo po pomembni soudeleženosti učencev pri sprejemanju 

odločitev v vseh fazah pouka oziroma raziskave. Rečemo lahko, da prevzamejo pobudo in 

»lastništvo« nad učnim procesom. To povečuje njihovo motiviranost in omogoča ugoden vpliv 

čustvenega vidika učenja.  

Ožji opis miselnih dejavnosti učencev pri raziskovalnem pouku, pri čemer je razlika glede na 

klasičen pristop k poučevanju predvsem v učenčevi miselni aktivnosti pri presojanju podatkov, 

ki jih je sam zbral, poda Worthova (2000, str. 29): 

 

»Med aktivnostmi pri raziskovalnem pouku učenci razvijajo znanje in razumevanje znanosti ter 

načina, kako znanstveniki preučujejo svet.«  
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Aktivnost učencev pri pouku je ključna za potek in rezultate raziskovalnega pouka. Aktivni so 

v vseh fazah poteka; njihova aktivnost je miselna in fizična (»minds-on« in »hands-on«). S 

prevzemom pobude za vsebino, potek in organizacijo procesa učenja učenci prevzamejo tudi 

odgovornost za izgradnjo svojega znanja. Izkušnje, ki jih pri tem dobijo, pa so neprecenljive pri 

doseganju ključnega cilja izobraževanja, ki prihaja v ospredje v 21. stoletju – vseživljenjskem 

učenju oziroma naučiti se učenja.  

 

 

4.5 RAZLOGI V PRID UVEDBE RAZISKOVALNEGA POUKA 
 

Življenje v 21. stoletju in dobi informatike od državljana zahteva drugačna znanja in spretnosti, 

kot v preteklosti. Posamezniku je na voljo veliko informacij, količina le-teh izredno hitro 

narašča. Spremenjene okoliščine terjajo tudi ustrezne spremembe v izobraževanju. Razvoj 

znanosti in stopnja razvoja družbe, v kateri živimo, zahteva od ljudi sposobnost učiti se v vseh 

življenjskih obdobjih, kritično presojanje informacij in sprejemanje odločitev na podlagi 

dejstev. To pa so spretnosti, ki jih učenci pridobivajo med raziskovalnim poukom. Pravilno 

organiziran raziskovalni pouk namreč učenca vodi skozi izkušnje, med katerimi sami izgradijo 

svoje znanje. Naloga učitelja je priskrbeti take izkušnje, in kasneje bodo učenci kot odrasli 

posamezniki lažje sami poskrbeli za ustrezno organizacijo učenja in lastnega mišljenja, v 

situacijah, ko bo to potrebno. V raziskovalnem procesu se morajo učenci namreč sproti 

odzivati na informacije, ki jih pridobivajo, kritično presojati njihovo relevantnost in na podlagi 

tega sprejemati odločitve o nadaljnjih postopkih. To pa so izzivi, s katerimi se vsak dan soočajo 

posamezniki v sodobni družbi.  

Poleg teh prednosti raziskave učinkov raziskovalnega pouka kažejo, da je znanje, pridobljeno 

med raziskovalnim učenjem, bolj trajno od znanja, ki ga učenci pridobijo pri klasičnih oblikah 

pouka, kjer se seznanjajo z novimi dejstvi in jih pomnijo, ne da bi sami sodelovali pri 

organizaciji izgradnje znanja in njihovem sprotnem osmišljanju (Dow, 2000). 

Rezultati raziskav v deželah, kjer je raziskovalni pouk uveljavljen že več let kažejo, da ima 

poučevanje naravoslovja z raziskovalnim poukom ugodne učinke ne le na znanje in 

priljubljenost naravoslovja pri učencih in učiteljih, temveč koristi tudi znanju materinščine, saj 

je komunikacija ključna tako med procesom kot tudi ob zaključku (Rocard, 2007; AMSTI, b.d.). 

V pomanjkanju časa za obravnavo učne snovi, s katero se srečujejo učitelji, je zasledovanje 

ciljev več predmetov hkrati prav tako pomembna prednost.  

Raziskovalni pouk je v strokovni javnosti skorajda soglasno sprejet kot tisti pristop k 

poučevanju, ki ustreza izzivom družbe in izobraževanja v 21. stoletju, saj omogoča konstrukcijo 

lastnega znanja in učenje z razumevanjem (Rocard, 2007). Hkrati je primeren tudi zaradi 

spremenjenih razmerij v družbi, saj poučevanja in učenja ne aplicira kot odnos nadrejenega 

(učitelj) in podrejenega (učenec), niti kot odnos oddajnik (učitelj) – sprejemnik (učenec), kjer 
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je aktiven učitelj, učenec pa pasivni sprejemnik, kot je mogoče povzeti klasične oblike 

poučevanja. Pri raziskovalnem pouku so učitelj in učenci partnerji pri doseganju skupnih ciljev. 

Ker učenci lahko sodelujejo tudi pri načrtovanju učnega procesa, so bolj motivirani za učenje 

in delo, kar vzpostavi drugačno dinamiko v razredu in omogoči boljše učinke učnega procesa, 

ker je čustveni vidik učenja izredno pomemben. O raziskovalnem pouku je torej prevladujoče 

mnenje stroke, da ponuja rešitve za trenutno stanje v družbi, izobraževanju in naravoslovju.  

V zadnjem desetletju ali celo dveh je raziskovalni pouk zelo priljubljena paradigma v 

poučevanju, in zelo preučevana strategija poučevanja. V nekaterih deželah, npr. ZDA, je bila 

ob prenovi učnih načrtov deležna posebnega poudarka, v drugih je že uveljavljeni del le teh 

(npr. Velika Britanija).  

Začetki raziskovalnega pouka (inquiry oz. inquiry based science education (IBSE)) segajo v 

šestdeseta leta, prvo shemo pa je Dewey postavil že v letu 1910 (Marentič Požarnik, 2003; 

Woolfolk, 2010), v Sloveniji pa še ni splošno uveljavljen, čeprav fragmente raziskovalnega 

postopka oziroma posamezne spretnosti lahko zasledimo posamič zapisane tudi v starejših 

učnih načrtih naravoslovnih predmetov na nižji stopnji osnovne šole. Ob prenovi slovenskih 

učnih načrtov l. 2011 pa je bil raziskovalni pouk eksplicitno zapisan v učna načrta predmetov 

Spoznavanje okolja ter Naravoslovje in tehnika.  

Učitelje je za izvajanje novega pristopa potrebno usposobiti, saj z njim nimajo izkušenj. To še 

posebej velja za slovenske učitelje, saj je raziskovalni pouk popolna didaktična novost v naših 

učnih načrtih in je niso bili deležni niti kot učenci. Učitelji ki se šele seznanjajo z raziskovalnim 

poukom, pogrešajo predvsem jasno strukturo, s pomočjo katere bi postopno prenovili, 

prilagodili ali celo nadomestili stare način poučevanja. Premagovanju teh začetniških ovir so 

namenjena tudi v nadaljevanju predstavljena didaktična gradiva. 

 

 

4.6 SLABOSTI IN POMANJKLJIVOSTI RAZISKOVALNEGA POUKA 
 

Kritiki raziskovalnega pouka so manj številni od zagovornikov, vendar jih je mogoče najti tako 

med psihologi kot med pripadniki ostalih vej znanosti. Iz vrst psihologov kritiko 

konstruktivističnega pristopa in vseh oblik problemsko naravnanega pouka, med drugim tudi 

raziskovalnega pouka, utemeljujejo z načinom delovanja naših možganov in načina, kako 

konstruiramo svoje znanje (Kirschner, Sweller, Clark, 2006).  

Avtorji trdijo, da raziskovalni pouk ob minimalni intervenciji učitelja preveč obremenjuje 

kratkoročni spomin in onemogoča transfer naučenega v dolgoročni spomin. Avtorji citirajo 

rezultate raziskav, po katerih človek v kratkoročnem spominu obvladuje med 4 in 7 elementov, 

vendar se ti brez transferja v dolgoročni spomin izgubijo že po 30 sekundah. Če pa gre za 

pomnjenje procesov in ne objektov, oziroma naj bi človek podatke še obdeloval, trdijo, da je 
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kapaciteta kratkoročnega spomina še manjša – med 2 in 3 elementi. Poudarjajo pa, da 

navedeno velja le za popolnoma nove elemente; če se novi elementi povezujejo s tistimi, ki so 

že shranjeni v dolgoročnem spominu, to ne velja.  

V luči teh spoznanj ponovno uvidimo pomen izklicevanja izkušenj, predznanja in obstoječih 

predstav pred obravnavo novih vsebin. Prav tako zapisovanje (oziroma beleženje v katerikoli 

obliki) pomaga razbremeniti kratkoročni spomin. Avtorji ugotavljajo tudi ugoden vpliv 

uporabe delovnih listov na izide učenja, saj ti razbremenijo kratkoročni spomin s 

proceduralnega stališča – učence vodijo skozi faze postopka raziskave in spodbujajo 

zapisovanje. Nadalje avtorji povzemajo, da učenci pri raziskovanju potrebujejo vodenje 

(učitelja), dokler faz postopka nimajo shranjenih v dolgoročnem spominu, od koder jih lahko 

prikličejo in uporabijo pri delu.  

Predstavljena kritika raziskovalnega pouka ne oporeka koristi tega pristopa k poučevanju, svari 

le pred popolno samostojnostjo učencev v prezgodnji fazi. Navedene pasti sem pri načrtovanju 

dela upoštevala in na začetku vpeljave raziskovalnega pouka predvidela bolj vodene oblike 

dela, podprte z delovnimi listi in pripomočki za načrtovanje in vodenje raziskovalnega 

postopka.  

Raziskovanje naj bi vodil učitelj, ki pa je pri tej obliki dela v našem primeru prav tako novinec, 

zato sem pripravila didaktične materiale (plakat, delovni listi), ki učitelja in učence vodijo skozi 

ustaljene faze raziskovalnega pouka (dokler to potrebujejo) (Gostinčar Blagotinšek, 2013b). 

Prav tako sta zapisovanje in v splošnem, izražanje in poročanje o delu zelo poudarjana, saj 

učnemu procesu koristita na več načinov.  

Ogborn (2012) svari pred nepremišljenimi spremembami učnih načrtov v prid raziskovalnega 

pouka. Pravi, da je nevarno veščinam dajati prednost pred konceptualnim znanjem in da 

raziskovalni pouk ni najprimernejši način pridobivanja solidnih osnov konceptualnega znanja, 

ki so temelj in pogoj za nadaljnje uspešno samostojno pridobivanje oziroma konstrukcijo 

znanja. Dotakne se tudi dejstva, da učitelji zaradi časovne zahtevnosti raziskovalnega pouka 

pogosto izpuščajo diskusijo, kritično refleksijo ali celo poročanje o opravljenem delu. To označi 

za bistveno in svetuje v pouk v splošnem vnesti več kritičnega razmišljanja in kritične presoje 

lastnega dela in od drugod (učitelj, splet, vrstniki) ponujenih vsebin.  

Podobne organizacijske zadržke glede raziskovalnega pouka izražajo tudi nekateri drugi 

avtorji, ki trdijo, da je časovno zahteven, da ni primeren za poučevanje vseh vsebin in 

doseganje poljubnih ciljev (Meyer, Meyer, Nabb, idr., 2011).  

Menim, da časovno zahtevnost lahko kompenziramo s skrbnim načrtovanjem dela, tako da z 

isto dejavnostjo dosegamo več ciljev hkrati (vsebina in veščine) in medpredmetnim 

povezovanjem. Izkušnje kažejo, da sta za to primerna predvsem jezik in matematika (AMSTI). 

Učitelji iz prakse tudi poročajo, da se časovna zahtevnost sčasoma zmanjšuje skladno z 

naraščajočo izkušenostjo učencev in učiteljev. Zagotovo je res tudi, da raziskovalni pouk ni 

primeren za doseganje vseh ciljev, niti optimalen za učenje vseh vsebin. Velja pa tudi, da lahko 
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v vsakem sklopu učnega načrta najdemo del, ki ga lahko optimalno obravnavamo prav s tem 

pristopom  

Na eno od pasti opozarja tudi Planinšič (2011): če je učeči pogosto izpostavljen okoliščinam, v 

katerih se njegove napovedi izkažejo za napačne, ima to negativne posledice za učenje, učenci 

pa ob reševanju problemov lahko prenehajo uporabljati izkušnje oziroma »zdravo pamet«. 

Miselna aktivnost ob napovedovanju izida ter posledični kognitivni konflikt ob napačni 

napovedi naj bi tudi ne zadostovala za zamenjavo (napačnih) konceptov. Za konstrukcijo 

znanja naj bi bil potreben zavesten napor učečega, usmerjen v izgradnjo znanja in pozitivni 

odnos do učenja. Raziskovalni pouk z vključevanjem učencev v fazo izbiranja raziskovalnega 

vprašanja in kasnejše načrtovanje poti do odgovora to omogoča. Frustracijo ob napačni 

napovedi lahko omilimo tudi z vprašalnico »Kaj misliš … (kaj se bo zgodilo) …?. Prav tako ob 

poročanju o rezultatih raziskovanja ne potrjujemo pravilnosti hipoteze (ali zavračamo 

postavljene hipoteze), temveč odgovarjamo na raziskovalno vprašanje.  

 

 

4.7 POMEN JEZIKOVNEGA IZRAŽANJA PRI POUKU NARAVOSLOVJA 
 

Po rezultatih raziskav OECD je v Sloveniji več kot 70% odrasle populacije pod ravnijo 

funkcionalne pismenosti, ki omogoča normalno udejstvovanje v vsakdanjem življenju v 

informacijski dobi. Funkcionalna pismenost odrasle populacije nas uvršča med štiri najslabše 

med državami udeleženkami raziskave (OECD, 2000). Rezultati raziskave PIRLS 2006 razkrivajo, 

da je bralna pismenost mlajše populacije slovenskih šolarjev nekoliko boljša, saj Slovenijo 

rezultati osnovnošolcev in srednješolcev uvrščajo na sredino lestvice udeleženih držav in so 

malenkostno boljši od mednarodnega povprečja (OECD, 2007). 

Sporazumevanje je nepogrešljivi del pouka naravoslovja, ob zanemarjanju komunikacijskih 

veščin in pomanjkanju ustreznega besedišča pa lahko postane tudi nepremostljiva ovira. 

Govor ni le ključno orodje učitelja pri poučevanju, pomemben je tudi za učence, saj jim 

omogoča učenje in razmišljanje (Alexander, 2004, v Harlen in Qualter, 2009). Pouku 

materinščine je sicer namenjen pomemben delež vsega vzgojno izobraževalnega procesa, a 

strokovna zvrst jezika pri tem ni dovolj zastopana.  

Med izgradnjo znanja in razumevanja ima govor učitelja in učencev vsaj tako pomembno vlogo 

kot aktivnosti, a tudi aktivnosti spremljajo pogovori, med katerimi udeleženci konfrontirajo 

svoje ideje in ideje preverjajo z eksperimentalnimi rezultati. (Sutton, 1998, v Oyoo, 2007).  

Ker predstavlja besedna komunikacija (v govorjeni ali pisani obliki) pri pouku (naravoslovja in 

v splošnem) znaten delež, smemo predpostaviti, da ima razumevanje besedišča velik vpliv na 

uspešnost učencev, zato ji moramo pri pouku posvetiti ustrezno pozornost.  
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4.7.1 Struktura jezika pri pouku naravoslovja 
 

V grobem lahko sestavo jezika, ki ga uporabljamo pri pouku naravoslovja razdelimo na dve 

komponenti: strokovni izrazi (technical component) in ostalo (non-technical component). 

Strokovni izrazi so za stroko specifične besede in termini, ki jih sicer uporabljamo tudi v 

vsakdanjem jeziku, vendar jih pri pouku naravoslovja namenoma uporabljamo kot strokovne 

izraze, jim pripišemo nov (strokovni) ali dodatni pomen. Ko vsakdanje besede uporabimo kot 

strokovne izraze in dobijo nov pomen, tvorijo nov jezik. Ta mora biti dogovorjen, poznan in 

sprejet v širši strokovni javnosti. Rečemo lahko, da tvorijo te besede neke vrste subkulturo, 

zelo drugačno od vsakdanje. Strokovni izrazi imajo torej trojno (vsebinsko, kulturno in 

jezikovno) identiteto (Oyoo, 2007). Ob neustrezni vpeljavi postane strokovni jezik tuj in 

nerazumljiv, kar onemogoča učinkovito komunikacijo.  

Tudi preostalo besedišče, ki ga uporabljamo pri pouku naravoslovja, je v kontekstu pouka 

naravoslovja, karakteristično za poučevanje oziroma šolo. Poleg uporabe pri pouku namreč 

najdemo tako besedišče tudi v npr. učbenikih in ostalih pisnih gradivih.  

Od splošnih, ne strokovnih izrazov, velja posebej omeniti izraze, ki pomenijo »misliti«, npr. 

povzeti, izračunati, sklepati, analizirati, opazovati, postaviti hipotezo, domnevati, napovedati, 

in tiste, ki nadomeščajo »govoriti« (npr. definirati, opisati, pojasniti, utemeljiti, oceniti, 

predlagati).  

Pri raziskovalnem pouku so posebej pogosto uporabljani izrazi opazovati, postaviti hipotezo, 

eksperimentirati, razvrščati, analizirati, sklepati, interpretirati, definirati, raziskovati, povzeti. 

Z razumevanjem izrazov, ki sporočajo vsebino in organizacijo dela, je povezano udejstvovanje 

učencev pri pouku. Učencem pomagajo razumeti zahteve in pričakovanja učitelja, ter 

oblikovati pravilne odzive oz. ravnanja. Pričakovati je, da se bodo učenci, ki uporabljano 

besedišče bolje razumejo, tudi aktivneje udejstvovali v aktivnostih pri pouku in dosegali boljše 

razumevanje (Oyoo, 2007).  

 

 

4.7.2 Razvoj strokovnega jezika  
 

Sodeč po rezultatih raziskave TIMSS 2007 (Svetlik, Japelj Pavešič, Kozina idr, 2008) je 

nepriljubljenost naravoslovja in dojemanje le-tega kot težavnega podobno po celem svetu. To 

smemo pripisati težavnosti in odtujenosti naravoslovnih konceptov in uporabljenih primerov 

od učenčevega sveta, s tem pa tudi besedišča, ki te koncepte predstavlja in opisuje. Da je zanka 

negativno zaključena, k takemu vtisu zagotovo prispeva tudi težavnost jezika, ki ga 

uporabljamo pri pouku.  



34 

 

Prav je, da se učitelji med poučevanjem naravoslovja zavedajo pomena sočasnega razvoja 

znanja materinščine oziroma prvin strokovnega jezika pri učencih, kar koristi učni uspešnosti 

pri naravoslovju in drugih predmetih. 

Pred obravnavo teme morajo ugotoviti, katere izraze v zvezi s snovjo učenci že poznajo, in po 

možnosti preveriti razumevanje le-teh ali utrditi njihov pomen. Če jih pri pouku uporabijo v 

novem (naravoslovnem) kontekstu, morajo to ozavestiti in utrditi novo rabo. V fiziki je več 

strokovnih terminov, ki so podobni izrazom v vsakdanjem jeziku, a imajo drugačen pomen ali 

pa je njihova uporaba, kot je v navadi v vsakdanji govorici, v strokovnem jeziku napačna 

(razvrščanje, urejanje, gostota in gost, toplota in mraz, temperatura in toplota, električna 

energija in električno delo). Pri razlikovanju in korektni uporabi učenci potrebujejo pomoč 

učitelja in predvsem veliko zgledov in vaje. Posebno pozornost je potrebno posvetiti povsem 

novim izrazom ob prvi uporabi.  

Učitelja ne bi smelo biti strah pred vpeljavo novih izrazov; učenci se jih radi naučijo in jih 

ponosno uporabljajo. Če to stori prezgodaj, ga samozavestna uporaba strokovnih izrazov lahko 

zavede k (napačnem) sklepanju, da učenci snov tudi razumejo. Če z vpeljavo preveč odlaša, 

učence prikrajša za uporabo ustreznik jezikovnih sredstev in jih sili k uporabi manj primernih 

nadomestkov (Harlen in Qualter, 2009).  

Avtorici še pravita, da nov izraz vpeljemo tedaj, ko le-ta zapolni vrzel, ki je nastala – ko torej 

nepoznavanje pomeni oviro. Novo besedišče vpeljujemo sočasno s konkretnimi izkušnjami ob 

pojavu, ki ga opisuje. Iz nabora izberemo tiste izraze, ki učencu omogočajo povezovanje 

novega z obstoječim (prav tam). 

Pri uvajanju strokovnih izrazov poskrbimo za »slovar«. Učenci morajo spoznati strokovne 

izraze in njihov pomen v pravem kontekstu, pojasnjen z vsakdanjo govorico. Opise in razlage 

obravnavanih pojavov začnemo z uporabo izrazov iz vsakdanjega jezika (če le-ti niso, s 

strokovnega stališča, napačni), ob sprotnem razčiščevanju pomena v novem kontekstu. Šele 

nato uvedemo nove (strokovne) izraze, ki jih sproti umeščamo v kontekst s pomenom, ki jim 

ga želimo pripisati pri pouku naravoslovja. Tako preprečimo tudi občutek odtujenosti 

naravoslovja od vsakdanjega življenja. V nadaljevanju nekaj časa sočasno uporabljamo oboje, 

dokler postopno ne preidemo na izključno uporabo strokovnih izrazov. Ko je nov izraz vpeljan, 

mora učitelj poskrbeti, da ga učenci uporabljajo korektno; pri tem mora seveda biti dosleden 

tudi učitelj. Koristno je, če učenec vse nove besede sproti zapisuje na posebno mesto v zvezku 

(na primer na zadnjih straneh) in dodaja razlage. Novi pojmi so na ta način ozaveščeni, 

opremljeni s pojasnili, učenec pa vedno ve, kje jih lahko najde, če je to potrebno.  
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4.7.3 Izražanje ugodno vpliva na učni proces 
 

Če upoštevamo socialni vidik učenja, je za uspešnost procesa učenja potrebna interakcija med 

učiteljem in učencem ter med učenci samimi. Za uspeh učnega procesa je torej govorica 

učitelja zelo pomembna. Prilagojena mora biti razvojni stopnji in splošnemu znanju učencev. 

Učitelj se mora tega zavedati in ji posvečati posebno pozornost.  

Za miselni razvoj in njihov napredek je pomembno tudi izražanje učencev. Že Vigotski je 

ugotovil, da govorjenje ugodno vpliva na miselne procese, na sklepanje in na organizacijo 

mišljenja. Vzpodbuja tudi razvoj višjih oblik mišljenja (Vigotski, 1986). 

Vigotski, pred njim pa tudi Piaget, sta ugotovila, da govorica v začetku, pri zelo majhnih 

otrocih, služi sporazumevanju z okolico, kasneje, ko otrok govor ponotranji, pa ta služi 

organizaciji mišljenja. Pri opazovanju otrok v skupini se je pokazalo, da vrstnikom utemeljujejo 

svoje izjave v želji, da bi dokazali njihovo pravilnost. Piaget je tudi ugotovil, da prav ta 

komunikacija z okoljem napelje otroka k opažanju, dojemanju in preverjanju lastnih zamisli 

(Vigotski, 1978). Razlikujemo torej lahko med govorom, ki učencem služi za komunikacijo, in 

tistim, s katerim si pomagajo pri refleksiji (Harlen in Qualter, 2009).  

Refleksija je tudi sicer pomemben del raziskovalnega postopka in njena pomembna vloga pri 

izgradnji in konsolidaciji učenčevega znanja je samo še en razlog več, zakaj je pri izvedbi v šolski 

praksi ne smemo opuščati. Prav tako pomembne komponente raziskovalnega pouka so 

razgovor, argumentacija in sporočanje. Učitelji ta del pogosto opravijo v naglici ali ga celo 

opuščajo, vendar je to napačno, saj prav med predstavitvijo svojega dela, argumentiranjem in 

diskusijo učenci lahko pridobivajo govorne spretnosti, pa tudi razvijajo kritično mišljenje.  

 

 

4.7.4 Zastavljanje vprašanj kot del procesa poučevanja in učenja 
 

Zastavljanje vprašanj je pomemben del učnega procesa. Vprašanja pri pouku vedno 

zastavljamo z namenom in le, če nanje zares želimo dobiti odgovor. Zastavljajo jih tako učitelj 

kot učenci.  

Učitelj lahko zastavlja vprašanja z različnimi nameni: da ugotovi predznanje učencev, vzbudi 

radovednost ali usmeri pozornost; z ustreznimi vprašanji lahko ob pravem trenutku spodbudi 

razmišljanje, sproži aktivnost ali kreativnost učencev oziroma jih navede na refleksijo, ... (Carin 

in Bass, 2001).  

Pravo vprašanje ob pravem času ima lahko odločilen vpliv na potek učenja; kot pravi Elstgeest 

(1987b, str. 37):  
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»Dobro vprašanje je prvi korak k odgovoru nanj. Je problem, za katerega pa obstaja rešitev. 

Dobro vprašanje je stimulativno, je povabilo k pozornemu opazovanju, novemu poskusu ali 

dejavnosti …« 

 

Učitelj lahko z neustreznimi vprašanji tudi prekine kreativno udejstvovanje učencev, ugasne 

zanimanje ali zmanjša motivacijo. Prav tako je pomembno, da so vprašanja zastavljena ob 

pravem času, predvsem ne prezgodaj, kar se v časovni stiski in v želji, da bi z obravnavo snovi 

čim hitreje napredovali, rado zgodi. Vprašanja morajo imeti svoj namen, ki ga mora vprašanje 

jasno izražati, učitelj pa naj vprašanje zastavi le, če ga odgovor zares zanima (Harlen, 2009). 

Poleg zastavljanja vprašanj je pomembno tudi, da dovolj časa namenimo odgovarjanju, saj 

učitelji povprečno čakajo na odgovor le sekundo, preden začnejo zastavljati dodatna 

vprašanja, poenostavljati vprašanje ali odgovarjati na vprašanje sami (prav tam).  

Zastavljanje vprašanj mora učitelj skrbno načrtovati. Četudi obstaja veliko različnih razvrstitev 

vprašanj po različnih kriterijih (psihološko-pedagoški vidik, kognitivni vidik) povzemam 

razvrstitev po Harlenovi (2009), ki se vprašanjem pri pouku posveča s stališča njihove vloge pri 

raziskovalnem pouku.  

Vprašanja lahko razvrščamo po obliki, glede na to, kdo jih zastavi (učenec ali učitelj) in glede 

na vsebino oziroma namen. Vse tri lastnosti so med seboj povezane in jih moramo upoštevati, 

če želimo z zastavljanjem vprašanj izboljšati kvaliteto pouka.  

 

 

4.7.4.1 Oblika vprašanj 
 

Po obliki lahko vprašanja razdelimo na odprta in zaprta vprašanja. Vprašanje je odprtega tipa, 

če je nanj možnih več odgovorov, oziroma če vabi k obširnejšemu odgovoru. Za vprašanja 

zaprtega tipa pa je značilno, da je nanj možen en sam, kratek odgovor (npr. da ali ne). Prva 

oblika je primernejša za spodbujanje opazovanja in razširitev pozornosti na čim več vidikov, 

druga pa nasprotno za zoženje in osredotočenje pozornosti na podrobnost.  

Po obliki pa je vprašanje lahko tudi osredotočeno na spraševano osebo (učenca) ali na 

(opazovani) objekt oziroma pojav. »Kaj misliš …« in podobna vprašanja v središče pozornosti 

postavljajo učenca in so osredotočena nanj; »Kaj je v …«, »Kaj se dogaja z …« pa so vprašanja, 

osredotočena na objekt opazovanja.  
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4.7.4.2 Vprašanja učitelja 
 

Pravo vprašanje ob pravem času koristi učnemu procesu, napačna vprašanja pa ga lahko 

prekinejo ali ovirajo. »Napačna« vprašanja se pogosto začnejo z vprašalnicami »Zakaj 

…«,«Kako …« in »Kaj …«. To so vprašanja, ki zahtevajo izključno besedne odgovore, definicije 

in trditve, ki jih učenci ponovijo za učiteljem, najdejo v učbeniku ali zapisane v zvezkih. Tam jih 

tudi iščejo in ne poskušajo nanje odgovoriti na osnovi lastnega razmisleka. Ker ne spodbujajo 

niti k razmišljanju, niti k dejanjem, jih v literaturi imenujejo »neproduktivna« vprašanja 

(Elstgeest, 1987b). Ker ne ponujajo izzivov, ki bi jih učenci lahko razrešili in učence tudi 

odvračajo od take dejavnosti, niso konstruktivni del pouka naravoslovja in se jih izogibamo. 

Seveda pa niso vsa vprašanja, ki se začnejo z navedenimi vprašalnicami, neustrezna oziroma 

neproduktivna. Za učitelja je poleg tega, kakšnim vprašanjem se izogibati, pomembno vedeti 

tudi, katera vprašanja koristijo učenju naravoslovja. »Dobro« vprašanje učence motivira, jim 

pomeni izziv, spodbudo za delo; je vabilo k natančnejšemu opazovanju, novi dejavnosti, ali 

eksperimentu. Ima odgovor, ki ga učenci lahko najdejo sami in jih usmerja na pot k odgovoru. 

Taka vprašanja imenujemo »produktivna« vprašanja, ker spodbujajo k aktivnostim, odgovore 

nanje pa učenci lahko tudi pokažejo oziroma demonstrirajo in niso nujno verbalni (prav tam).  

 

 

4.7.4.2.1 Produktivna vprašanja 
 

Produktivnih vprašanj je več vrst; učence pa usmerjajo in napeljujejo k dejavnostim, ki so del 

naravoslovnega raziskovanja. Razvrstitev je povzeta po (Ferbar (ur.), 1993): 

 

 Vprašanja za usmerjanje pozornosti 

Zlasti v fazi seznanjanja z novimi objekti ali pojavi učitelj z vprašanji »Ste opazili …« in »Ste 

videli…« lahko prepreči, da bi učenci spregledali pomembne podrobnosti. Nadgradnja so nato 

vprašanja »Kaj …« (Kaj je to? Kaj se dogaja? Kaj je znotraj (zunaj)? Kaj vidim, slišim, čutim?) 

 

 Vprašanja za štetje in merjenje 

To so vprašanja »Koliko …«, »Kako pogosto …« in »Kako dolgo …« in omogočajo učencem, da 

odgovore nanje poiščejo sami ali svoje odgovore sami preverijo. Pri iskanju odgovorov 

pridobivajo merilne spretnosti in spretnosti rokovanja z instrumenti. Koristna so tudi za 

usmerjanje pozornosti oziroma povečanje natančnosti opazovanja. Z njimi namreč lahko 

dosežemo, da učenci rezultate svojih opažanj kvantificirajo oz. številsko ovrednotijo. Ta 
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vprašanja oziroma odgovori nanje pa pripravljajo izhodišča za naslednjo vrsto, t. i. primerjalna 

vprašanja.  

 

 Primerjalna vprašanja 

Tudi primerjalna vprašanja (npr. »Kateri je daljši, večji…«,  »Koliko podobnosti in koliko razlik 

najdeš …«) spodbujajo pozorno opazovanje in preciziranje ugotovitev oziroma opažanj. 

Pravilno zastavljena vprašanja tega tipa pomagajo učencem vnesti red in organizacijo v 

navidezni kaos v okolju, ki jih obkroža. Koristno je, če primerjalna vprašanja spremljajo 

oziroma usmerjajo v ustrezne dejavnosti, na primer razvrščanje, uporaba ključev v biologiji, 

organizacija podatkov v tabele, … 

 Akcijska vprašanja 

Vprašanja »Kaj se zgodi, če…« so akcijska vprašanja in nanje učenci vedno lahko odgovorijo. 

Ta napeljujejo učence k dejavnostim in eksperimentiranju, ki omogočijo učencu odgovoriti na 

zastavljeno vprašanje. Omogočajo jim, da izkušenjsko spoznajo povezavo med vzrokom in 

posledico, ko opazujejo posledice svojega ravnanja in jih obogatijo z novimi izkušnjami. 

Posebej koristno je, da učenci še pred eksperimentom napovedo njegov izid oziroma odgovor 

na vprašanje. Sprva učenci o izidu le ugibajo, ko pa si naberejo več izkušenj, tudi napovedi 

postanejo bolj smiselne in utemeljene.  

 

 Problemska vprašanja 

Šele ko so učenci že bili deležni dovolj predhodno opisanih vprašanj, so dozoreli za nov tip le-

teh, problemska vprašanja. Ta učencem zastavijo izziv, problem, ki mu morajo najti rešitev. 

»Ali lahko najdeš način da …« so vprašanja, ki učence motivirajo za kreativno delo, če je le 

problem smiselno zastavljen.  

 

 Miselna vprašanja Kako? in Zakaj? 

To so vprašanja, ki jih mora učitelj zastavljati z veliko premisleka, z občutkom in previdno. 

Učence naj bi spodbujala k razmišljanju in sklepanju. Učitelj pa mora poskrbeti, da je učenčevo 

sklepanje lahko utemeljeno z izkušnjami, ki si jih je predhodno pridobil, in kot tako možen 

odraz njegove kreativne miselne dejavnosti. Odgovor ne sme biti le ponavljanje naučenih izjav 

iz zvezka ali učbenika.  

Ob zastavljanju vprašanj tega tipa ne smemo ustvariti vtisa, da na vsako od takih vprašanj 

obstaja le en pravilen odgovor. Smisel odgovarjanja na taka vprašanja je učenčeva kreativna 

miselna dejavnost osmišljanja lastnih, individualnih, izkušenj. Učenec z refleksijo in iskanjem 

odgovora na vprašanja tega tipa lahko začne povezovati vzroke s posledicami, sklepati in 
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posploševati. Učenec mora čutiti svobodo, da izrazi svoje razmišljanje in sklepanja, ne pa 

pritiska, da poda »pravi« odgovor.  

 

 

4.7.4.2.2 Hierarhija vprašanj pomaga graditi znanje 
 

Penick, Crow in Bronstetter (1996) ter Clough (2007) predlagajo shemo zaporedja zastavljanja 

vprašanj za podporo raziskovalnemu in tudi ostalim oblikam pouka. Poudarjajo pomen 

učiteljevega razmisleka o tem, katera vprašanja zastaviti, kdaj in v kakšnem vrstnem redu. 

Ključno je, da učitelj sekvenco vprašanj začne učencu prijazno, in s tem premaga njegovo 

morebitno zadržanost. Enako pomembno je tudi oblikovanje izhodiščnega vprašanja tako, da 

učenec nanj zagotovo zna odgovoriti. To učenca opogumi, učitelju pa omogoči vpogled v 

učenčevo razmišljanje in ustrezno oblikovanje nadaljnjih vprašanj, ki učitelju omogočajo 

ugotoviti, kaj učenec ve in zna (namesto česa ne). Hkrati je izklicevanje obstoječega znanja 

dobra osnova za začetek procesa raziskave.  

Avtorji predlagajo učitelju, da se pri zastavljanju vprašanj držijo hierarhije, ki učencem najprej 

pomaga priklicati predznanje in izkušnje, ki jih že imajo (zgodovina), jih nato povezati (odnosi), 

uporabiti (uporaba) in razmisliti o starem znanju in novih spoznanjih v širšem kontekstu 

(razmislek), nato pa še pojasniti razloge, procese in mehanizme obravnavane vsebine 

(razlaga). 

 

1. Zgodovina – vprašanja, ki izklicujejo obstoječe izkušnje 
Vprašanja iz te faze se vedno nanašajo na preteklost in na osebne izkušnje učenca. Učenec 

skoraj vedno lahko opisuje izkušnje ali opravljene poskuse iz preteklosti. Na ta vprašanja ni 

težko odgovoriti, zahtevajo pa več kot samo odgovor »Da.« ali »Ne.« Primeri takih vprašanj:  

 

Kaj si naredil/a ….. ? 

Kaj se je zgodilo, ko si …... ? 

Kaj se je zgodilo po tem …… ? 

V kakšnem vrstnem redu ….. ? 

Kaj te je spomnilo, da …. ? 

Kakšne barve (oblike, temperature) ….? 
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2. Odnosi – vprašanje za primerjanje  
Vprašanja tega sklopa so nekoliko bolj abstraktna kot pri prejšnjem. Namenjena so temu, da 

učenec svoja ravnanja, ideje ali rezultate primerja s tistimi od svojih sošolcev. Opisovanje 

povezav in odnosov vodi do razpoznavanja vzorcev in soodvisnosti, kar je pomemben del 

raziskovalnega procesa v znanosti. Učenci, ki so znali odgovoriti na vprašanja glede njihovih 

izkušenj, naj bi zmogli opaziti in prepoznati tudi vzorce ter soodvisnosti pri tem, če so le dovolj 

pozorno spremljali dogajanja in rezultate. Taka vprašanja so:  

 

Kakšno je to v primerjavi z …. (rezultati, eksperimenti, postopki drugih)? 

Kje si že opazil/a kaj podobnega? 

Kje (kdaj, kako) lahko to opaziš? 

S čim še je povezano to ……? 

Kaj imajo skupnega ….. ? 

Je še kdo od sošolcev opazil kaj podobnega? 

Če se zgodi …. , kaj se godi z …. ' 

 

3. Uporaba – vprašanja za vzpodbujanje uporabe v novih okoliščinah 
Uporaba znanja v novih okoliščinah je po Bloomovi taksonomiji uvrščena v 3. kategorijo in je 

pravi pokazatelj učenčevega razumevanja. Uporaba naučenega učencu ponuja preizkus znanja 

in povratno informacijo o njem. Ponavljajoča se uporaba naučenega znanje utrdi in osvetli iz 

različnih zornih kotov, ponuja pa tudi nove priložnosti, da učenec to znanje pokaže. Uporaba 

naučenega v novih okoliščinah je bolj zahtevna od predhodnih dveh in razkriva mnogo več o 

globini in kvaliteti znanja učenca. Vprašamo lahko na primer:  

 

Kako bi to lahko uporabil/a za ….. ? 

Katere težave nam to pomaga rešiti? 

Katere podobne primere iz vsakdanjega življenja poznaš? 

Kako bi ti ta spoznanja pomagala, če bi želel/a …….. ? 

Kakšne dokaze imamo, ki podpirajo ….. ? 

 

4. Razmislek – vprašanja, ki zahtevajo razmislek izven obstoječega vedenja 
Ta vprašanja zahtevajo od učenca več, kot trenutno ve in zna. Postavlja ga v nenavadne in tuje 

okoliščine in zahteva od njega abstraktno in kreativno razmišljanje, pri katerem mora 
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ekstrapolirati pridobljene podatke in si zamišljati bodoče dogodke. Nekatere napovedi so 

preverljive, a pri miselnih eksperimentih mora učenec nekatere spremenljivke nadzorovati, 

druge pa načrtno variirati in razmišljati o posledicah tega. To pa od njega zahteva razumevanje 

pojava, ne le opazovanje dogajanja. Ko učenec izrazi domnevo glede nadaljnjega poteka ali 

ponudi razlago za dogajanje, ga lahko vprašamo: Iz česa sklepaš, da je tako? 

K razmišljanju in napovedovanju pa ga lahko vzpodbudimo z vprašanji:  

 

Kaj bi se zgodilo, če bi spremenili (odstranili, dodali, zmešali, počakali) …. ? 

 Kako bi lahko to dokazali? 

 Kako bi lahko to preprečili? 

Kaj bi bil naslednji korak …. ? 

Kakšne težave bi se lahko pojavile pri … ? 

 

5. Razlaga – vprašanja, ki razkrijejo temeljne procese, razloge in mehanizme 
Za oblikovanje razlage mora učenec dobro poznati pojav, razmisliti o veliko možnih scenarijih 

in ustrezno povezati dele opažanj in zamisli v smiselno celoto. K razlaganju pojavov jih lahko 

vodimo z vprašanji:  

 

Kako to deluje? 

Kaj povzroči …. ? 

 Kako lahko pojasnimo … ? 

 Kakšno utemeljitev lahko ponudimo za …. ? 

Kaj misliš, kaj je v »črni škatli«? 

 

Zastavljanje vprašanj, ki učenca postopno vodijo pri razvoju njegovega znanja in razumevanja 

novih konceptov, ilustrira sistematičnost procesa odkrivanja novega v znanosti. Vprašanja, 

razmišljanje pri oblikovanju odgovorov in odgovarjanje koristijo razvoju miselnih in 

komunikacijskih spretnosti. Če s strukturo seznanimo učence in jim pojasnimo njen pomen, 

lahko sami predvidevajo, kakšno bo naslednje vprašanje in razmišljajo ter ravnajo skladno s 

tem. Tako lahko samostojno usmerjajo proces lastnega učenja.  
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4.7.4.2.3 Vprašanja za podporo raziskovalnemu pouku  
 

Učitelj si za doseganje ciljev pouka lahko uspešno pomaga z zastavljanjem vprašanj. 

Predstavljena je razvrstitev vprašanj po namenu, s katerim jih zastavljamo. Ključno za uspeh 

pa je, da so vprašanja oblikovana tako, da odgovarjanje nanje izpolnjuje cilje, ki smo si jih 

zastavili, ko smo vprašanje zastavili.  

 

 Vprašanja za razkrivanje otroških predstav 

Ta vprašanja morajo biti osredotočena na učenca in čim bolj odprta. Napeljujejo naj k izražanju 

lastnih zamisli. 

 Vprašanja za razvijanje otroških predstav 

Vprašanja za razvijanje otroških predstav časovno in logično sledijo tistim, ki jih zastavljamo 

za razkrivanje predstav in odgovorom nanje. Po obliki so sicer nekoliko bolj zaprta, usmerjajo 

pa naj k povezovanju učenčevih zamisli z opažanji, preverjanju, če obstoječe zamisli lahko 

pojasnijo opažanja in morebitnemu oblikovanju novih oziroma presoji tujih zamisli. 

 

 Vprašanja za odkrivanje otrokovih spretnosti 

Vprašanja te vrste kot odgovor zahtevajo uporabo oziroma demonstracijo miselne ali 

motorične spretnosti. Učenčev odgovor pa je lahko v besedni obliki ali v obliki dejavnosti. 

Najbolje je, če so tovrstna vprašanja odprtega tipa in osredotočena na otroka.  

 

 Vprašanja za razvijanje otrokovih spretnosti 

Ko učitelj s primernimi vprašanji ugotovi učenčeve spretnosti, ga lahko z nadaljnjimi vprašanji 

usmerja v njihov nadaljnji razvoj. Vprašanja za razvijanje spretnosti so lahko podobna tistim 

za njihovo odkrivanje, le nekoliko bolj zaprta in s tem osredotočena, so. 

 

 Vprašanja za spodbujanje skupinskega dela in izmenjavo mnenj 

Tovrstna vprašanja zahtevajo prispevek vseh članov skupine in odziv skupine v celoti, kot 

posledico medsebojnih interakcij, na primer diskusije ali skupnega razmisleka. Namenjeno je 

spodbujanju pristnega sodelovanja med člani skupin in preprečevanju tekmovalnosti. 

Najprimernejši čas za zastavljanje tovrstnih vprašanj je med oblikovanjem zaključkov in 

pripravo poročil o delu.  
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 Vprašanja za spodbujanje refleksije 

Refleksija naj vsebuje razmislek o celotnem postopku in poteku raziskave. Učenci naj razmislijo 

o svojih aktivnostih in o svojem razmišljanju. Posebno pozornost posvetimo razvoju idej 

oziroma mišljenja. Z vprašanji te vrste učence vodimo pri ugotavljanju, kako so se med delom 

spremenile njihove predstave in kaj so se naučili. Ozaveščanje sprememb v razmišljanju je 

nujno, sicer lahko učenci sčasoma zdrsnejo v star način razmišljanja in stare predstave 

prevladajo. Prav tako je nujno, da med refleksijo pozornost posvečamo tako naučenemu z 

vsebinskega vidika kot s stališča učenja o učenju.  

 

 

4.7.4.3 Učenčeva vprašanja 
 

Tudi vprašanja, ki jih zastavljajo učenci, lahko pripomorejo h kvaliteti pouka. Vsako vprašanje, 

ki ga zastavijo učenci, je dobrodošel izraz učenčevega zanimanja in motivacije. Učitelji pogosto 

ne spodbujajo zastavljanja vprašanj, saj imajo občutek, da ta prekinjajo učni proces in 

porabljajo dragoceni čas, pogosto pa je nanje težko ali celo nemogoče odgovoriti. V splošnem 

predstavljajo vprašanja učencev pri pouku mnogo manjši delež kot vprašanja učitelja. Zato bi 

moral učitelj spodbujati učence k pogostejšemu zastavljanju vprašanj. Iz učenčevih vprašanj 

lahko učitelj razbere učenčev interes, raven njegovega znanja in njegove predstave. V 

nadaljevanju bom pokazala, kako lahko vprašanja učencev koristno uporabimo kot motivacijo 

in iztočnico za raziskovanje pri pouku.  

Učenci zastavljajo vprašanja iz različnih razlogov. Če prepoznamo in izločimo vprašanja, ki 

nimajo vsebinskih ciljev, ampak so na primer sredstvo za vzbujanje pozornosti, afirmacijo pred 

sošolci ali pridobivanje dodatnih namigov glede učiteljevih pričakovanj, tudi učenci, kot vsak 

od nas, zastavljajo vprašanja pretežno zato, ker jih zanima odgovor nanje. Učitelji, ki se bojijo, 

da na vprašanja ne bodo zmogli odgovoriti, se morajo zavedati, da vprašanj učencev ni treba 

vedno jemati dobesedno tako, kot so zastavljena. Četudi ima izjava vprašalno obliko, je 

vprašanje lahko le v vprašalni obliki izraženo opažanje, ali zunanji odraz motiviranosti in 

navdušenja. Na taka vprašanja učitelju sploh ni treba odgovarjati. Vprašanja so lahko zelo 

zahtevna tudi zaradi učenčeve nesposobnosti, da bi vprašanje ustrezno zastavil. V tem primeru 

učitelj lahko učencu pomaga vprašanje preoblikovati.  

Posebej vprašanja tipa »Zakaj…« in »Kako…« lahko učitelja zavedejo v razlago, ki učencem ne 

pove ničesar, zato jih raje preoblikujemo v vprašanja, na katera zmoremo odgovor poiskati 

skupaj, ali je nanje odgovor tak, da ga učenci zmorejo razumeti. Vprašanja »Zakaj…« lahko 

preoblikujemo v »Za kaj …«, »S kakšnim namenom…« ali »Kaj bi se zgodilo, če …« (Elstgeest, 

1987b).  

Učenčevih vprašanj ne gre deliti na dobra in slaba, zavedati pa se moramo, da so nekatera 

bolj, druga pa manj »uporabna« pri pouku naravoslovja. Prav tako nekatera lahko opredelimo 
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kot »znanstvena« oziroma taka, ki sprašujejo po dejstvih, med tem ko druga sprašujejo po 

stališčih in prepričanjih. Zastavljanje naravoslovnih vprašanj je veščina, ki jo morajo učenci 

izpopolnjevati, kar pa je mogoče le tako, da sprašujejo, nato pa o vprašanjih dobijo povratno 

informacijo.  

Na različna vprašanja je odgovore moč poiskati na različne načine. V duhu vseživljenjskega 

učenja je, da se učenci tega zavedajo in znajo tudi sami iskati odgovore na vprašanja, ki se jim 

zastavijo. Zato naj vprašanja, ki jih učenci zastavljajo, skupaj z učiteljem razvrščajo glede na to, 

kako je mogoče poiskati odgovor nanje. Odgovore na vprašanja učenci lahko dobijo na primer 

tako, da  

 

- jih poiščejo v pisnih ali elektronskih virih, 
- povprašajo strokovnjaka (starše, znanstvenika, …), 
- pogledajo v statistične vire, 
- opazujejo, spremljajo in zapisujejo dogajanja, ali 
- izvedejo eksperiment in odgovor poiščejo sami. 

 

Vsekakor moramo dopustiti tudi možnost, da nekatera vprašanja ostanejo brez odgovora, 

oziroma, da na nekatera ni mogoče odgovoriti takoj ali to celo nikoli ne bo mogoče. Ta zadnja 

kategorija učencem ponuja priložnosti za uveljavitev v naravoslovju, saj je še vedno prostor za 

nove odkritelje in odkritja, hkrati pa dopušča odgovor »Ne vem(o).«, ki sicer ni priljubljen niti 

pri učiteljih niti pri učencih, odraža pa omejitve, ki veljajo za znanost in je dobro, da jih učenci 

(s)poznajo. 

 

 

4.7.4.4 Raziskovalna vprašanja 
 

Za raziskovalni pouk naravoslovja so primerna iztočnica predvsem tista vprašanja učencev, na 

katera je mogoče poiskati odgovor z lastno aktivnostjo, predvsem z eksperimentom. To 

učence motivira za učenje in sodelovanje pri pouku. Uporaba učenčevih vprašanj za iztočnico 

za pouk oziroma raziskovanje ima še dodatno vrednost, saj se učenci na ta način lahko vidijo 

kot sooblikovalci učnega procesa in so vključeni v njegovo načrtovanje. To zelo pozitivno vpliva 

na njihovo motivacijo za delo (Jarvis, 2011). 

Ker pa učitelj vendarle ne more načrtovanja pouka prepustiti samo učencem, je koristno, da 

iz učencev izvabi vprašanja, ki jih lahko uporabi kot iztočnice za raziskovanje. To lahko naredi 

na primer tako, da učencem na začetku predstavi predmet ali pojav in jih pozove, da v povezavi 

z njim zastavljajo vprašanja: 
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Kaj te najbolj zanima izvedeti o (predmetu, pojavu)?  

Zastavi po eno vprašanje o (predmetu, pojavu), ki se začne s/z 

 

Kaj … 

Kateri … 

Kako … 

Zakaj … 

Kaj se bo zgodilo, če … 

 

Vsa zastavljena vprašanja lahko učenci ob pomoči učitelja sproti razvrščajo v prej navedene 

kategorije glede na to, kako lahko poiščemo odgovor nanje. Kot iztočnico za raziskovalni pouk 

izmed tistih, ki so opredeljena v kategorijo »odgovor lahko najdemo sami z eksperimentom«, 

izberemo tisto vprašanje, ki se sklada z učnim načrtom oziroma našimi načrti za delo.  

Na delavnicah za učitelje se je med tako pridobljenimi vprašanji, zastavljenimi s strani 

udeležencev, vedno pojavilo tudi tisto, ki sem ga sama predhodno načrtovala za delo z učitelji.  

 

 

4.7.4.5 Od vprašanja do raziskovalnega vprašanja 
 

Vprašanja, ki jih zastavljajo učenci in so odraz njihovega iskrenega zanimanja ter prirojene 

radovednosti, niso nujno že raziskovalna vprašanja. Lahko pa to postanejo, če jih v taka 

preoblikujemo. V tem vidim ključno vlogo učitelja v začetni fazi raziskave.  

Preoblikovanje učenčevega vprašanja v raziskovalno vprašanje lahko ilustriramo s preprostim 

primerom. Vprašanje »Katera čokolada je najboljša?« sploh ni naravoslovno vprašanje, saj 

sprašuje po okusu posameznika (razen, če želimo izvajati tržno raziskavo o priljubljenosti 

izdelkov). Če ga preoblikujemo v vprašanje »Katera čokolada je najboljša za malico na izletu?« 

pa je to že lahko naravoslovno vprašanje, vendar moramo pridevnik »najboljša« natančneje 

opredeliti. Je to čokolada, ki je najbolj sladka (ob zaužitju dobimo največ energije)? Ali 

čokolada, ki vsebuje največ mleka (kalcija)? Ali morda čokolada, ki najdlje obdrži obliko (ostane 

v trdnem agregatnem stanju) v toplem vremenu? Ali pa je najboljša tista čokolada, ki se začne 

taliti pri najvišji temperaturi? Samo zadnji dve vprašanji sta taki, da odgovor nanju lahko 

poiščemo sami, z eksperimentom oziroma raziskavo. Začetno vprašanje »Katera čokolada je 

najboljša?« smo torej preoblikovali v vprašanji »Katera čokolada pri visoki temperaturi ostane 
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najdlje trdna?« in »Katera čokolada ima najvišje tališče?«, ki sta obe dobro izhodišče za 

raziskovanje (Gostinčar Blagotinšek, 2013c).  

V pripravljenih učnih enotah je izklicevanje vprašanj učencev občasno vključeno v uvodnem 

delu, prav tako razvrščanje vprašanj po načinu iskanja odgovorov nanje. Poleg povezovanja 

med poukom naravoslovja in materinščine ta del omogoča participacijo učencev pri 

načrtovanju učnega procesa in je zato motivacijski za učence.  

 

 

4.7.5 Oblikovanje trditev, utemeljevanje, razlaganje in razpravljanje pri 
raziskovanju  
 

Komuniciranje v znanosti presega izražanje lastnega mnenja, opisovanje lastnih aktivnosti in 

objavljanje svojih ugotovitev. Enako pomemben del je izmenjava mnenj, odzivanje na izjave 

drugih, utemeljevanje svojih trditev in obramba lastnih stališč ter izražanje dvoma ali podpore 

izjavam drugih.  

Učencem v procesu učenja in izgradnje znanja koristi interakcija z vrstniki in učiteljem. 

Usposobiti se morajo tako za podajanje informacij, kot za sprejemanje. Pričakovano ravnanje 

korektnega naravoslovca je, da so trditve, ki jih izraža, utemeljene, za informacije oziroma 

trditve, ki jih podajajo drugi, pa zahteva argumente. Oblikovanje mnenj, trditev, utemeljitev 

in komentarjev pa zahteva jezikovne spretnosti, ki niso same po sebi umevne in učencem 

lahko povzročajo težave in jih ovirajo pri napredovanju na naravoslovnem področju.  

Pri komunikaciji v procesu raziskovanja, ki je sorodna komunikaciji v znanosti, jim učitelj lahko 

pomaga z vzorci izjav, ki so uporabne v različnih pričakovanih okoliščinah (Graff in Birkenstein, 

2006; Ross, Fisher in Frey, 2009). Avtorji predlagajo naslednje vzorce izjav, ki naj jih učitelj 

uporablja sam, učence pa vzpodbuja, da jih uporabljajo tudi oni:  

 

Za oblikovanje trditve:  

Opazil/a sem ……., ko ……. 

Primerjal/a sem …… in …….. 

Vpliv ………. na ………… je …………… 

 

Za predstavitev dokazov (dejstev) 

Dokazi, ki jih uporabljam za podporo trditve ……… so ……….. 
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Verjamem, da je ………………………….(trditev), ker …………. (utemeljitev). 

Vem, da …………………… je …………….., ker ………….. 

Glede na …………., mislim …………….. 

Glede na …………., je moja hipoteza ……………… 

 

Poizvedovanje po dokazih (za trditve drugih) 

Imam vprašanje glede ………………….. 

Ali …………… ima več ……………… 

Kaj povzroči, da ………………… 

Mi lahko poveš vir informacij o …………………. 

 

Oblikovanje nasprotne izjave 

Ne strinjam se z …………., ker …………. 

Razlog, da verjamem ……….. je ………… 

Dejstva, ki podpirajo mojo domnevo, so ………… 

Po mojem mnenju ………… 

Razlika med tvojim in mojim mnenjem je ……… 

 

Spodbuda za oblikovanje domnev 

Zanima me, kaj bi se zgodilo, če …….? 

Imam vprašanje o ……. 

Poskušajmo ugotoviti, kako lahko preizkusimo …. 

Želimo preveriti, ali ….. lahko …… 

Če spremenim …………. (spremenljivka pri poskusu), mislim, da bo …………, ker …………. 

Zanima me, zakaj ………? 

Kaj povzroča ……….? 
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Kako bi se …………… spremenilo, če ……………..? 

Kaj bi se zgodilo, če ………….? 

Kaj bi se zgodilo v nadaljevanju ………? 

 

Zbliževanje stališč 

Strinjam se …………….., ker ………… 

Kako bi bilo to drugačno, če …..? 

Vsi smo istega mnenja glede ………… 

 

Učencem, ki imajo težave z oblikovanjem ustne ali pisne izjave koristi, če so primeri vzorcev 

izjav in vprašanj v učilnici na vidnem mestu, da si lahko v vsakem trenutku pomagajo z njimi. 

Učitelj naj jih uporablja ob vsaki primerni priložnosti in s tem tudi učence navaja k njihovi 

uporabi.  

 

 

4.8 POMEN IN VLOGA VEŠČIN PRI RAZISKOVALNEM POUKU 

NARAVOSLOVJA 
 

Spoznavanje okolja ima pomembno vlogo v procesu vzgoje in izobraževanja v prvih razrednih 

osnovne šole. Učenje naravoslovja pomaga otrokom razvijati razumevanje sveta, ki jih obdaja. 

Kot pravi W. Harlen (1985), se naravoslovje za otroka začne, ko ugotovi, da lahko sam, z lastno 

aktivnostjo odkriva in poišče odgovore na svoja vprašanja. Pravi še, da je učenje naravoslovja 

lahko dvojna korist, saj je hkrati metoda in vsebina, ter proces in produkt. Toda, kot poudarja 

ista avtorica, uspeh ni zagotovljen sam po sebi. Veščine in vsebine moramo razvijati skladno, 

zato je ustrezen nabor dejavnosti za uspešno delo še posebej pomemben.  

Pomembni cilj izobraževanja je poleg konceptualnega znanja naučiti udeležence 

(znanstvenega načina) razmišljanja in dela. K t. i. znanstvenemu načinu dela vsekakor sodi 

radovednost, zastavljanje vprašanj in iskanje odgovorov nanje. Pri tem znanstveniki 

potrebujejo in uporabljajo tudi veščine, kot so opazovanje, klasifikacija, merjenje, sporočanje, 

sklepanje, itd. Zastavljanje vprašanj in iskanje odgovorov nanje je stalnica tudi v vsakdanjem 

življenju, zato je umestitev raziskovalnega pouka in s tem pridobivanja teh spretnosti oziroma 

veščin v učni načrt oziroma pouk, smiselna in upravičena.  
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Še posebej na razredni stopnji je poleg vsebinskih znanj ključnega pomena izgradnja široke 

osnove znanja z razumevanjem in razvoj veščine pridobivanja le-tega. Konceptualno znanje pa 

predstavlja le del z učnim načrtom predpisanih ciljev; enako so pomembne tudi veščine, med 

njimi tudi tiste, ki so značilne za raziskovalni pouk: zastavljanje vprašanj, opazovanje, 

napovedovanje, načrtovanje in izvedba raziskave (poštenega poskusa), merjenja, veščina 

načrtovanja in izdelovanja izdelkov, sklepanje, poročanje.  

Z naraščajočo starostjo in količino izkušenj pričakujemo napredek učencev pri obvladovanju 

veščin. Ta se kaže v tem, da so njihova ravnanja bolj zavestna, sistematična, usmerjena in 

kvantizirana (Harlen in Elstgeest, 1992). 

 

 

4.8.1 Veščine, specifične za raziskovalni pouk 
 

Opazovanje 

Opazovanje je ena od najpomembnejših veščin na razredni stopnji. Namen je najprej opaziti 

in ozavestiti objekte ali dogajanja v okolju. Opazovanje lahko definiramo kot pridobivanje 

informacij o in iz okolja preko enega ali kombinacije čutov (vid, sluh, tip, voh in okus); posebej 

pri mlajših učencih zavestno vzpodbujamo uporabo vseh čutil, ne le vida. Po potrebi čute 

dopolnjujemo tudi z uporabo pripomočkov (lupa, mikroskop, kamera, mikrofon). Opazovanje 

vključuje ugotavljanje lastnosti in identifikacijskih značilnosti ter primerjanje. Opazovanje v 

naravoslovju je selektivno in vodeno in ni nujno objektivno, saj je odvisno od opazovalca in 

njegovih izkušenj (Harlen in Symington, 1987; Krnel 1993). 

Na nižji ravni razvitosti veščine opazovanja učenci zaznajo le grobe značilnosti, ne pa 

podrobnosti in detajlov. Velika je možnost, da »vidijo«, kar pričakujejo (»opažanja« odražajo 

njihove predstave), ne pa dejanskih značilnosti. Opazijo razlike, ne pa podobnosti.  

Napredek naj bi učenci pokazali pri ločevanju relevantnih opažanj od tistih, ki za trenutno 

obravnavani pojav niso pomembna, pri zaznavanju manj očitnih podrobnosti, zaznavanju 

podobnosti (poleg očitnejših razlik), z razširitvijo pozornosti od objekta samega na njegove 

interakcije z okolico itd. Veščino opazovanja je naravno razširiti na razvrščanje, kasneje pa še 

na urejanje in štetje (prav tam). 

Opazovanje lahko izkoristimo tako za vzpodbudo raziskovanja kot pomoč pri oblikovanju 

zaključkov; za dopolnjevanje znanja ali razvoj konceptov. Poudariti pa velja, da opazovanje vse 

to le omogoča, ne pa nujno tudi zagotavlja. Brez ustreznega vodenja in primernih vzpodbud s 

strani učitelja lahko opazovanje ostane površinsko ali pod prevladujočim vplivom obstoječe 

mentalne konstrukcije učenca brez vpliva nanjo (Harlen, 1987). 
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Klasifikacija 

H klasifikaciji prištevamo razvrščanje in urejanje predmetov ali pojavov (lahko tudi pojmov, 

relacij …) v skupine glede na izbrani kriterij ali relacije med njimi. Učenci najprej razvrščajo po 

podobnostih, kasneje še po razlikah. Opazijo očitne razlike, detajle pogosto spregledajo. 

Začetniki laže prepoznavajo razvrščene množice in urejene nize predmetov v okolju kot pa jih 

sami razvrstijo oziroma uredijo. Velja tudi, da jim gre bolje od rok razvrščanje kot 

pojasnjevanje kriterijev, po katerih so razvrščali (Harlen, 1987).  

Predmete je laže primerjati in razvrščati kot pojave, saj je za predmete značilna stalnost, za 

pojave pa spremenljivost. Opazovanje, primerjanje in razvrščanje pojavov olajšamo tako, da 

izbiramo za opazovanje ponovljive pojave, da pojavi potekajo sočasno ali v majhnih časovnih 

razmakih.  

Primerjanje v nekaterih primerih lahko razvijemo v urejanje. Pogoj je, da imajo elementi 

množice, na kateri urejamo, lastnost, ki ji lahko pripišemo večjo (ali manjšo) vrednost kot pri 

katerem drugem elementu. V obeh primerih velja, naj učenci delajo s konkretnimi predmeti v 

prostoru; abstraktne množice (pojmov, odnosov, …) so v prvih dveh triletjih manj primerne 

(Harlen, 1987; Ferbar, 1988).  

 

Merjenje 

Tudi merjenje se začne z opazovanjem in primerjanjem. Med procesom merjenja predmetom 

ali pojavom pripišemo številske vrednosti tako, da jih primerjamo z (najprej z nestandardnimi 

in nato s standardnimi) enotami. Pozornost posvetimo najprej postopku merjenja: 

ugotavljanju enakosti oziroma urejenosti med merjenci. Postopek primerjanja je namreč za 

različne količine različen; ploščine na primer primerjamo s prekrivanjem merjencev, 

prostornine pa s polnjenjem in prelivanjem ali presipanjem vsebine. Sledi vpeljava enote in 

primerjava merjenca z enoto ter konkatenacijski postopek – predpis, kako sestaviti več enot v 

večkratnik enote (Ferbar, 1993). Da učenci postopek merjenja res razumejo, se moramo 

posebej posvetiti definiciji enote (četudi je nestandardna, pomembno je, da so vsi predstavniki 

»enote« med seboj zares enaki), nato pa še izbiri primerne enote za izbrani merjenec (maso 

lista papirja je smiselno izražati v gramih, maso človeka pa v kilogramih; obratno pa ne). 

Primerno je tudi, da se učenci zavedajo pomena natančnosti pri merjenju in prisotnosti 

merskih napak na izmerkih. (Harlen in Elstgeest, 1992; Ferbar, 1993). Na razredni stopnji 

merimo čas, dolžino, ploščino, prostornino, maso in temperaturo.  

 

Sporočanje  

Veščina sporočanja obsega komunikacijo o predmetih, pojavih in postopkih v besedni (govor 

in pisava) ter grafični obliki. Obsega tudi zapisovanje in predstavljanje podatkov v različnih 

oblikah. Pomembno je, da je sporočanje jasno in sistematično ter prilagojeno občinstvu. 
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Učinkovito sporočanje zahteva obvladovanje ustreznega besednega zaklada in veščo uporabo 

konvencionalnih komunikacijskih sredstev; sem sodijo tako ustaljene besedne zveze kot 

informacijska tehnologija.  

Ne smemo pozabiti, da je komunikacija dvosmerna; poleg podajanja informacij morajo učenci 

pridobivati tudi spretnosti njihovega sprejemanja. Sem sodi poslušanje vrstnikov, pa tudi 

samostojno pridobivanje informacij iz drugih virov (Harlen, 2009). 

K tej veščini bi lahko uvrstili tudi makete in modele, s katerimi ponazarjamo videz predmetov 

ali delovanje naprav. Nekateri avtorji (Harlen in Jelly, 1989) sicer načrtovanju in izdelovanju 

modelov pripisujejo ločeno veščino.  

Zgoraj naštete veščine spadajo med t. i. osnovne veščine, z razvojnega stališča primerne za 

otroke od petega leta starosti dalje (Longfield, 2003; Gail Jones, 1994).  

 

Med srednje zahtevne veščine, primerne za učence med 9. in 11. letom, pa štejemo (prav tam):  

 

Sklepanje 

Sklepanje v naravoslovnem pomenu lahko opišemo kot oblikovanje izjave o predmetu ali 

pojavu na osnovi opažanj in zbranih podatkov. Sklepanje je povezovanje starega znanja in 

novih informacij in ni enako ugibanju.  

 

Napovedovanje  

Napoved je oblikovanje izjave o izidu dogodka, ki se bo zgodil v prihodnosti. Napoved navadno 

oblikujemo na osnovi že opaženih vzorcev (predhodnih izkušenj s podobnimi dogodki) in prav 

tako ni enaka ugibanju. Ugibanje je, za razliko od napovedi, izjava o pričakovanem prihodnjem 

razvoju dogodkov brez (upoštevanja) predhodnih izkušenj in znanja o pojavu.  

Napoved (na primer pričakovanega izida poskusa) ima pomembno vlogo v ozaveščanju 

obstoječega znanja in izkušenj, povezanih z novim izzivom. Za kvaliteto učenja in znanja je 

pomembna tudi, ker omogoči uporabo obstoječega znanja na novem primeru (in s tem izkaže 

koristnost naučenega) ter pomaga novo pridobljeno znanje povezati v že obstoječo miselno 

strukturo.  

 

Najzahtevnejše med veščinami, za katere učenci dosegajo zadostno zrelost šele po 12. letu 

starosti, pa so:  
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Postavljanje hipotez 

Hipoteza je preverljiva izjava o pričakovanem izidu eksperimenta, ki jo oblikujemo z 

upoštevanjem obstoječega znanja in predhodnih izkušenj. Učenci jo oblikujejo kot utemeljeno 

izjavo o možni soodvisnosti dveh spremenljivk. Utemeljitev ne smemo opuščati, saj vsebuje 

sklicevanje na znanje in izkušnje, ki jih učenci pri navajanju ozavestijo. Ključni lastnosti 

hipoteze sta preverljivost in konsistentnost z zbranimi podatki (Harlen in Elstgeest, 1992). 

Postavljanje hipotez je sorodno napovedovanju in tudi tu velja, da to ni ugibanje.  

 

Načrtovanje raziskave 

Načrtovanje raziskave je sestavljanje seznama aktivnosti, s katerimi poiščejo odgovor na 

raziskovalno vprašanje in/ali preverijo svojo hipotezo. Načrt naj bi učenci v celoti naredili 

vnaprej, vendar predvsem mlajši in manj izkušeni tega ne zmorejo, ker ne zmorejo 

predvidevati dogajanja oziroma izidov poskusov. V takih primerih je dopustno, da načrt 

nastaja sproti. Pomemben aspekt načrtovanja je izbira spremenljivk (neodvisne spremenljivke, 

ki jo raziskovalec načrtno spreminja, da ugotovi njen vpliv na odvisno spremenljivko; to 

izberemo tako, da zmoremo čim bolje ovrednotiti njuno soodvisnost; ter kontrolnih 

spremenljivk, ki se med poskusi ne smejo spreminjati). Izbira spremenljivk je ključna za 

poštenost raziskave, ki ji moramo prav tako posvečati veliko pozornosti.  

Harlenova in Elstgeest (1992) trdita, da vnaprejšnje poučevanje o tem, kako izvajati poštene 

preizkuse ni uspešno in da se učenci tega zavedo postopno ter se tega najbolje naučijo na 

konkretnih primerih, čeprav za ceno neuspelih poskusov oziroma nepoštenih testov. 

 

Interpretacija podatkov 

Specifične metode dela v naravoslovju so posebej primerne za razvijanje procesnih veščin dela 

s podatki, ki ga lahko razdelimo na dve fazi: zbiranje in obdelava podatkov (Krnel 1993). K tej 

veščini prištevamo, poleg dela s podatki, tudi oblikovanje zaključkov na podlagi zbranih 

informacij.  

Zbiranje podatkov, ki temelji na opazovanju, lahko podrobneje razčlenimo na ugotavljanje 

enakosti in različnosti, opredelitev spremenljivke in spreminjanje le-te ter delo z več 

spremenljivkami. Veščino dela s podatki razvijamo med razvijanjem in testiranjem zamisli, 

kamor sodijo postavljanje hipoteze, načrtovanje poskusa in napovedovanje izida le-tega, 

razlaga rezultatov, posploševanje in iskanje zakonitosti ter sporočanje. Vrstni red v prvem 

sklopu je določen s kognitivnim razvojem, vrstni red drugega sklopa pa s potekom raziskave 

(prav tam).  

Učence spodbujamo, da med zbranimi podatki, med vrednostmi neodvisne in odvisne 

spremenljivke, skušajo najti smiselno povezavo, kadar je to mogoče. Ugotavljanje soodvisnosti 
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in prepoznava vzorcev je na razredni stopnji sicer zahtevna naloga, a dosegljiva preko vmesnih 

stopenj. Harlenova in Elstgeest (1992) pravita, da učenci najprej prepoznajo ekstreme in 

povezave med ekstremnimi vrednostmi, splošno pravilo o povezanosti vseh vrednosti pa 

preverijo in uvidijo šele naknadno. Vzporedno raste tudi zavedanje o pomenu dovolj obširnega 

nabora podatkov, ki posplošitev sploh omogoči in potreba po oblikovanju napovedi na osnovi 

delno oblikovanih zaključkov in nato preverjanja, ali nov nabor podatkov podpira delovne 

zaključke. 

 

 

4.9 ZAKLJUČEK 
 

V delu se posvečam uvedbi raziskovalnega pouka na razredni stopnji, ko so otroci stari med 6 

in 12 let. Po Piagetu so otroci tedaj na stopnji konkretnih operacij, z možnostjo, da je nekateri 

še niso dosegli, nekateri pa morda že prehajajo v obdobje abstraktno logičnega mišljenja. Če 

upoštevamo še ugotovitve njegovih kritikov, je to zadnje bolj malo verjetno, zato se pri 

načrtovanju pouka ne gre zanašati na velik delež učencev na abstraktno logični stopnji. Pouk 

mora biti prilagojen konkretno logični stopnji, zasnovan na dejavnostih s konkretnimi objekti, 

dodane pa tudi aktivnosti, ki zahtevajo abstraktno mišljenje. Z upoštevanjem Vigotskega 

namreč razvoj lahko pospešimo, če so zastavljene naloge v področju bližnjega razvoja, kar so 

za otroka na stopnji konkretnih operacij ravno abstraktno logične operacije. Pri raziskovalnem 

pouku v to področje sodi postavljanje hipotez in sklepanje. V prid ambicioznejšemu 

načrtovanju pouka na tej stopnji je tudi stališče Brunerja, da ob ustreznem pristopu ni 

neprimernih tem za poučevanje.  

Upoštevajoč ugotovitve razvojnih psihologov, da je pomembno osmisliti nova spoznanja s 

pomočjo že znanega in novo znanje vgraditi v obstoječo kognitivno strukturo, kar pomeni 

spreminjanje le-te, je pri učnih enotah smiselno najprej priklicati obstoječe znanje, nato pa 

začeti z novimi vsebinami. Te naj ne bi bile podajane kot osamljene zaključene celote, temveč 

kot sestavni deli večje celote, vedno osmišljeni v kontekstu vsakdanjega življenja.  

Po Vigotskem je jezik oziroma izražanje del procesa učenja, zato je potrebno dovolj časa 

posvetiti tudi razgovoru, oblikovanju zapiskov, poročanju o delu in soočanju mnenj med 

različnimi skupinami oziroma udeleženci pouka. Za izgradnjo znanja je pomemben dialog z 

učiteljem in med vrstniki. Učencem lahko pri zastavljanju vprašanj in oblikovanju izjav 

pomagajo vzorci primernih besednih zvez.  

Za nadaljnje izobraževanje pa je pomembno tudi, kako je znanje pridobljeno. Znanje je rezultat 

učenja. S kognitivnega stališča pa je tudi mnogo več kot le končni rezultat nekega procesa, saj 

obstoječe znanje usmerja proces učenja v nadaljevanju. Od obstoječega znanja je v veliki meri 

odvisno, na kaj bomo v nadaljevanju procesa učenja pozorni, česa se bomo še naučili, si 

zapomnili ali pozabili.  
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Veščine so pri raziskovalnem pouku enakovredne konceptom; cilj pouka je skladen in sočasen 

razvoj obojega, kar tudi povečuje učinkovitost učnega procesa. Tudi pri načrtovanju 

pridobivanja veščin mora učitelj upoštevati stopnjo kognitivnega razvoja učencev in skrbeti za 

njihovo osmislitev in konkretizacijo.  
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5 PREGLED PROJEKTOV ZA SPODBUJANJE RAZISKOVALNEGA 

POUKA IN PODPORO UČITELJEM 
 

V razvitih družbah že dlje časa beležimo upadanje ugleda naravoslovnih znanosti, 

priljubljenosti naravoslovnih študijev in prevladujoč negativni trend naravoslovnega znanja in 

naravoslovne pismenosti državljanov ter odklonilen odnos javnosti do naravoslovja. Po presoji 

uglednih znanstvenikov in politikov je stanje na tem področju vsaj deloma tudi posledica 

naravoslovnega izobraževanja (Rocard, 2007). Politika in stroka se strinjata, da stanje in trendi 

ogrožajo doseženo raven blagostanja in zavirajo nadaljnji razvoj zaradi grozečega pomanjkanja 

ustrezno usposobljenih naravoslovno izobraženih kadrov v bližnji prihodnosti. Evropska 

skupnost in ZDA sta zato financirali obsežne študije stanja izobraževanja na področju 

naravoslovja in preučevanje možnih ukrepov, ki bi negativne trende vsaj omilili, če že ne 

zaustavili. Na osnovi rezultatov in priporočil (Rocard, 2007), so nastale številne pobude za 

podporo naravoslovnemu izobraževanju; v nadaljevanju podrobneje predstavljam nekatere, 

namenjene podpori naravoslovnega izobraževanja v prvih razredih obveznega izobraževanja.  

 

 

5.1 PROGRAM AMSTI V ALABAMI, ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE  
 

V ZDA so se zaradi nezadovoljstva z uvrstitvijo svojih učencev na mednarodnih primerjalnih 

študijah (naravoslovnega in matematičnega ter bralnega) znanja (TIMSS, PISA), oziroma v želji 

postati vodilna nacija v znanju in razvitosti, sklenili spremeniti naravoslovno izobraževanje. 

Oblikovali so tako imenovane izobraževalne standarde (National Science Education 

Standards), s katerimi so opredelili vodila za naravoslovno izobraževanje in pogoje za njihovo 

uresničevanje (NRC, 1996). V Standarde je eksplicitno vključeno tudi »naravoslovje kot 

raziskovanje« (science as inquiry), ki poleg obvladovanja veščin kot so opazovanje in 

eksperimentiranje, razvija tudi sklepanje, razvoj kritičnega mišljenja in razumevanje znanosti 

in znanstvenih konceptov (prav tam). 

Ena od zveznih držav, Alabama, se je za izboljšanje zaposlitvenih možnosti in osebnostnega 

razvoja svojih mladih državljanov odločila reformirati naravoslovno izobraževanje. 

Načrtovanja so se lotili zelo temeljito. Ministrstvo je najprej izbralo ekipo za pripravo 

programa, sestavljeno iz najboljših učiteljev matematike in naravoslovja, strokovnjakov s 

področja znanosti in izobraževanja, gospodarstvenikov, ter politikov z željo, da bi pripravili 

program, ki bi v šole države Alabama vpeljal z raziskavami potrjene primere dobre učne prakse. 

Posebej so se posvetili tudi ugotavljanju potreb in želja učiteljev matematike in naravoslovja 

na terenu. 
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Na osnovi priporočil, ki jih je oblikovala delovna skupina, sta nato dva odbora s pomočjo 

zunanjih sodelavcev pripravila učne module in pričela usposabljati skupino predavateljev, ki 

so kasneje poučevali učitelje na poletnih šolah.  

Po preučitvi stanja in študiji dobrih primerov drugod po svetu ter rezultatov raziskav na 

področju izobraževanja so leta 2002 oblikovali program AMSTI (Alabama Math, Science and 

Technology Initiative; http://www.amsti.org/), ki ima v svojih priporočilih za pouk na prvih 

dveh mestih zapisano »osmišljen raziskovalni pouk naravoslovja po načelu naredi sam«, ter 

»angažiranje učencev za reševanje problemov, raziskovanje in sklepanje« (prav tam). NASA je 

financirala nakup eksperimentalnih pripomočkov za izposojo ter delovanje centra in tako se je 

prva poletna šola programa AMSTI odvijala poleti l. 2002.  

Pogoj za vključitev v program je, da se mu pridruži šola v celoti (vsi učitelji in vodstveni ter 

administrativni delavci). Za učitelje najprej organizirajo obvezno izobraževanje v času poletnih 

počitnic. Izobraževanje poteka v obliki dvotedenskih intenzivnih poletnih tečajev, dve poletji 

zapored; skupaj 16 dni po 6 ur izobraževanja dnevno, v dveh zaporednih letih so se dolžni 

udeležiti dveh tečajev.  

Program pokriva vse vsebine, predvidene v učnem načrtu za izbrani razred in na tečaju 

obdelajo celoletni program poučevanja za razred, v katerem poučuje učitelj. Učitelje seznanijo 

s koncepti in praktičnimi aktivnostmi, ki jih predvidevajo za učence med delom v razredu.  

Organizirajo tudi izobraževalne tabore za vodstvene delavce in administratorje šol, ki jih 

seznanijo z načinom dela v okviru projekta AMSTI in tako učiteljem na šolah zagotovijo njihovo 

optimalno podporo in kar najboljše pogoje za delo.  

AMSTI ima v vsaki regiji države Alabama lokalni center, ki sodelujočim šolam omogoča 

izobraževanje za učitelje in vodstvene delavce šol, izposojo pripomočkov za delo z učenci v 

razredu in sprotno podporo učiteljem (Ricks, osebna komunikacija).  

Celoten sistem je naravnan v podporo delu učitelja v razredu in usmerjen v zagotavljanje, da 

učitelj zaradi bolj aktivnega pouka ni dodatno časovno ali finančno obremenjen; naročanje 

želenih materialov poteka preko spletne aplikacije, pripomočke za delo v razredu jim iz centrov 

dostavijo z organiziranim prevozom, po uporabi jih tudi prevzamejo na šoli. Vsak komplet po 

uporabi v centru pregledajo, dopolnijo s potrošnimi sestavinami, popravijo in pripravijo za 

ponovno uporabo. Učitelj si komplet izposodi za nekaj tednov (komplet je v povprečju 

izposojen 4-krat letno) in v kompletih dobi prav vse potrebno za izvedbo aktivnosti, vključno z 

najmanjšimi malenkostmi. Učitelju je na spletnih straneh zagotovljena tudi 24 urna strokovna 

podpora s strani osebja AMSTI centrov; če ima učitelj obsežnejše težave pri implementaciji, ga 

osebno obiščejo in nudijo podporo na delovnem mestu. Trenutno je delovanje centrov 

financirano iz državnega proračuna. 

Rezultate poučevanja na šolah, ki so vključene v program AMSTI so skrbno evalvirali od leta 

2004 dalje in primerjali z rezultati tistih šol, ki niso sodelovale v programu. Raziskava je 
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dolgotrajna (od leta 2004 naprej) in strokovno podprta, rezultati pa konsistentni (in pozitivni) 

skozi vsa leta.  

Evalvacija je bila zelo temeljita in je poleg učnih rezultatov učencev vključevala tudi njihov 

odnos do pouka naravoslovja in načrte za nadaljnje izobraževanje. Pri učiteljih so preverjali tri 

vidike: program izobraževanja, vsebino in količino pridobljenega znanja (učiteljev), ter vpliv 

programa na delo učitelja v razredu. Ločeno so predstavili rezultate, ki se nanašajo na pouk 

matematike in na poučevanje naravoslovja. V nadaljevanju navajam samo rezultate, ki se 

nanašajo na slednje (AMSTI, spletna stran).  

Učitelji (obdelani podatki upoštevajo 378 sodelujočih, ki so oddali kompletne vprašalnike) so 

pri programu najbolj cenili eksperimentalne pripomočke in didaktične materiale (98,4% 

vprašanih), pri čemer jih 37,3% uporablja 2-4 krat tedensko, kar 44,9% pa jih uporablja 

vsakodnevno. S pred- in po-testom so preverili tudi vpliv na konceptualno znanje učiteljev. V 

poročilu je zapisano, da so rezultati primerjav pred- in po-testov konceptualnega znanja 

učiteljev merljivi in pozitivni.  

Z vprašalnikom, namenjenem vodstvu šole so ugotavljali pogosto opažene pristope k 

poučevanju in načine dela ter analizirali pogostost uporabe njihovih kompletov učnih 

pripomočkov, ki si jih lahko izposojajo šole in učitelji, ki sodelujejo v programu. Zaznali so 

opazne spremembe v pristopih k poučevanju in pogosto uporabo AMSTI materialov, kar se 

ujema z odgovori učiteljev in potrjuje zanesljivost rezultatov.  

Poročilo povzema, da so rezultati primerjav med »AMSTI« šolami in preostalimi, ki niso 

vključene v ta program, v prav vsaki primerjani kategoriji v prid prvih. Učenci dosegajo boljše 

rezultate na področju matematike in naravoslovja (ki jima je program posvečen), in tudi 

materinščine, s katero se ne ukvarjajo posebej. Učinki AMSTI-jevega izobraževanja učiteljev so 

opazni na področju njihovega osebnega strokovnega napredka in poučevanja v razredu. 

Učitelji pozitivno ocenjujejo materiale, ki so jim na voljo in jih pogosto uporabljajo. Poročilo 

zaključuje, da so dejavnosti programa AMSTI uspešne in omenja možnost, da bi program 

uporabili kot model tudi za druge zvezne države ZDA (Ricks, osebna komunikacija 2014; 

AMSTI). 

Leta 2012 je ministrstvo za izobraževanje države Alabama naročilo in financiralo obsežno 

neodvisno študijo, v katero je bilo vključenih 780 učiteljev, 82 šol in približno 30 000 učencev. 

Po njenih rezultatih so bili učni dosežki učencev, ki so bili dve leti vključeni v program AMSTI, 

statistično pomembno boljši od dosežkov vrstnikov, ki niso vključeni v program na področju 

matematike (za 4 % točke), naravoslovja (za 5 %) in tudi materinščine (za 2 % točki), čeprav se 

program poučevanju jezika ne posveča posebej (Alabama State Board of Education, 2012).  
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5.2 PROGRAM NTA NA ŠVEDSKEM  
 

Švedski program NTA (Naturvetenskap och Teknik för Alla - Natural Science and Technology 

for All; http://www.nta.kva.se/In-English) sta leta 1996 iniciirali Švedska kraljeva akademija 

znanosti in Švedska kraljeva akademija inženirskih znanosti z namenom »razvijati in podpirati 

raziskovalni pouk naravoslovja v osnovni šoli«.  

Švedska kraljeva akademija znanosti je skupaj z državo in občinami zagotovila materialne vire 

za odkup, prevod in priredbo licenčnih didaktičnih kompletov iz ZDA, ki so jih razvili 

strokovnjaki NSRC (The National Science Resources Center) v sodelovanju z nacionalnimi 

akademijami in Smithsonian Institution v okviru programa Naravoslovje in tehnika za otroke 

(Science and Technology for Children). Didaktične komplete trži Carolina©, vsebujejo pa 

gradiva za učence, priročnik za učitelja in vse eksperimentalne pripomočke za izvedbo teme z 

učenci v razredu, vključno s potrošnimi materiali (Sanner, 2005).  

Strokovni sodelavci programa v svojih centrih vodijo stalno strokovno spopolnjevanje za 

razredne učitelje v obliki delavnic, na katerih se učitelji podrobno seznanijo s strokovnim 

ozadjem, potekom učne enote, z eksperimentalno opremo in izvedejo vse dejavnosti, ki naj bi 

jih kasneje izvajali učenci v razredu. Izobraževanje za izvajanje posamezne učne enote in 

uporabo pripadajočega eksperimentalnega kompleta traja en dan, obravnava v šoli pa nekaj 

mesecev do polovice šolskega leta. Samo tisti učitelji, ki opravijo izobraževanje, si nato lahko 

izposodijo eksperimentalne pripomočke za delo z učenci v razredu. Didaktični komplet na šoli 

ostane polovico šolskega leta, za transport poskrbijo v NTA centru, naročanje pa poteka preko 

spletne aplikacije. Osebje NTA centrov skrbi za dostavo in odvoz eksperimentalnih kompletov 

in vsakokratno vzpostavitev prvotnega stanja (nadomestitev potrošnih materialov, popravilo 

pokvarjenih pripomočkov, …). Učitelj je tako razbremenjen skrbi za eksperimentalno opremo, 

čas, ki bi ga sicer porabil za nakupovanje pripomočkov in pripravo poskusov pa lahko uporabi 

koristneje.  

Način delovanja je zelo podoben opisanemu primeru iz ZDA, različni pa sta organizaciji 

izobraževanja učiteljev. V programu NTA poteka izobraževanje med šolskim letom – za vsak 

tematski sklop dva popoldneva, z občasnimi dodatnimi celodnevnimi druženji učiteljev in 

njihovih učiteljev, na katerih učitelji drug drugemu predstavljajo svoje delo in izmenjujejo 

izkušnje. Opravljeno izobraževanje je pogoj za dostop do izposoje materialov. V program se 

lahko vključijo posamezni učitelji, zaželeno pa je, da se iz šole vključijo vsaj trije, da lahko 

izmenjujejo izkušnje in se podpirajo pri operacionalizaciji dela.  

Rezultati evalvacije vplivov vključenosti v program NTA, ki se je osredotočila na učinke glede 

konativnih vidikov pri učiteljih in učencih, so pozitivni. Pri učencih in učiteljih so zaznali večjo 

naklonjenost do učenja in poučevanja naravoslovja, učitelji pa so poročali tudi o spremenjeni 

praksi poučevanja, predvsem zastavljanja vprašanj in načina vodenja razgovora z učenci med 

poukom (Reimstad, 2005) 
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5.3 NEMČIJA IN PROGRAM TUWAS 
 

Freie Universität Berlin se je kot ena od partneric v projektih Pollen in Fibonacci (The POLLEN 

Project, FP6 in The Fibonacci Project, FP7) po zgledu AMSTI in NTA prav tako odločila za 

podporo učiteljem z ustanovitvijo centra za izposojo pripomočkov, ki hkrati nudi tudi stalno 

strokovno spopolnjevanje učiteljev in strokovno svetovanje. Podobno kot švedski partnerji so 

se tudi v Nemčiji odločili za prevod in priredbo ameriških materialov ponudnika Carolina. 

Sodelovanje v projektu je ugodno učinkovalo na samozavest udeleženih učiteljev pri 

poučevanju naravoslovja, prav tako pa tudi na priljubljenost naravoslovja pri njihovih učencih 

(Lindahl, 2009). Dejavnosti programa so podprle nekatere velike industrijske korporacije (npr. 

Siemens in Merck) ter vlade zveznih dežel in tako omogočile razširitev iz zvezne dežele Berlin 

– Brandenburg, kjer je program začel z delovanjem, še v Nordrhein-Westfalen, Hamburg in 

Köln – Bonn. Glede na hiter razmah programa TuWas! (Technik und Naturwissenschaften an 

Schulen; http://www.tuwas-deutschland.de), o njegovi priljubljenosti med učitelji ne gre 

dvomiti (Skiebe-Corette, 2009).  

 

 

5.4 CFU (CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER OZIROMA THE 

CENTRE FOR EDUCATIONAL RESOURCES), DANSKA  
 

Danska ima več kot 70-letno tradicijo centrov, ki šole oskrbujejo z eksperimentalnimi 

pripomočki, literaturo in ostalimi potrebščinami za pouk vseh predmetov, ne le naravoslovja 

(https://ucc.dk/cfu). Za izposojo je na voljo oprema za pouk v najširšem pomenu besede, saj 

poleg knjig, demonstracijskih in eksperimentalnih pripomočkov izposojajo npr. tudi opremo 

za kampiranje za šole v naravi. Tak način oskrbovanja šol je na Danskem uzakonjen in obvezen, 

zato imajo mrežo številnih centrov po vsej državi. Ti Centri za edukacijske vire po nedavni 

reorganizaciji sodijo pod okrilje University College South Denmark v Aabenraaju na Danskem 

(http://ucsyd.dk/cfu-aabenraa/english/). 

Izposoja poteka preko spletnega portala, centri pa poleg skrbi za izposojane pripomočke 

opravljajo tudi transport le-teh do šol, razvijajo nove in ocenjujejo tiste, ki jih na tržišče pošljejo 

drugi proizvajalci. Osebje centrov nudi tudi svetovanje učiteljem in podporo ob izbiri in 

aplikaciji didaktičnih materialov. Izposoja ni pogojena z obiskom izobraževalnih delavnic za 

njihovo uporabo. V danskih kompletih za izposojo ni potrošnih materialov, ki bi jih bilo 

potrebno po vsaki izposoji nadomeščati.  

 

 

http://www.tuwas-deutschland.de/
https://ucc.dk/cfu
http://ucsyd.dk/cfu-aabenraa/english/
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5.5 ANALIZA PREDSTAVLJENIH PRIMEROV IN IZHODIŠČA ZA 

IMPLEMENTACIJO V SLOVENIJI  
 

V Sloveniji so bile dosedanje investicije v opremo usmerjene v nakupe pripomočkov, ki z 

nakupom postanejo last šole in jih imajo učitelji na voljo ves čas. Nenehna razpoložljivost in 

vidnost v prostorih šole je nedvomno dobra plat takega načina opremljanja, saj ustvarja 

delovno ozračje in omogoča aktivni pouk. Nekateri pripomočki in osnovna eksperimentalna 

oprema vsekakor morajo biti učitelju in učencem na voljo ves čas. Aktivni pouk naravoslovja 

nikakor ne more potekati izključno z izposojeno opremo, ki je v šoli le omejeno obdobje.  

Lastništvo učnih pripomočkov in posledično hramba le-teh na šoli oziroma v razredu pa ima 

tudi negativne plati: 

 

 Za opremo je potrebno predvideti prostor za skladiščenje. V šolah je poseben prostor 
predviden le za laboratorije oz. »specializirane« učilnice, npr. za biologijo, fiziko, kemijo, 
tehniko in gospodinjstvo. V učilnici na razredni stopnji tega prostora praviloma ni veliko. 
Izposoja opreme, ki je ves čas (razen med uporabo) lahko spravljena v zaboju, ki je vključen 
v kompletu, je s tega stališča ugodna alternativa.  

 Opremo je treba vzdrževati, potrebna so tudi drobna popravila. Razredni učitelji praviloma 
niso usposobljeni za taka opravila, zato oprema relativno hitro postane neuporabna. 
Laborantov, ki bi skrbeli za opremo, razredni učitelji praviloma nimajo. 

 Tudi če si učitelj zastavi cilj sestaviti naravoslovno zbirko, to je komplet pogosto 
uporabljanih pripomočkov in merskih instrumentov, so deli »ad hoc« sestavljenih 
eksperimentalnih kompletov iz posamič nakupljenih elementov lahko nekompatibilni. 
Samostojno popolnoma brezhibni pripomočki so lahko neuporabni v kombinaciji drug z 
drugim. Banalne podrobnosti, kot so termometri, katerih premer je prevelik za odprtino 
na pokrovu posode, posode, ki se ne prilegajo druga v drugo, ali mešanica snovi, katerih 
zrnatost se ne dopolnjuje z velikostjo odprtin na mrežah, lahko popolnoma pokvarijo 
načrtovano delo oziroma pomenijo, da je del potrebščin za izvedbo dejavnosti treba 
nadomestiti z drugimi, kompatibilnimi kosi.  

 Veliko pripomočkov je takih, da jih učitelj za pouk potrebuje le omejen čas oziroma 
omejeno število priložnosti v šolskem letu. Preostali del leta so taki pripomočki 
neizkoriščeni. Če so pripomočki namenjeni več učiteljem (na isti šoli), mora eden od njih 
prevzeti skrbništvo nad zbirko, sicer se posamezni deli porazgubijo, nekompletne zbirke 
pa postanejo neuporabne. Težave z nepopolno opremo učitelje dodatno odvračajo od 
aktivnega pouka. Skrb za pripomočke v tem primeru bremeni enega od učiteljev, ki bi ta 
čas lahko posvetil drugim nalogam v zvezi s poukom. 

Izposoja eksperimentalnih pripomočkov namesto nakupa lastnih ima več prednosti. Če za 

komplete pripomočkov skrbi usposobljena oseba, ki po vsaki uporabi preveri, ali so pripomočki 

brezhibni, in poskrbi, da so v kompletu vsi potrebni materiali za izvajanje poskusov, je učitelj 

razbremenjen tega dodatnega dela, ki ga prinaša izvajanje poskusov z učenci. Pripomočke 

lahko učitelj uporabi brez predhodnega preverjanja ustreznosti glede stanja in števila 
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pripomočkov. Vračanje pripomočkov v center, kjer je poskrbljeno tudi za popravila, 

pomembno prispeva k njihovi dolgotrajnejši uporabi.  

Naslednji vidik, ki ga je vredno upoštevati, je finančni. Pripomočki, ki jih učitelj uporabi enkrat 

letno, zagotovo niso tako dobro amortizirani kot pripomočki, ki si jih v izposojevalnici 

izposodijo različni učitelji in so uporabljeni večkrat letno.  

Sestavljanje zbirk v centru, ki oskrbuje večje število šol, je finančno ugodnejše tudi zaradi 

možnosti nakupa večjega števila pripomočkov hkrati. Nakupi posamičnih kosov so po mojih 

izkušnjah pogosto obremenjeni z dodatnim stroškom za »majhna naročila«, ki lahko nekajkrat 

presega ceno naročenega artikla. Podobno velja za dele opreme, ki jih je treba posebej izdelati 

ali uvoziti iz tujine.  

Četudi odmislimo vse zgoraj našteto in privzamemo, da lahko učitelj na razredni stopnji veliko 

materialov in potrebščin priskrbi z zbiranjem odpadnih surovin, s pomočjo učencev in staršev, 

donatorjev iz lokalne skupnosti in podobno (kar nedvomno predstavlja dodatne možnosti za 

opremljanje, a učitelju tudi jemlje čas, ki bi ga lahko posvetil načrtovanju dejavnosti), menim, 

da to ne bi smelo biti prednostni oziroma prevladujoč način opremljanja za potrebe pouka 

naravoslovja na razredni stopnji. Namen izposojevalnic pripomočkov, ustanovljenih in 

opremljenih v okviru projektov Pollen in Fibonacci je razbremeniti učitelja ukvarjanja z opremo 

v njegovem prostem času in pogosto tudi financiranja nakupov iz lastnih sredstev. Če aktivni 

pouk naravoslovja ne prinaša dodatnega dela, je to lahko za učitelja pomembna motivacija za 

spremembo načina dela in uvajanje bolj aktivnih oblik pouka.  

Na osnovi zapisanega sem se odločila, da učitelje pri implementaciji aktivnega pouka 

naravoslovja in implementaciji učnih enot raziskovalnega pouka podprem tudi z možnostjo 

izposoje učnih pripomočkov za eksperimentalno delo z učenci v razredu. Nakup pripomočkov 

smo financirali iz sredstev projektov Pollen in Fibonacci (Evropske skupnosti), razen v Kamniku, 

kjer je nakup kompletov finančno omogočilo mesto iz svojega proračuna. V Ljubljani je mestna 

občina zagotovila prostor za hranjenje zbirke in z dodatno finančno podporo omogočila 

skrbnika zbirke ter tudi prevoz pripomočkov.  

Kompleti pripomočkov so bili sestavljeni z naslednjih izhodišč: 

 

 Sestavine kompleta morajo biti varne za uporabo, vzdržljive, in če se le da, prosto dostopne 
za nakup.  

 Nezgod pri delu s pripomočki sicer ni možno popolnoma izključiti, vendar smo si pri 
sestavljanju kompletov prizadevali, da ne vsebujejo nevarnih snovi, krhkih ali ostrih 
predmetov (izjema so vbodni termometri z ostro konico in stekleni predmeti). Ker so 
kompleti namenjeni množični uporabi, smo posebej pazili na to, da so predmeti v zbirkah 
robustni, vzdržljivi in kvalitetno izdelani.  

 Zbirke so sestavljene iz predmetov vsakdanje rabe. 
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Ker ne želimo, da oprema zbuja občutek ločenosti naravoslovja v šoli od vsakdanjega življenja, 

smo si prizadevali, da so predmeti v zbirkah kupljeni v naših trgovinah ali pri slovenskih 

ponudnikih učil, če je le mogoče, pa so to tudi predmeti iz vsakdanje rabe – na primer igrače, 

šolski ali gospodinjski pripomočki. Le izjemoma smo potrebščine naročali iz tujine, saj želimo, 

da učitelji in učenci prepoznavajo predmete, s katerimi delajo in se zavedajo, da je 

naravoslovje povezano z vsakdanjim življenjem. Učitelji pa ob uporabi vsem dostopnih 

predmetov za poskuse uvidijo, da lahko tudi sami sestavijo zbirke, ki jih nato uporabljajo pri 

pouku.  

 

 Zbirke pripomočkov vsebujejo po 10 ali 15 kompletov pripomočkov; eden je vedno 
namenjen učitelju za morebitne demonstracijske poskuse ali prikaze poteka, 9 ali 14 
preostalih pa omogoča bodisi delo v trojicah, ali delo v parih (tudi v primeru največjega 
dovoljenega števila učencev v razredu, ki je trenutno 28).  

S takšnim številom pripomočkov smo želeli zagotoviti maksimalno aktivnost učencev pri delu. 

V primerih, ko gre za pridobivanje spretnosti pri rokovanju s pripomočki je primernejše delo v 

parih, da učenec čim več samostojno dela s pripomočki. Kadar pa učenci izvajajo raziskave, je 

bolj primerna organiziranost dela v trojicah, da se naloge enakomerno porazdelijo med člani. 

Večja skupina tudi omogoča bogatejšo izmenjavo mnenj in diskusijo. Izjemoma so pripomočki 

lahko tudi v drugačnem številu – če je vsebina kompleta namenjena skupinskemu delu, ki je 

organizirano po (različnih) postajah, med katerimi krožijo skupine, ki na vsaki postaji opravljajo 

drugačne aktivnosti. Takim smo se načeloma izogibali, saj izhajam iz predpostavke, da učitelj 

lažje vodi delo v razredu, če vsi učenci opravljajo podobno aktivnost.  

 

 Kompleti pripomočkov vsebujejo prav vse materiale, potrebne za izvedbo dejavnosti, 
vključno s potrošnimi materiali.  

Kompleti eksperimentalnih pripomočkov so pripravljeni z namenom podpore učitelju pri 

vodenju praktičnega pouka, zato je ključnega pomena, da učitelj lahko zanesljivo računa, da 

bo v njih našel prav vse, kar potrebuje za uspešno izvedbo poskusov z učenci v razredu. 

 

 Pripomočki so shranjeni v zabojih iz prozorne plastike, kar omogoča pregled nad vsebino.  

Harlenova (1987) poudarja, da so ves čas vidni in dostopni eksperimentalni pripomočki in drugi 

predmeti, s katerimi učenec lahko rokuje, pomemben del vzpodbudnega učnega okolja v 

učilnici. Samo občasna dostopnost eksperimentalnih pripomočkov v razredu je pomanjkljivost 

sistema izposoje le-teh za omejen čas. Zato so pripomočki shranjeni v prozornih zabojih, da so 

učencem vidni vsaj tedaj, ko je zbirka v razredu.  
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6 PREGLED UČNIH NAČRTOV 
 

Fizikalni del izobraževanja na razredni stopnji devetletne osnovne šole je vsebovan v 

predmetih Spoznavanje okolja (v prvih treh razredih) ter Naravoslovje in tehnika (v 4. in 5. 

razredu). V obeh predmetih so združene teme iz različnih znanstvenih področij. Pri 

Naravoslovju in tehniki v 4. in 5. razredu so to naravoslovne vede in tehnika ter tehnologija, v 

prvem triletju pa so v okviru predmeta Spoznavanje okolja tem pridružene tudi družboslovne 

vsebine. 

Učni načrti v celotni vertikali so zasnovani tako, da učenci na začetku spoznavajo temeljne 

pojme, v nadaljnjem izobraževanju pa je omogočeno nadgrajevanje in poglabljanje vsebin v 

predmetih, ki sledijo v kasnejših letih. Pouk naj bi bil hkrati vir informacij in spoznavanje poti 

do drugih virov, vloga pouka pa je tudi poglabljanje in razširjanje znanja, ki ga otrok pridobi iz 

neposrednih izkušenj v okolju ali iz drugih virov.  

 

 

6.1 SPOZNAVANJE OKOLJA V 1. – 3. RAZREDU DEVETLETNE OŠ - 

VSEBINE 
 

Predmet Spoznavanje okolja obsega 315 ur v treh letih (po 105 ur v posameznem šolskem 

letu) in po 5 dni (po 4 ure) dejavnosti, ter je v učnem načrtu (Kolar, Krnel, Velkavrh, 2011, str. 

4) opredeljen kot  

 

» … nadaljevanje in usmerjanje spontanega otroškega raziskovanja sveta in odkrivanja 

prepletenosti ter soodvisnosti v pojavih in procesih.« 

 

Kot najpomembnejša splošna cilja predmeta sta navedena razumevanje okolja in razvijanje 

spoznavnega področja, ki se uresničujeta z aktivnim spoznavanjem okolja. V ožjem smislu 

zajema predmet spoznavanje dejstev in oblikovanje pojmov ter povezav.  

Fizikalne vsebine lahko prepoznamo v tematskih sklopih  

 

 ČAS (letni časi in njihove značilnosti, navidezno gibanje nebesnih teles), 

 SNOVI (lastnosti trdnih snovi in tekočin, agregatna stanja vode, spremembe lastnosti snovi 
ob segrevanju), 

 SILE IN GIBANJE (opazovanje in poimenovanje različnih načinov gibanja, vzroki in posledice 
gibanja), 
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 POJAVI (vreme, svetloba, zvok). 
 

 

6.1.1 Spoznavanje okolja v 1. razredu devetletne osnovne šole 
 

Cilji, povezani s fizikalnimi vsebinami so navedeni v učnem načrtu v naslednjih sklopih (prav 

tam):  

 

ČAS:  

Učenci 

 časovno raziskujejo, opredeljujejo in pojasnjujejo dogodke in spremembe v različnih letnih 
časih, 

 spoznajo časovni potek dogodkov, uporabijo nekatere osnovne izraze za opredeljevanje 
dogodkov, kot so: prej, potem, včeraj, danes, jutri, teden, dnevi v tednu, dan, mesec, letni 
časi, leto,  

 znajo opisati razliko med dnevom in nočjo. 
 

SNOVI: 

Učenci 

 spoznajo lastnosti, po katerih ločimo trde snovi in tekočine,  

 vedo, da obstajajo trde snovi in tekočine,  

 vedo, da so predmeti sestavljeni iz ene ali več snovi 

 vedo, da obstajajo snovi z nevarnimi lastnostmi (nevarne snovi: strupene, vnetljive, 
eksplozivne, jedke, okolju nevarne). 

 

SILE IN GIBANJE 

Učenci 

 znajo natančno opazovati, opisati in poimenovati lastno gibanje, gibanje živali in igrač,  

 vedo, kaj povzroča spreminjanje gibanja,  

 znajo razstaviti in sestaviti preprosto tehnično igračo.  
 

POJAVI 

Učenci 

 znajo spremljati in zapisovati vremenska stanja,  

 znajo primerjati vremenska stanja v različnih letnih časih,  



65 

 

 znajo oblikovati preprost vremenski koledar. 
 

 

6.1.2 Spoznavanje okolja v 2. razredu devetletne osnovne šole 
 

V 2. razredu lahko fizikalne cilje prepoznamo v naslednjih tematskih sklopih: 

 

ČAS:  

Učenci 

 časovno raziskujejo, opredeljujejo in pojasnjujejo dogodke in spremembe v različnih letnih 
časih, 

 spoznajo časovni potek dogodkov, uporabijo nekatere osnovne izraze za opredeljevanje 
dogodkov, kot so: prej, potem, včeraj, danes, jutri, teden, dnevi v tednu, dan, mesec, letni 
časi, leto,  

 spoznajo koledar (letni časi), 

 znajo povezati navidezno gibanje Sonca in dnevni čas. 
 

SNOVI: 

Učenci 

 vedo, da se pri mešanju snovi lahko spreminjajo lastnosti sestavin ali pa ne,  

 znajo opisati in razlikovati snovi ter jih razvrščati po njihovih lastnostih (npr.: plovnost, 
trdota),  

 znajo pripraviti zmesi in uporabiti postopke za ločevanje zmesi,  

 razlikujejo različna agregatna stanja vode,  

 vedo, da so nekateri pojavi obrnljivi, nekateri pa neobrnljivi 

 znajo dokazati, da se pri nekaterih pojavih lahko spremenijo lastnosti snovi, 

 spoznajo osnovne oznake za nevarne lastnosti snovi. 
 

SILE IN GIBANJE: 

Učenci 

 znajo natančno opazovati, opisati in poimenovati delovanje in gibanje tehničnih naprav in 
vozil ter njihovih delov,  

 znajo opazovati, opisati in ugotoviti, kako nastajajo sledovi gibanja in kaj jih povzroča,  

 znajo opisati ravnovesje in ločiti stanje ravnovesja od stanja mirovanja,  

 znajo uporabiti nekatere pripomočke za gibanje.  

 spoznavajo gibanje tehničnih naprav in vozil ter njihovih delov, 

 spoznavajo pripomočke za gibanje, 
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 spoznavajo sledove gibanja, 

 spoznavajo stanja (mirovanja) ravnovesja. 
 

POJAVI: 

Učenci 

 znajo spremljati in opisovati vremenske pojave in jih povezati s spremembami v naravi,  

 znajo opazovati in opisujejo spreminjanje ter gibanje oblakov,  

 vedo, da je veter premikanje zraka, ter določajo hitrost in smer gibanja vetra.  
 

 

6.1.3 Spoznavanje okolja v 3. razredu devetletne osnovne šole 
 

Spoznavanje okolja v 3. razredu pa vsebuje naslednje fizikalne cilje (izbirne vsebine so zapisane 

poševno):  

 

ČAS:  

Učenci 

 spoznajo časovni potek dogodkov, uporabijo nekatere osnovne izraze za opredeljevanje 
dogodkov, kot so: prej, potem, včeraj, danes, jutri, teden, dnevi v tednu, dan, mesec, letni 
časi, leto,  

 časovno raziskujejo, opredeljujejo in pojasnjujejo dogodke in spremembe v različnih letnih 
časih 

 znajo opisati časovni potek pojavov, 

 znajo meriti kratkotrajne dogodke, 

 spoznavajo gibanje Lune in Lunine mene.  
 

SNOVI: 

Učenci 

 spoznajo, kaj vpliva na spreminjanje lastnosti snovi (zrak, sončna svetloba, voda),  

 poznajo spreminjanje lastnosti snovi pri segrevanju,  

 znajo meriti temperaturo,  

 poznajo lastnosti zraka in njegov pomen za dihanje in gorenje.  
 

SILE IN GIBANJE 

Učenci 
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 spoznajo, da lahko vplivamo na gibanje (smer, hitrost idr.),  

 ugotavljajo, da gibanje povzročimo s potiskanjem ali vlečenjem in da se gibanje lahko 
prenaša,  

 spoznajo načine gibanja teles v vodi in zraku ter po različnih trdnih površinah in kaj vpliva 
na to gibanje.  

 

POJAVI 

Učenci 

 znajo povezati vremenske pojave z vremenskimi stanji, 

 spoznajo različne padavine in merijo količine padavin (dež, sneg),  

 spoznajo lastnosti svetlobe in pogoje, ki nam omogočajo, da predmete vidimo (predmeti 
oddajajo svetlobo ali so osvetljeni),  

 spoznajo nastajanje in lastnosti zvoka,  

 spoznajo čutili za vid in zvok.  
 

Po pregledu ciljev lahko opazimo, da so v 1. razredu osredotočeni na spoznavanje, opazovanje 

in opisovanje objektov in pojavov. Po didaktičnih priporočilih naj bi bile dejavnosti večinoma 

vodene, s priporočilom, da se postopno povečuje samostojnost učencev pri delu in 

prevzemanju pobude glede načina in vsebine pouka.  

V 2. razredu je opazovanju in opisovanju objektov v tematskem sklopu snovi eksplicitno 

dodano manipuliranje z objekti v okolju z namenom, da o njih izvedo več (operacijsko 

opredeljevanje lastnosti). To ponuja iztočnico za uvajanje kontrole spremenljivk v 

raziskovalnem postopku. Dodano je tudi merjenje časa kot prvi izmed merskih postopkov, kar 

razširi možnosti tudi za raziskovanje.  

V 3. razredu se cilji v zvezi z operacijskim določevanjem lastnosti iz sklopa snovi razširijo še v 

sklop gibanje, kar odpre mnogo novih možnosti za raziskovalni pouk. Učenci se v 3. razredu 

naučijo tudi merjenja temperature, kar omogoča kvantificirati opazovanja.  

 

 

6.1.4 Izhodišča za izbiro tematik  
 

V 1. razredu devetletne osnovne šole je med cilji poudarjeno opazovanje, opisovanje in 

poimenovanje pojavov. Vse troje gojimo tudi pri raziskovalnem pouku, vendar samo to ni 

dovolj za opredelitev dejavnosti kot raziskovalni pouk. V okviru tematskega sklopa gibanje pa 

je v cilju »spoznavajo kaj povzroča spreminjanje gibanja« podana idealna iztočnica za 

raziskovanje kaj in kako vpliva na gibanje oziroma spreminjanje le-tega.  
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Pri gradivih za 1. razred se bom v svojem delu osredotočila na raziskovalni pouk v povezavi s 

tem tematskim sklopom in ciljem, s poudarkom na oblikovanju besednega zaklada za 

opisovanje gibanja in vplivov na gibanje. Dejavnosti učencem omogočajo aktivno spoznavanje 

verbalno usvojenih pojmov in spoznavanje soodvisnosti vzrokov za gibanje in njihovih 

posledic. Za 5 – 6 letnike je ugotavljanje kavzalnosti med vplivi na gibanje in spremembami 

gibanja telesa lahko miselni izziv v območju bližnjega razvoja, kar pospeši razvoj. 

V 2. razredu je obravnavi lastnosti izbranih snovi in primerjanju le-teh dodano manipuliranje s 

snovmi, ki omogoča spreminjanje njihovih lastnosti (mešanje) in vpeljava nasprotnega 

postopka (ločevanje). Od opazovanja, primerjanja in razvrščanja ter urejanja snovi po njihovih 

lastnostih se jim odpre možnost spreminjanja lastnosti (pri mešanju) in uporaba opaženih 

razlik med snovmi za doseganje zastavljenih ciljev. Konceptualno je oboje novost za učence in 

zato pomeni miselni izziv zanje, učitelju pa obravnava tega tematskega sklopa ponuja obilo 

možnosti za razvoj motoričnih spretnosti in spremljajoče miselne aktivnosti. Mešanje snovi in 

raziskovanje posledic mešanja na lastnosti sestavin ter ločevanje zmesi sem zato izbrala za 

obravnavo v 2. razredu. 

Vpeljava termometra in temperature v 3. razredu omogoča merjenje (kvantifikacijo) 

temperature in s tem opazovanja vremena. Poleg dolžine, ploščine in prostornine ter mase, ki 

jih učenci že znajo meriti, je temperatura tudi konceptualno nova veličina, saj je za razliko od 

prej naštetih intenzivna veličina. Ekstenzivne veličine (npr. dolžina, ploščina, prostornina in 

masa) se pri sestavljanju podsistemov namreč seštevajo, intenzivne pa ohranjajo, če je sistem 

homogen, oziroma ostajajo med skrajnimi vrednostmi v posameznih podsistemih, če je sistem 

nehomogen.  

Vreme kot skupek pojavov omogoča merjenje različnih spremenljivk in poleg besednih opisov 

omogoča tudi opis dejavnikov vremena s števili, kar je v primerjavi s temama v predhodnih 

razredih nadgradnja in povečanje natančnosti opisa. 

Drugačna je tudi vloga učenca raziskovalca, ki v primeru vremena nima vloge 

eksperimentatorja, ki bi lahko aktivno vplival na potek pojavov z izbiro vrednosti neodvisne 

spremenljivke. Pri spremljanju vremena je lahko le opazovalec, ki pojave opazuje in zapisuje 

rezultate opažanj. Čeprav pri raziskovalnem pouku poudarjamo vlogo raziskovalca – 

eksperimentatorja, je v znanosti tudi veliko področij, na katerih je vloga raziskovalca omejena 

prav na pasivno spremljanje dogajanja (npr. astronomija, geologija, evolucija).  
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6.2 SPOZNAVANJE OKOLJA V 1. – 3. RAZREDU DEVETLETNE OŠ - 

POSTOPKI 
 

V širšem smislu predmet Spoznavanje okolja obsega tudi razvijanje procesov, sposobnosti in 

postopkov, saj spoznavanje sveta poteka skozi procese, postopke in vsebine. Neposredno 

omenjeni so naslednji postopki oz. spretnosti (Kolar, Krnel, Velkavrh, 2011):  

 

OPAZOVANJE: 

Učenci 1. – 3. razreda:  

 usmerjeno opazujejo, uporabljajo več čutil, opazovano narišejo ali napišejo; pri 
opazovanju primerjajo, uporabljajo štetje in merjenje z nestandardnimi in standardnimi 
enotami.  

 

RAZVRŠČANJE:  

Učenci 1. razreda:  

 razvrščajo po skupnih lastnostih in razlikah (po enem kriteriju spremenljivk).  
 

Učenci 2. razreda:  

 razvrščajo po eni ali dveh spremenljivkah.  
 

Učenci 3. razreda:  

 razvrščajo po eni ali dveh spremenljivkah, iz razvrstitev določajo spremenljivko. 
 

UREJANJE: 

Učenci 1. razreda:  

 urejajo po eni spremenljivki. 
 

Učenci 2. in 3. razreda:  

 urejajo po eni ali dveh spremenljivkah.  
 

PRIREJANJE: 

Učenci 1. - 3. razreda:  
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 prirejajo 1 : 1.  
 

EKSPERIMENTIRANJE: 

Učenci 1. in 2. razreda:  

 eksperimentirajo in napovedujejo ‒ operacijsko določajo lastnosti, preverjajo napovedi. 
 

Učenci 3. razreda:  

 načrtujejo preprost poskus.  
 

RAVNANJE S PODATKI 

Učenci 1. razreda:  

 grafično prikažejo in predstavijo ugotovitve opazovanj, raziskav idr., 

 oblikujejo in izpolnjujejo tabele. 
 

Učenci 2. in 3. razreda:  

 iz podatkov oblikujejo tabele, iz tabel pa rišejo stolpčne in vrstične prikaze, 

 postavljajo vprašanja, anketirajo, intervjuvajo. 
 

SKLEPANJE 

Učenci 1. - 3. razreda:  

 preprosto povezujejo dve spremenljivki (čim …, tem …), povezujejo vzrok s posledico (zato, 
ker).  

 

SPOROČANJE 

Učenci 1. razreda:  

 razvijajo sposobnosti za grafično komuniciranje (uporaba simbolov), 

 delajo s pisnimi, slikovnimi in grafičnimi viri. 
 

Učenci 2. razreda:  

 razvijajo sposobnosti za grafično komuniciranje (uporaba simbolov), 

 delajo s pisnimi, slikovnimi in grafičnimi viri, 

 razlikujejo med dejstvi in stališči. 
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Učenci 3. razreda:  

 razvijajo sposobnosti za grafično komuniciranje (uporaba simbolov, preprosti načrti 
izdelkov, sheme postopkov), 

 z IKT sistematično iščejo in uporabljajo primerne vire in literaturo. 
 

V standardih znanja so predpisani naslednji postopki (krepko izpisani predstavljajo minimalne 

standarde) (Kolar, Krnel, Velkavrh, 2011, str. 23 – 24): 

 

Učenec:  

 predlaga, kako kaj odkrijemo, kako izvedemo poskus, napoveduje izid poskusa,  

 opazuje, primerja, ureja, razvršča telesa, snovi, živa bitja in pojave, poišče povezave in 
sklepa,  

 primerja fotografije, kratka besedila, razlikuje med dejstvi in stališči, podatke zapisuje na 
različne načine, uporablja tabele in preproste grafe, predlaga raziskovalna vprašanja,  

 naredi preprost vprašalnik, opazovalni list,  

 uporablja preproste pripomočke, izvede poskus, opazuje in razlaga opazovanja,  

 svoje delo predstavi in poroča.  
 

Če z učnim načrtom predpisane postopke nekoliko preuredimo in zapišemo v drugačnem 

zaporedju  

 

 predlaga raziskovalna vprašanja, 

 predlaga, kako kaj odkrijemo, kako izvedemo poskus, napoveduje izid poskusa, 

 naredi preprost vprašalnik, opazovalni list,  

 uporablja preproste pripomočke, izvede poskus, opazuje in razlaga opazovanja, 

 podatke zapisuje na različne načine, uporablja tabele in preproste grafe,  

 opazuje, primerja, ureja, razvršča telesa, snovi, živa bitja in pojave, poišče povezave in 
sklepa,  

 razlikuje med dejstvi in stališči, 

 svoje delo predstavi, poroča,  
 

dobimo idealno zgradbo poteka raziskovanja, kot ga razumemo v okviru raziskovalnega pouka, 

kar govori v prid dejstvu, da z raziskovalnim poukom začnemo na začetku devetletne osnovne 

šole.  

V pripravljenih gradivih je v prvih treh razredih poudarek na opazovanju, primerjanju, 

eksperimentiranju in delu s podatki, poudarjena pa je tudi komunikacija (sporočanje). Učenci 

se uvajajo tudi v sklepanje. 
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6.3 NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA V 4. IN 5. RAZREDU DEVETLETNE OŠ 

- VSEBINE 
 

Učni načrt za Naravoslovje in tehniko opredeljuje takole (Vodopivec, Papotnik, Gostinčar 

Blagotinšek idr., 2011, str. 4):  

 

»Predmet naravoslovje in tehnika v osnovni šoli nadgrajuje predmet spoznavanje okolja iz 

prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja. V predmetu so tesno povezana tako področja 

naravoslovja kot tehnike in tehnologije. … Predmet naravoslovje in tehnika je usmerjen v razvoj 

in nadgradnjo temeljnega naravoslovnega in tehničnega znanja, spretnosti ter stališč, ki 

učencem omogoča odgovorno vključevanje v družbo s tem, da pridobljeno znanje in spretnosti 

uporabijo v različnih situacijah in pri reševanju problemov.« 

 

Med splošnimi cilji pa najdemo eksplicitno zapisano, naj predmet usposablja učence za 

samostojno raziskovanje pojavov v svoji okolici (prav tam, str. 5):  

 

»Učenci pri predmetu usvajajo in se urijo v metodologiji raziskovanja (pojavov, procesov in 

stanj) s tem, da si zastavljajo vprašanja, oblikujejo domneve, načrtujejo poskuse (in kontrolo 

spremenljivk), zbirajo podatke, obdelujejo podatke, interpretirajo podatke, oblikujejo zaključke 

ter sporočajo svoje ugotovitve. Z naravnimi pojavi tudi eksperimentirajo, kar jim omogoča, da 

spoznajo potek pojavov in povezave med njimi v znanih in nadzorovanih okoliščinah.«,  

 

kar lahko vzamemo kot iztočnico in vzpodbudo za uporabo raziskovalnega pouka kot enega od 

pristopov k poučevanje pri predmetu. 

Predmet Naravoslovje in tehnika vsebuje naslednja področja, v katerih lahko prepoznamo 

fizikalne vsebine:  

 

- SNOVI (lastnosti snovi v povezavi z njihovo uporabnostjo v tehniki, načini in postopki (za 

spreminjanje njihovih lastnosti), 

 

- SILE IN GIBANJA (spoznavajo vzroke za gibanje in primerjajo gibanje živali in človeka – od tega 

je pomemben del je posvečen gibanju vozil v prometu in varnosti; ločen del je namenjen 

gibanju Zemlje v vesolju in posledicam tega na Zemlji (menjavanje dneva in noči), vključeno je 

tudi razširjanje svetlobe in Lunine mene ter mrki), 
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- POJAVI (snovni, električni in toplotni tok). 

 

 

6.3.1 Naravoslovje in tehnika v 4. razredu devetletne osnovne šole 
 

Operativni cilji (izbirni so zapisani ležeče) pri fizikalnem delu predmeta v 4. razredu so po 

področjih (prav tam):  

 

SNOVI: 

Razvrščanje snovi in lastnosti snovi 

 

Učenci znajo: 

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

 pojasniti povezanost lastnosti snovi z njihovo uporabo, 

 pojasniti tehnične in tehnološke lastnosti gradiv (npr: trdnost, propustnost, cepljivost, 
gnetljivost), 

 ugotoviti bistvene značilnosti prepustnih in neprepustnih snovi za vodo in zrak, 

 prikazati, dokazati, da so med magnetom in železom privlačne sile ter med magneti 
privlačne in odbojne sile, 

 raziskati možnosti uporabe magnetov, 

 prikazati, da lahko jeklene predmete namagnetimo, 

 dokazati, da nekatere snovi prevajajo električni tok, nekatere pa ne. 
 

Spreminjanje lastnosti snovi  

 

Učenci znajo: 

 prikazati, da se zmesi lahko ločijo na različne načine in da nekatere zmesi težko ločimo na 
sestavine, 

 opisati primere mešanja in ločevanja snovi v naravi, 

 dokazati, da segrevanje in ohlajanje povzročata spremembe lastnosti snovi, 

 utemeljiti pomen ločenega zbiranja odpadkov, 

 razložiti škodljivost divjih odlagališč in vrednotiti pomen urejenih odlagališč, 

 dokazati, da se odpadki lahko uporabljajo kot surovine (organski odpadki, papir, plastika, 
kovine), 

 poznati nevarne odpadke, ki spadajo na posebna odlagališča (baterije, zdravila, barvila 
idr.). 
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SILE IN GIBANJA 

Premikanje in prevažanje  

 

Učenci znajo 

 ugotoviti različne načine premikanja teles, 

 prikazati, da se telesa navzdol premikajo zaradi teže (sile), 

 dokazati sile, ki delujejo med telesi ob dotiku (trenje) in na daljavo (magnetna, električna), 

 izdelati in preizkusiti model vozička ter predlagati izboljšave, 

 ugotoviti podobnosti in razlike med gibanjem nekaterih živali in gibanjem človeka, 

 razložiti pomen lastnosti površin glede na različne načine gibanja (drsanje, tek, 

 ugotoviti pomen posebnih pravil za promet, 

 utemeljiti pomen ustrezne opreme za različne načine gibanja, 

 pojasniti, da je za varnost prometa pomembno, da so udeleženci v prometu pozorni na 
druge, 

 razložiti, čemu so namenjeni signalna oprema vozil in pešcev ter prometni znaki. 
 

Gibanje Zemlje 

 

Učenci znajo 

 odkriti povezanost nastanka dneva in noči z vrtenjem Zemlje okoli njene osi, 

 dokazati, da se dan zvezno prevesi v noč in da je vmes mrak, 

 razložiti, zakaj se dan in noč razlikujeta po osvetljenosti, 

 dokazati, da telesa vidimo, če svetloba prihaja od njih v naše oči, 

 razložiti soodvisnost lege svetila in osvetljenega predmeta glede na velikost in lego sence, 

 prikazati, da se svetlobni žarki iz svetila širijo naravnost in na vse strani, 

 ugotoviti in razložiti razlike med prisojno in osojno lego, 

 razložiti, zakaj nastanejo lunine mene, 

 na modelu pokazati Lunin in Sončev mrk. 
 

POJAVI  

Pretakanje snovi 

 

Učenci znajo: 

 opisati rezervoar (zbiralnik, hram), razložiti njegov namen in ga izdelati, 

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

 ugotoviti razlike med pretakanjem tekočin po koritih in ceveh, 
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 dokazati, da tekoča voda lahko kaj poganja, 

 sestaviti preprost električni krog in razložiti pomen posameznih sestavnih delov, 

 razložiti vlogo električnega stikala v električnem krogu, 

 izdelati model električnega kroga, 

 poiskati in opisati vzroke nesreč pri ravnanju z električnimi napravami in razložiti načine 
varovanja, zaradi varovanja zdravja in življenja, 

 opisati porabnike električnega toka v šoli in doma, 

 ugotoviti koristnost varčevanja z elektriko. 
 

 

6.3.2 Naravoslovje in tehnika v 5. razredu devetletne osnovne šole 
 

V 5. razredu so v učnem načrtu za predmet Naravoslovje in tehnika zapisani naslednji cilji 

(izbirni so zapisani ležeče), navedeni po sklopih (prav tam):  

 

SNOVI 

Shranjevanje snovi 

 

 

Učenci znajo: 

 prikazati, da vsako telo zavzema prostor, 

 utemeljiti, da gre v posodo tem več snovi, čim večjo prostornino ima posoda in čim bolj 
snov stlačimo ali zgostimo, 

 dokazati, da se pri presipanju in prelivanju prostornina in masa snovi ohranjata ne glede 
na obliko posode, 

 pojasniti, da se pri trdnih snoveh s spreminjanjem oblike njihova prostornina in masa 
ohranjata, 

 ugotoviti, da se pri plinih s spreminjanjem prostornine (posode) masa ohranja, gostota pa 
spreminja, 

 razložiti pojem gostote (snovi), 

 poiskati različne načine, posode ali prostore za shranjevanje snovi v različnih agregatnih 
stanjih. 

 

Voda 

 

Učenci znajo: 

 opisati agregatna stanja vode in pojasniti njihove lastnosti, 
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 poiskati in opredeliti razlike med procesi zgoščevanja in izhlapevanja oz. izparevanja, 

 razložiti procese, ki potekajo pri kroženju vode v naravi, 

 ugotoviti razloge za stekanje tekoče vode proti morju. 
 

Zrak 

 

Učenci znajo: 

 pojasniti, da Zemljo obdaja plast zraka (atmosfera), 

 ugotoviti, da je zrak zmes različnih plinov in jih znajo poimenovati (dušik, kisik, ogljikov 
dioksid), 

 vrednotiti ravnanje oz. odnos ljudi do onesnaževanja zraka in ob tem razložiti, kaj pomeni 
odgovoren odnos do okolja, 

 poiskati alternativne vire energije. 
 

SILE IN GIBANJA 

Naprave in stroji (konstrukcijske zbirke) 

 

Učenci znajo: 

 dokazati, da je za začetek nihanja potreben sunek, 

 vzpostaviti ravnovesje na gugalnici prevesnici, izdelati model in ga skicirati, 

 uporabiti princip gugalnice pri dvigovanju bremen in uporabljati različno dolge ročice, 

 prikazati primere, kjer je uporabljen princip vzvoda (ki olajša fizikalno delo), 

 ugotoviti, kako bi lahko dvignili predmet na večjo višino, kot ga lahko dvignemo z vzvodom. 
 

POJAVI 

Tekočine tečejo 

 

Učenci znajo: 

 ugotoviti, da tekočine tečejo, če je med gladino in odtočno odprtino višinska ali tlačna 
razlika, 

 prikazati, da tekočine tečejo zaradi tlačne razlike, 

 opisati črpalko in preprost manometer za merjenje tlaka. 
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Toplota in temperatura 

 

Učenci znajo: 

 dokazati, da toplota prehaja s toplejšega na hladnejše, 

 razlikovati med temperaturo in toploto, 

 opisati različne termometre in meriti temperaturo, 

 prikazati, da različne snovi različno prevajajo toploto, 

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

 opisati različne vrste toplotne izolacije živih bitij in utemeljiti pomen. 
 

Veter 

 

Učenci znajo: 

 razložiti vzroke za nastanek vetrov, 

 opisati načine merjenja zračnega tlaka, hitrosti in smeri vetrov,  

 razložiti pomen vetra pri opraševanju rastlin in razširjanju semen (plodov), 

 utemeljiti, kako izkoriščamo veter in se zavedati nevarnosti močnih vetrov, 

 načrtovati, izdelovati in preizkušati napravo za merjenje vetra in napravo, ki jo poganja 
veter. 

 

 

Vplivi sonca na vreme 

 

Učenci znajo: 

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

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

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

 pojasniti razliko med ogrevanjem prisojnih in osojnih bregov, 

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

 povezati letne čase s kroženjem Zemlje okrog Sonca, 

 razložiti, da so letni časi povezani s tem, kako visoko je Sonce opoldne in z dolžino svetlega 
dne, 

 dokazati, da telesa, ki tonejo v tekočini, odrivajo tekočino navzgor, 

 prikazati in razložiti, da telesa v tekočini padajo zaradi teže, vendar le, če so gostejša od 
okoliške tekočine, 

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

 povzeti iz vremenskih meritev, da temperatura v spodnji plasti ozračja z višino navadno 
pada, 
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 povezati izkušnje s pihanjem vetra z vremenskimi razmerami, 

 poznati ciklone kot območja z nizkim tlakom in anticiklone kot območja z visokim tlakom, 

 razložiti, da vetrovi pihajo zaradi tlačne razlike od anticiklonov proti ciklonom, 

 razložiti, da na smer vetrov vplivajo še druge okoliščine, 

 razložiti, da tok ene snovi, lahko prenaša s seboj tok druge snovi (v kalnem potoku vodni 
tok nosi s seboj tok prsti), 

 pojasniti, da vetrovi lahko prenašajo snovi in toploto. 
 

 

6.4 NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA V 4. IN 5. RAZREDU DEVETLETNE OŠ 

- POSTOPKI 
 

V učnem načrtu je vsebinskim ciljem dodan seznam postopkov in spretnosti, ki naj jih učenci 

razvijajo pri pouku. Poševno zapisani ne sodijo med minimalne standarde, ki naj bi jih dosegali 

vsi v generaciji (prav tam):  

 

Učenec zna: 

 natančno in sistematično zaznavati/opazovati s čim več čutili, 

 meriti oziroma uporabljati merilne pripomočke (meter, tehtnica, termometer, merilni valj, 
manometer idr.), 

 razvrščati (sam določa merila), uvrščati in urejati (npr. zaporedje dogodkov), delati z viri: 
informacije pridobiti, jih uporabiti in biti do njih kritičen, 

 prikazati in brati podatke iz grafičnih zapisov (prikaz s stolpci in vrsticami, figurni prikaz in 
črtični prikaz,) 

 uporabljati veščine eksperimentalnega dela ob izvajanju preprostih poskusov, 

 načrtovati in izvajati preprosto raziskavo, oblikovati sklepne ugotovitve in poročati, 

 načrtovati, skicirati, izdelovati in preizkušati izdelke ter predlagati izboljšave, 

 uporabljati osnovne obdelovalne postopke za papirna in lesna gradiva, umetne snovi, 
tanko pločevino, 

 varno uporabljati orodja in pripomočke, 

 skrbeti za urejenost delovnega prostora. 
 

Če primerjamo učna načrta za oba predmeta, lahko ugotovimo, da predmet Naravoslovje in 

tehnika predstavlja nadgradnjo predmeta Spoznavanje okolja, saj so pričakovani rezultati v 

prvem precej razširjeni in poglobljeni glede na tiste v drugem. Povečano je število merilnih 

postopkov, ki naj jih obvladajo (merjenju časa so dodani tehtanje, merjenje temperature in 

primerjanje tlaka) ter eksperimentalnih veščin. 

Pri učenju in spoznavanju okolja je mnogo bolj poudarjena aktivna vloga učenca, saj od 

opazovanja ne le preidemo k modeliranju naravnih procesov v nadzorovani okoliščinah in 
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eksperimentiranju, ampak se ta del aktivnega iskanja odgovorov na vprašanja razširi na 

predhodno postavljanje hipotez in naknadno interpretacijo zbranih podatkov in sklepanje o 

njihovem pomenu za odgovor na zastavljeno vprašanje. 

Načrtovanje in izvajanje raziskave ter poročanje o njej je med spretnostmi eksplicitno zapisano 

(a kot izbirno), med preostalimi pa lahko prepoznamo opise posameznih faz le-tega, zato je 

tudi pri predmetu Naravoslovje in tehnika smotrno in ekonomično del pouka izvajati v obliki 

raziskovalnega pouka.  

Za 4. razred sem izbrala temo iz sklopa »Pojavi« - električni krog. Tematika se v 4. razredu 

pojavi prvič in je zato za učence (s stališča učnega načrta) novost. Tema pa učencem seveda ni 

tuja, saj vsakodnevno uporabljajo električne naprave in pripomočke, brez katerih si ne znamo 

več zamisliti življenja. Prav zaradi tega omogoča osmislitev učenja s povezavo z vsakdanjim 

življenjem in nadgradnjo izkušenj ter predhodnega znanja. Hkrati pa se mora učitelj ob 

načrtovanja obravnave zavedati možnih napačnih predstav in miselnih konstrukcij pri učencih, 

ki jih mora pričakovati in raziskati.  

Kljub naštetemu pa je izbrana tema pri učiteljih nepriljubljena; obravnave električnega kroga 

se lotevajo z nelagodjem in teoretično ali le z minimalnim obsegom praktičnega dela 

(največkrat le demonstracija modela električnega kroga). Učenci nimajo priložnosti da bi sami 

rokovali s pripomočki in preizkušali svoje ideje, za kar učitelji kot razlog navajajo pomanjkanje 

eksperimentalnih pripomočkov (osebna komunikacija z učitelji).  

Motiv za izbor električnega kroga za obravnavo z raziskovalnim poukom je bil torej dvojen: 

razvoj obravnave električnega kroga, ki temelji na aktivnostih učencev in samostojnem 

raziskovanju učencev, hkrati pa pripraviti didaktične materiale in pripomočke za podporo 

učitelju pri izvajanju takega pristopa.  

V 5. razredu obravnavam vsebine iz tematskega sklopa temperatura in toplota. Poglavitni in 

najzahtevnejši cilj iz tega sklopa je po mojem mnenju razlikovanje med temperaturo in 

toploto. 

Temperaturo opredelimo operacijsko – kot količino, ki jo merimo s termometri. Tako jo 

definiramo tudi pri fiziki v 8. razredu. Pri veščinah je poudarek na merjenju temperature, kar 

sicer ni novost za učence, saj se v kurikulumu pojavi že v tretjem razredu. Dejavnosti razširimo 

s spoznavanjem in uporabo različnih vrst termometrov v različnih okoliščinah. Ko se seznanimo 

s temperaturo in jo znamo meriti, lahko opazimo (izmerimo), da se temperatura teles v 

nekaterih okoliščinah spreminja in se začnemo spraševati po vzrokih za to. Da lahko pojasnimo 

opažene temperaturne spremembe, vpeljemo toploto kot količino, ki jo telo prejema, kadar 

se mu temperatura povečuje, oziroma oddaja, ko se mu temperatura znižuje. Vpeljemo jo 

torej spet izkušenjsko, na podlagi opažanj. V povezavi z notranjo energijo jo vpeljemo šele v 8. 

razredu. Ne sprašujemo in razlagamo torej, kaj toplota je, temveč iščemo primere, ker lahko 

opazimo pretakanje toplote oziroma posledice tega. Zato poleg toplote govorimo tudi o 
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toplotnem toku. Ugotavljanje, v katerem primeru je toplotni tok večji ali manjši, oziroma kako 

ga zmanjšati (ali povečati), je za raziskovanje zelo primeren izziv.  

Toplota je za učence nov koncept. Spoznavajo jo na različnih primerih iz vsakdanjega življenja 

– kot obliko energije, ki jo prenaša voda v centralnem ogrevanju ter kot posledico sončnega 

obsevanja in gorenja. Spreminjanje temperature in izmenjevanje toplote med telesi ali deli 

teles lahko opazujemo in merimo med poskusi v kontroliranih okoliščinah.  

Toplota je konceptualno zahtevna vsebina za učitelje in učence. Pri obravnavi toplotnega toka 

se sklicujemo na model z vodnim tokom, če smo ga seveda obravnavali in ga učenci dovolj 

dobro razumejo, da jim uporaba tega modela pomaga pri razumevanju novega koncepta. Prav 

zaradi koriščenja modela vodnega toka pri razlagi toplotnega in električnega toka smo 

pripravili tudi delavnico in gradiva na temo snovnih tokov (Gostinčar Blagotinšek in Iskrić, 

2013). 

Dodatna oteževalna okoliščina je uporaba vsakdanjega jezika namesto strokovnega in 

vsakdanji izrazi, ki so strokovno napačni (npr. »toplomer« namesto termometra in posledično 

zamenjevanje toplote in temperature). Merjenje temperature v kombinaciji s primerjanjem 

toplotne prevodnosti različnih snovi in oblikovanje razlag opaženega v okviru izbranega 

tematskega sklopa ponuja obilo možnosti, da učenci s kurikulumom zastavljene cilje dosežejo 

z lastno aktivnostjo in je zato idealen za obravnavo z raziskovalnim poukom.  
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7 IZHODIŠČA ZA OBLIKOVANJE UČNIH ENOT IN CELOSTNO 

PODPORO UČITELJEM ZA DELO V RAZREDU 
 

Učne enote, predstavljene v nadaljevanju, so nastajale med delom z učitelji v okviru projektov 

Pollen – matična mesta naravoslovja in Fibonacci – učimo se z raziskovanjem.  

Aktivnosti v okviru projektov so omogočile množično uvajanje raziskovalnega pouka v šolsko 

prakso v Sloveniji. Za veliko večino učiteljev je bil ta pristop novost pri njihovem delu, zato so 

pri tem potrebovali podporo in pomoč. Vodilo pri načrtovanju vsebin in aktivnosti ter 

dejavnosti v okviru obeh projektov je bila torej podpora učitelju, ki vodi raziskovalni pouk, pri 

njegovem delu z učenci. Od učitelja je odvisno, kako bo pouk potekal in v veliki meri tudi, 

kakšni bodo rezultati oziroma učinki. Zato sem želela prisluhniti težavam in željam učiteljev ter 

jim nuditi celostno podporo pri njihovem delu.  

 

 

7.1 UČINKOVITO UČENJE NARAVOSLOVJA 
 

Raziskave nevrologov nakazujejo, da je učenje najbolj učinkovito, kadar so hkrati vzdraženi 

nevroni v različnih možganskih centrih (Goswami in Bryant, 2007). Od tod sklepajo, da je 

učinkovit učni poseg tak, ki učencem omogoča veliko različnih izkušenj: tipne in vidne zaznave 

(manipulacija z objekti), govor, povezava novih izkušenj z obstoječimi, sklepanje in refleksija 

(Harlen in Qualter, 2009).  

Z veliko mero previdnosti, ki je potrebna ob aplikaciji raziskav delovanja možganov na realni 

svet, lahko zapišemo, da se za boljše rezultate učenja zdijo koristni:  

 

- vaja in ponavljanje, saj je videti, da ponavljanje dejanja okrepi povezave med nevroni; 
- motivacija, kot posledica izkustva ob dobro opravljenem delu in reševanju izziva novih 

nalog, ker je čustveni vidik učenja zelo pomemben; 
- zunanje reprezentacije razmišljanja; razmišljanje, prelito v risbo, zapis, govor ali 

računalniško obliko, omogoči prenos vsebine iz kratkoročnega v dolgoročni spomin in 
razbremeni pomnjenje;  

- hkratna uporaba in stimulacija različnih možganskih centrov, še posebej tistih, povezanih 
s čutili, fizično aktivnostjo in abstraktnim mišljenjem.  

 

Na podlagi zgornjih predpostavk sta avtorici (Harlen in Qualter, 2009) zapisali pričakovane 

lastnosti kvalitetnega in stimulativnega učnega posega. Ta naj  
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- bo za učence privlačen, zanimiv, osmišljen in pomemben z vidika vsakdanjega življenja, 
- bo povezan s predhodnimi izkušnjami, hkrati pa naj omogoča napredek in razvoj, 
- vključuje aktivnost učencev, omogoča uporabo čutil in osmišljanje naučenega, 
- spodbuja govor, diskusijo, komunikacijo in sporočanje, predstavljanje idej na različne 

načine, 
- podpira razvoj znanstvenega mišljenja, razvoj spretnosti, povezanih z raziskovalnim 

poukom in vzpostavlja pozitiven odnos do naravoslovja, 
- omogoča sodelovanje učencev za doseganje skupnega cilja in medsebojno izmenjavo idej. 

 

Upadanje priljubljenosti naravoslovja in zanimanja zanj deloma pripisujejo tudi odtujenosti 

šolskih vsebin od vsakdanjega življenja. Pojavi v naravi so pogosto preveč kompleksni, da bi jih 

lahko celostno obravnavali na razredni stopnji, zato je nekaj poenostavitev nujnih. Kljub tem 

pa je pomembno ohraniti povezavo med poučevanimi vsebinami in vsakdanjim življenjem, ki 

je prepoznavna tudi za učence.  

Prav izkušnje iz vsakdanjega življenja oblikujejo predstave učencev o pojavih v okolju, ki so 

osnova za začetek poučevanja. Ko obstoječe predstave razkrijemo in upoštevamo v posegu, 

zagotovimo povezovanje obstoječega znanja (oziroma obstoječe miselne strukture) z novim 

znanjem, kar je koristno za uspeh učenja. Dejavnosti naj se torej navezujejo na obstoječe 

znanje in izkušnje, postopno pa naj postajajo zahtevnejše, da spodbujajo napredek in 

ohranjajo motivacijo. Raziskovalni pouk, ki omogoča izgradnjo razumevanja sveta z lastno 

aktivnostjo, je v tem kontekstu še posebej primerna oblika poučevanja.  

Raznolikost dejavnosti, aktivnost različnih možganskih centrov in uporaba različnih čutil po 

ugotovitvah nevrobiologov prav tako prispeva h kvaliteti učnega procesa. Učenci naj med 

učnim posegom manipulirajo z materiali in uporabljajo vid, tip, sluh, vonj, in kadar je to varno, 

tudi okus, za pridobivanje informacij. 

Ob oziroma po aktivnostih ne smemo pozabiti na refleksijo. Tudi miselno podoživljanje 

aktivnosti vzbudi ustrezne možganske centre, podobno kot dejansko izvajanje dejavnosti, in s 

tem pripomore k utrditvi povezav med nevroni ter izboljša pomnjenje. Kritična analiza 

opravljenega dela, uporabljenih postopkov in ravnanja s pripomočki pa pripomore k napredku 

v spretnostih. 

K uspešnosti učnega posega prispeva tudi »glasno razmišljanje«, s katerim učenci sebi in 

drugim predstavijo načine, kako osmisliti naučeno, pravita Harlenova in Qualterjeva (2009). 

Izražanje o naučenem in ozaveščanje pridobljenega znanja ter zavedanje, česa ne razumejo ali 

(še) ne znajo, prav tako koristi procesu učenja. Pri tem ne smemo pozabiti, da je »izražanje« 

tu potrebno razumeti v širšem pomenu, vključujoč poleg govora tudi zapis, risbo ali delo z 

računalnikom. 

Četudi je dejavnost namenjena razvoju spretnosti, značilnih za raziskovanje oziroma 

raziskovalni pouk, naj naravoslovna vsebina omogoča razvoj naravoslovnih konceptov. 

Temeljni cilj pouka naravoslovja je namreč pridobivanje naravoslovnega znanja in razvoj 
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ustreznih konceptov. Učenčeve spretnosti se razvijajo, če jih le-ta uporablja, torej mora pouk 

to omogočati, najbolje sočasno z izgradnjo konceptualnega znanja. 

Pozornost moramo posvetiti tudi razvoju stališč; stališč do naravoslovja in stališč, ki so značilna 

za naravoslovje in naravoslovno mišljenje ter omogočajo učenje z razumevanjem. Voljnost 

upoštevati mnenje drugih, oblikovati ugotovitve na osnovi dejstev, spremeniti mnenje ob 

novih dejstvih, fleksibilno in odprto mišljenje, omogočajo spremembo lastnih idej ter razvoj 

znanstvenega razumevanja.  

Za zgoraj opisano spreminjanje idej in razvoj razumevanja je koristna diskusija z vrstniki; 

izražanje lastnih idej in poslušanje idej vrstnikov. Za učence je razkrivanje lastnih idej pred 

vrstniki in učiteljem lahko tvegano, če vzdušje v razredu ni ustrezno. Pomembna naloga 

učitelja je torej tudi ustvarjanje okolja, v katerem se učenci počutijo varne in sprejete, ter 

preprečevanje iskanja »edinega pravega odgovora«. Učitelj in učenci se morajo naučiti 

prisluhniti drug drugemu in strpnosti.  

 

 

7.3 POUDARKI PRI IZOBRAŽEVANJU UČITELJEV 
 

Težave, ki jih imajo učitelji pri implementaciji fizikalnih vsebin naravoslovja so večplastne. 

Učitelji (z nazivom profesor razrednega pouka) to postanejo po petletnem univerzitetnem 

izobraževanju (do vpeljave bolonjskih študijskih programov je študij trajal 4 leta) z vseh 

področij oziroma predmetov, ki jih kasneje kot učitelji poučujejo. Za poučevanje naravoslovja 

se na Pedagoški fakulteti v Ljubljani usposabljajo v okviru predmeta Naravoslovje, kjer se 

seznanijo s strokovnim ozadjem vsebin, ki naj bi jih kasneje poučevali, in predmeta Didaktika 

naravoslovja, ki je posvečen specialno didaktičnemu usposabljanju za poučevanje 

naravoslovnih vsebin.  

Ker se morajo v času študija usposobiti za poučevanje več predmetov, je od učiteljev 

razrednega pouka nerealno pričakovati poglobljeno znanje na vseh področjih. Naravoslovje je 

med razrednimi učitelji med manj priljubljenimi področji, kemijske in fizikalne vsebine, kjer naj 

bi bilo mnogo praktičnega dela, pa še posebej.  

Prva ovira za uspešno in kreativno poučevanje fizikalnih vsebin je torej ne dovolj poglobljeno 

strokovno znanje oziroma (ne)poznavanje teoretskih osnov fizikalnih vsebin v kurikulumu. 

Strah pred neznanim, možnost, da ne bodo znali odgovoriti na morebitna vprašanja učencev 

in da bodo pri eksperimentih naleteli na opažanja, ki jih ne bodo znali razložiti, je močno 

prisoten in učitelje odvrača od poučevanja fizikalnih vsebin, še posebej od aktivnega in 

raziskovalnega pouka.  
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Izobraževanje učiteljev, ki naj bi imelo trajne učinke za ravnanje učitelja v razredu, mora zato 

vsebovati tudi strokovne teoretske osnove (Jarvis, Pell, Hingley, 2011; Gostinčar Blagotinšek, 

2011; Gostinčar Blagotinšek, 2013d).  

Učitelji, strokovna in tudi laična javnost se pogosto pritožujejo nad prenapolnjenostjo učnih 

načrtov, zaradi česar so učitelji neprestano časovno utesnjeni in se posameznim vsebinam ne 

morejo posvečati dlje časa. Za pouk ob dejavnostih, posebej pa raziskovalni pouk, je potrebno 

posamezni enoti nameniti več kot eno šolsko uro. Vse učne enote, ki jih predstavljam v okviru 

disertacije (Gibanje, Ločevanje zmesi, Vreme, Elektrika in Temperatura in toplota) so usklajene 

z obstoječimi učnimi načrti za Spoznavanje okolja oziroma Naravoslovje in tehniko, pri pripravi 

gradiv pa je bilo poskrbljeno, da zasledujemo več ciljev hkrati, da je večji časovni vložek 

upravičen in ne pomeni dodatnega obremenjevanja že dovolj natrpanega programa.  

Organizacija pouka v slovenskih šolah je večinoma še podrejena delu po urniku, po katerem 

delo pri posameznem predmetu poteka 45 minut, sledi odmor, nato pa praviloma drug 

predmet. Razredni učitelji imajo možnost prilagoditve časa izvajanja, vendar je projektno delo, 

v okviru katerega bi se z izbrano temo ukvarjali na primer polovico šolskega leta, praktično 

nemogoče. Učne enote so zato prilagojene za izvajanje v času enega tedna (3 – 4 šolske ure). 

Učitelj ima znotraj kurikuluma delno možnost izbirati vsebine (in oblike dela) po svoji presoji. 

Izbirnost smo želeli ohraniti tudi v pripravljenih materialih, zato je predlaganih nekoliko več 

dejavnosti, kot jih lahko izvedemo v predvidenem času.  

Po rezultatih ankete, izvedene med aktivnimi (že zaposlenimi) učitelji razrednega pouka, je 

bilo pomanjkanje ustrezne eksperimentalne opreme in pripomočkov pogosto razlog za 

neizvajanje eksperimentov z učenci ali izvajanje v zelo velikih skupinah (Lavsegar, 2006). Tudi 

v osebni komunikaciji z učitelji razrednega pouka med različnimi izobraževanji na Pedagoški 

fakulteti v Ljubljani so učitelji v odzivih na predlagane praktične aktivnosti z učenci izražali 

pomisleke glede možnosti implementacije le-teh v razredu. Ti pomisleki so se prav tako 

večinoma nanašali na pomanjkljivo opremljenost, pa tudi na časovno utesnjenost zaradi 

obsežnega in zahtevnega učnega načrta. Oba pomisleka, izražena s strani učiteljev sem prav 

tako sklenila upoštevati pri načrtovanju dejavnosti, ne glede na to, ali predstavljata realno ali 

le miselno oviro za učitelja v dejanski situaciji v razredu.  

 

 

7.5 PROJEKTI ZA AKTIVNO UČENJE NARAVOSLOVJA NA RAZREDNI 

STOPNJI OŠ 
 

Po rezultatih mednarodne raziskave TIMSS 2007 (Svetlik, Japelj Pavešič, Kozina idr., 2008) so 

slovenski učenci 4. razredov poročali o naslednjih aktivnostih pri pouku naravoslovja enkrat 

do dvakrat mesečno: 
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- 86% jih pri naravoslovju opazuje učitelja, kako izvaja naravoslovni eksperiment, 

- 70% si jih zamisli oz. načrtuje naravoslovni eksperiment ali raziskavo, 

- 71% jih načrtuje in izvede naravoslovni eksperiment ali raziskavo, 

- 78% jih v skupini izvaja naravoslovni eksperiment ali raziskavo.  

 

Delež učiteljev, ki so v isti raziskavi poročali o aktivnostih učencev pri približno polovici ur 

naravoslovja ali pogosteje, pa je sledeč (prav tam):  

- 21% jih omogoča, da učenci opazujejo učitelja, kako izvaja naravoslovni eksperiment, 

- 17% jih omogoča, da si učenci zamislijo oz. načrtujejo naravoslovni eksperiment ali raziskavo, 

- 39% jih omogoča, da učenci načrtujejo in izvedejo naravoslovni eksperiment ali raziskavo, 

- 31% jih omogoča, da učenci v skupini izvajajo naravoslovni eksperiment ali raziskavo.  

 

Če primerjamo delež slovenskih četrtošolcev, ki »gledajo učitelja, ki izvaja poskus«, »si sami 

zamislijo in načrtujejo poskus ali raziskavo« ali »v manjših skupinah eksperimentirajo ali 

raziskujejo« z mednarodnim povprečjem, ugotovimo, da so naši četrtošolci deležni 

podpovprečno mnogo tovrstnih aktivnosti. Razlogi za takšno stanje so poleg pomanjkanja 

opreme in časa lahko tudi strah pred zapleti z opremo, dodatno delo, ki ga prinaša priprava 

eksperimentalnih pripomočkov, dodatni stroški, ki nastanejo zaradi potrošnih materialov, če 

omenim samo nekatere.  

Opisano stanje je v splošnem sicer relativno dobro glede na ostale države, udeležene v 

raziskavi; poročano učenje ob aktivnostih pa najverjetneje posledica dejavnosti projekta 

TEMPUS, ki je v Sloveniji potekal ob koncu prejšnjega stoletja. 

 

7.5.1 Projekt TEMPUS 
 

V 90. letih prejšnjega stoletja je v Sloveniji pod vodstvom dr. Janeza Ferbarja potekal projekt 

TEMPUS, namenjen uvedbi aktivnega poučevanja naravoslovja na razredni stopnji osnovne 

šole. Učitelji so se z možnostmi za aktivnosti pri pouku naravoslovja seznanjali v okviru 

delavnic, na katerih so se tudi sami učili ob aktivnostih. Odziv učiteljev je bil zelo ugoden, 

spremembe pouka naravoslovja, ki so se odrazile tudi v spremembi učnih načrtov, pa trajne. 

Pouk naravoslovja je potekal ob več aktivnosti učencev in pristop »naredi sam« (hands-on) so 

začeli uporabljati tudi slovenski učitelji. Spremljevalna gradiva in teoretske osnove reforme so 

bile objavljene v več publikacijah (Ferbar (ur.), 1993; Artač, Krnel, Verovšek idr., 1996). V 
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aktivnostih, ki predstavljajo prvi večji premik v smeri sodobnega pouka naravoslovja v Sloveniji 

sem tudi sama sodelovala.  

V nadaljevanju sta opisana projekta za pospeševanje pouka naravoslovja ob aktivnostih 

učencev v Sloveniji, ki sem ju na nacionalni ravni koordinirala v letih med 2006 in 2013. 

Projekta je financirala evropska skupnost v sklopu 6. in 7. okvirnega programa po spoznanju, 

da le izven šolske pobude za približevanje naravoslovja mladim ne obrodijo sadov. Tedaj je 

dozorela tudi politična volja za spodbujanje kurikularnih sprememb v prid uvedbe 

naravoslovja oziroma raziskovalnega pouka naravoslovja v začetna leta izobraževanja v 

državah članicah EU (Harlen in Léna, 2012).  

 

7.5.2 Projekt POLLEN – matična mesta naravoslovja 
 

Raziskovalni in razvojni projekt POLLEN (aktivnosti so potekale med januarjem 2006 in junijem 

2009) je financirala Evropska skupnost v okviru 6. okvirnega programa. V projektu je 

sodelovalo 12 evropskih držav; poleg Slovenije še Belgija, Estonija, Francija (generalni 

koordinator), Italija, Madžarska, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Španija, Švedska in Velika 

Britanija.  

Temeljna ideja projekta je bila v vsaki od sodelujočih držav osnovati mesto, v katerem bi z 

delovanjem in sredstvi projekta pospeševali pouk naravoslovja ob aktivnostih na razredni 

stopnji osnovne šole.  

Poleg delovanja v svojem »matičnem mestu«, ki je bilo za Slovenijo Ljubljana, je bil del 

sredstev in dejavnosti namenjen tudi medsebojni izmenjavi, predstavitvi svojih dejavnosti in 

obiskom partnerjev v projektu in spoznavanju njihovega šolskega sistema in delovanja.  

V Sloveniji smo poleg razrednih učiteljev v projekt vključili tudi vzgojitelje iz vrtcev in tako 

seznanjanje z naravoslovnimi vsebinami ob aktivnostih razširili na predšolsko obdobje.  

Dejavnosti ekipe sodelavcev Pedagoške fakultete v Ljubljani so bile priprava didaktičnih gradiv, 

usklajenih z učnimi načrti za Spoznavanje okolja in Naravoslovje in tehniko, sestava kompletov 

eksperimentalnih pripomočkov za izvajanje v gradivih predvidenih aktivnosti z učenci v 

razredu, vodenje eksperimentalnih delavnic za usposabljanje učiteljev ter strokovna podpora 

sodelujočim učiteljem pri njihovem delu v razredu. 

 

 

7.5.3 Projekt FIBONACCI – učimo se z raziskovanjem 
 

Projekt Fibonacci je financirala Evropska skupnost v okviru 7. okvirnega programa kot 

nadaljevanje in razširjanje dobrih praks projekta Pollen in SINUS. SINUS je bil uspešen in 
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mednarodno odmeven nemški nacionalni projekt, namenjen uvajanju raziskovalnega pouka 

matematike v nemških šolah.  

Projekt Fibonacci je bil posvečen raziskovalnemu pouku naravoslovja in matematike na 

razredni stopnji. V projektu je na začetku sodelovalo 25 partnerskih institucij iz 21 evropskih 

držav; nekateri so se posvečali raziskovalnemu pouku matematike, drugi (med njimi tudi 

Slovenija) raziskovalnemu pouku naravoslovja. 

Institucije, ki so se odlikovale z delovanjem v projektu Pollen, so v projektu Fibonacci dobile 

status referenčnega centra za poučevanje naravoslovja v Evropi, med njimi tudi Pedagoška 

fakulteta Univerze v Ljubljani. Vsak referenčni center je bil tesneje povezan še z dvema 

institucijama, katerih učitelji so se v projektu usposabljali in izpopolnjevali za vodenje 

raziskovalnega pouka naravoslovja (ali matematike). Za Pedagoško fakulteto v Ljubljani sta bili 

partnerski instituciji iz Beograda v Srbiji in Krakowa na Poljskem. Zaradi vključevanja novih 

partnerjev v procesu diseminacije je končni fazi v projektu sodelovalo 63 institucij iz 30 držav.  

Poleg razširjanja raziskovalnega pouka v matični državi so se sodelujoči partnerji posvečali tudi 

pripravi orodij za diseminacijo le-tega v Evropi. V okviru delovnih skupin smo pripravili 

priročnike za vzpostavitev učinkovite podpore raziskovalnemu pouku v lokalni skupnosti in 

učitelju v razredu (Beernaert, Benke, Canu idr., 2012).  

V Sloveniji smo v dejavnosti vključili tudi vzgojitelje, da bi stik z raziskovalnim pristopom in čim 

bolj aktivno seznanjanje z naravoslovjem omogočili otrokom že pred vstopom v šolo. Kot 

poroča Pavliceva (2014), je sodelovanje v projektu pri strokovnih delavkah spremenilo način 

obravnave naravoslovnih vsebin v predšolskem obdobju. 

 

 

7.5.3.1 Temelji delovanja projekta Fibonacci 
 

Dejavnosti projekta Fibonacci so slonele na treh »stebrih«: 

 

1. raziskovalni pouk naravoslovja za doseganje naravoslovne pismenosti; 
Raziskovalni pouk v širšem smislu ne predstavlja le učenja konceptov, iskanja relevantnih 

rezultatov poskusov, njihove interpretacije in poročanja o njih. Širša prizadevanja za 

naravoslovno pismenost in razvoja znanstvenega pogleda na svet pri učencih smo skušali 

poenotiti v vseh sodelujočih državah s sprejemom devetih ključnih vzorcev delovanja (povzeto 

po predstavitveni publikaciji projekta Fibonacci, str. 3):  

 
- razvoj kulture reševanja problemov z lastnim razmišljanjem, 
- znanstveni pristop, 
- pridobivanje znanja o ključnih konceptih v naravoslovju, 
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- vzpodbujanje akumulacije znanja, 
- spoznavanje omejitev znanosti in interdisciplinarnih pristopov, 
- promocija enakosti spolov, 
- vzpodbujanje sodelovalnega učenja, 
- vzpodbujanje avtonomnega učenja. 
 
Tudi učiteljem, ki jim priznavamo strokovno usposobljenost za izvajanje pouka, zapisani vzorci 
lahko pomagajo pri vodenju dejavnosti.  
 
2. lokalna skupnost kot temelj inovativnosti in vzdržnosti reforme poučevanja;  
Za uspeh sprememb v poučevanju je pomembna sprejetost v lokalnem okolju in podpora vseh 

sodelujočih v lokalni skupnosti. Namesto izvrševanja odločitev, sprejetih v oddaljenih centrih 

odločanja naj pobuda in s tem podpora spremembam prihaja od tistih, ki so neposredno 

vključeni v proces. Integracija v lokalno skupnost omogoča boljše prilagajanje strategije, večjo 

koncentracijo delovanja in sprotno testiranje razvitih materialov, namenjenih diseminaciji v 

evropskem merilu.  

 

3. povezovanje z novimi partnerji za diseminacijo raziskovalnega pouka v Evropi; 
Razširjanje preverjenih materialov in dobrih praks poteka med partnerskimi izobraževalnimi 

institucijami, ki se povezujejo za dosego skupnih ciljev. Izmenjava znanj in materialov koristi 

vsem, centri z več izkušnjami in izkazano usposobljenostjo na področju raziskovalnega pouka 

pa se povežejo s po dvema institucijama z manj izkušnjami, ki pridobljeno znanje delijo naprej 

z novimi partnerji, ki v projekt vstopijo po dveh letih delovanja.  

 

Sodelovanje v projektu ni le omogočilo razvoja novih enot za poučevanje naravoslovnih 

vsebin, ustreznih slovenskim učnim načrtom, marveč tudi seznanjanje s pristopi, ki jih v tujini 

uporabljajo za podporo učnemu procesu. Prav mednarodna izmenjava je tudi referenčnim 

centrom, katerih ključna naloga je bila prenos ekspertize na nove centre po vsej Evropi, 

omogočila napredek in uvajanje novosti v domači šolski prostor.  

Za Slovenijo je novost poleg raziskovalnega pouka samega predvsem koncept ustanovitve 

centrov za izposojo učnih pripomočkov za eksperimentalno delo učencev v razredu. 

 

 

7.6 SKUPNE ZNAČILNOSTI UČNIH ENOT 
 

Učne enote so oblikovane po konstruktivističnih načelih. Po uvodnem ugotavljanju obstoječih 

predstav o temi in izklicevanju obstoječega znanja ter izkušenj je dodano preverjanje 

besedišča, vezanega na obravnavano tematiko. Če je potrebno, se že v uvodu posvetimo 
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izgradnji besednega zaklada, ki ga učenci potrebujejo za učinkovito komunikacijo o temi, ki jo 

nameravamo obravnavati. Ker naj bi učenci sami gradili (»konstruirali«) svoje znanje ob 

aktivnem delu, hkrati s (fizikalnimi) koncepti razvijamo tudi veščine oziroma spretnosti.  

 

 

7.6.1 Ugotavljanje obstoječega znanja oziroma učenčevih predstav 
 

Uvodni del vsake teme je posvečen ugotavljanju predznanja oziroma obstoječih predstav 

učencev o vsebinah, povezanih z obravnavano temo. Ugotavljanje obstoječega znanja je 

namreč zelo koristno za uspeh kasnejšega učnega posega, če seveda ugotovitve pri 

načrtovanju učnih posegov upoštevamo. Kot je zapisal Ausubel (v Marentič Požarnik, 2003, 

str. 161):  

 

»Če bi moral skrčiti vso pedagoško psihologijo na eno samo načelo, bi rekel: najvažnejši 

posamezni dejavnik, ki vpliva na učenje, je to, kar učenec že zna … Ugotovi to in ga poučuj s 

tem v skladu.« 

 

 

7.6.2 Skrb za razvoj besedišča 
 

Pred učnim posegom prav tako preverjamo, utrjujemo in razširjamo besedišče, uporabljano v 

nadaljevanju in splošno v strokovnem jeziku. To je pomembno tako pri izobraževanju učiteljev, 

kot za pouk učencev, saj je pomen nekaterih izrazov v vsakdanjem jeziku drugačen od pomena 

v strokovnem. S stališča strokovne korektnosti lahko opazimo, da je v vsakdanji govorici 

izražanje pogosto nenatančno, včasih popolnoma napačno.  

Pri pouku tujih jezikov se učitelji dobro zavedajo pomena razširjanja besedišča in obravnave 

prevodov, v naravoslovju pa problematiko poznavanja pomena izrazov, ki jih uporabljamo 

bodisi pri navodilih za rokovanje s pripomočki, opisovanju pojavov ali razlagi le-teh, pogosto 

prezremo. Te napake nismo želeli ponoviti, zato vsako temo začnemo z ugotavljanjem 

predstav in besednega zaklada. 
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7.6.3 Pridobivanje spretnosti oziroma veščin 
 

Poleg konceptualnega znanja je cilj naravoslovnega izobraževanja tudi pridobivanje ustreznih 

veščin. V vsaki temi se posvečamo predvsem razvijanju eksperimentalnih spretnosti, 

rokovanju s predmeti, uporabi pripomočkov, merjenju in podobno. To so, glede na izkušnje, 

veščine, ki jim pri uveljavljenih oblikah pouka, ki temeljijo na verbalnem prenosu znanja od 

učitelja na učence, posvečamo najmanj pozornosti.  

V nadgradnji (v mojem primeru v višjih razredih, po tem, ko so učenci v predhodnih usvojili 

prej naštete temeljne veščine), so tem dodani načrtovanje in izvedba raziskave ter 

interpretacija rezultatov in poročanje o njih.  
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7.7 ZAKLJUČKI 
 

Za učinkovito uvajanje novega učnega pristopa v šolsko prakso je odločilnih več dejavnikov. 

Ker uvajanje novosti sloni na ramenih učiteljev in je od njihovih ravnanj v končni fazi odvisen 

rezultat prizadevanj in uspeh nameravanih sprememb, mora biti pozornost zagotovo 

usmerjena na ustrezno pripravo učiteljev.  

Uvedba novosti zahteva ustrezno izobražene učitelje. Četudi univerzitetno izobraženi, se 

morajo za nov način dela predhodno dodatno izobraziti. Ker je raziskovalni pouk pristop, ki ga 

že zaposleni učitelji niso bili deležni v času svojega šolanja, od njih ni mogoče pričakovati, da 

bodo lahko samostojno začeli poučevati na tak način brez dodatnega izobraževanja. 

Prvenstvena pozornost pri množičnem uvajanju raziskovalnega pouka v slovenski šolski 

prostor je bila zato namenjena uvajanju učiteljev v raziskovalni pouk.  

Izobraževanje je bilo organizirano v obliki štiriurnih delavnic, pri pripravi katerih smo stremeli, 

da bi izobraževanje učiteljev potekalo tako, kot naj bi učitelji kasneje poučevali svoje učence; 

vsak izobraževalni sklop je poleg seznanjanja s praktičnim delom (izvedba poskusov) vseboval 

tudi del, posvečen izpopolnjevanju konceptualnega znanja slušateljev in didaktična 

priporočila.  

Vsebina didaktičnim materialov sledi konstruktivističnim načelom poučevanja; poleg 

izklicevanja predhodnega znanja in obstoječih predstav o pojavu, ki ga nameravamo 

obravnavati, je v uvodnem delu preverjeno in po potrebi dopolnjeno tudi besedišče, potrebno 

za komunikacijo.  

Didaktični materiali omogočajo učencem aktivno pridobivanje konceptualnega znanja, z 

aktivnostmi pa hkrati tudi spretnosti. Postopno so stopnjevane spretnosti, značilne za 

raziskovanje oziroma raziskovalni pouk. Tudi v tem delu je posebna pozornost (poleg 

konceptualnega znanja) posvečena opori komunikaciji, začenši z oblikovanjem raziskovalnih 

vprašanj in pripravljenimi vzorci besednih zvez za vsako fazo raziskovalnega procesa. 

Vključevanje učiteljev in visokošolskih učiteljev v mednarodne projekte pomembno pripomore 

k izmenjavi izkušenj in prenosu dobrih praks med različnimi državami. Sodelovanje v 

mednarodnih projektih TEMPUS, POLLEN in FIBONACCI je pomembno prispevalo k oblikovanju 

strategije vpeljave raziskovalnega pouka v slovensko šolsko prakso. Pomembna novost v 

mojem predlogu strategije podpore učiteljem pri njihovem delu v razredu so zlasti 

izposojevalnice eksperimentalnih pripomočkov za eksperimentalno delo učencev v razredu, ki 

učitelja razbremenijo skrbi in dodatnega dela s pripravo in vzdrževanjem eksperimentalnih 

zbirk.  
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8 PRIPRAVA TEM ZA POUČEVANJE IZBRANIH VSEBIN Z 

RAZISKOVALNIM POUKOM 
 

Prvo vodilo pri pripravi gradiv je bila skladnost z učnim načrtom. Operativni cilji za izbrano 

tematiko so zapisani pri vsaki posebej in v pregledu vertikale. Zavedanje učitelja o tem kakšno 

znanje lahko pričakuje in zahteva od učencev je namreč zelo pomembno. Prav tako se mora 

učitelj zavedati, kakšni cilji, povezani z izbrano temo, sledijo v nadaljevanju izobraževanja.  

Pripravljena gradiva so namenjena kot spremno gradivo k delavnicam, v katerih so se učitelji 

izobraževali za vodenje in izvajanje raziskovalnega pouka. V prvi vrsti odražajo potek in vsebine 

izobraževanja učiteljev, deloma pa so namenjena tudi neposredni podpori njihovega dela v 

razredu. Nekaterim tematikam so zato priloženi delovni listi za uporabo z učenci v razredu.  

Večinoma so gradiva preplet navodil za dejavnosti in didaktičnih komentarjev ter usmeritev. 

Dodane so tudi teoretske osnove, kjer obravnavamo pojme, ki so s strokovnega stališča 

nekoliko bolj zahtevni.  

Predstavljena gradiva obravnavajo gibanje v 1. razredu, snovi in ločevanje zmesi v drugem, 

vreme v 3., elektriko v 4. in toploto ter temperaturo v 5. razredu devetletne osnovne šole. 

Posebej so dodani didaktični materiali za vodenje raziskovalnega pouka v prvem in drugem 

triletju. 

Vsako poglavje vsebuje orise gradiv, namenjene naštetim razredom s komentarji in pojasnili. 

Pri orisih nekaterih gradiv so izpuščeni posamezni deli, ki niso namenjeni obravnavi v izbranem 

razredu. Gradiva v celoti so dodana v posebnih prilogah, dosegljiva pa so tudi na spletni strani 

http://fibonacci-project.si/gradiva/gradiva.html. 

 

 

8.1 UVAJANJE RAZISKOVALNEGA POUKA V ŠOLSKO PRAKSO 
 

Uvajanje novega načina dela v razredu zahteva dodatni napor od učitelja in učencev. Za učence 

so pestrost pristopov in novosti sicer dobrodošle spremembe vsakodnevne šolske rutine, ker 

pa so drugačna tudi pričakovanja in vloge, morajo biti učenci z njimi seznanjeni in imeti dovolj 

časa za prilagoditev.  

Raziskovalni pouk sestoji iz več relativno dobro definiranih faz, ki si sledijo v predpisanem 

zaporedju. Ugotavljanje predznanja, oblikovanje raziskovalnega vprašanja in postavljanje 

hipoteze, načrtovanje poskusa, eksperimentiranje in interpretacija rezultatov ter poročanje o 

njih je povsem drugačna struktura v primerjavi s klasičnim načinom poučevanja. Učitelje, ki 

pristop šele uvajajo in z njim nimajo izkušenj, pa najbolj odvrača nepredvidljivost. Ker je proces 

http://fibonacci-project.si/gradiva/gradiva.html
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osredinjen na učence, ki tudi (so)določajo vsebine in način dela, učitelj ne more vnaprej 

natančno predvideti poteka učne ure, kar zahteva drugačno organizacijo časa in prostora, 

predvsem pa miselni premik v glavah učitelja in učencev.  

Spremembe, ki so potrebne za učinkovito izvajanje raziskovalnega pouka torej sežejo tudi na 

druga področja, kot so na primer spremenjena postavitev pohištva in opreme v učilnice, 

dodatna eksperimentalna oprema in drugačna dinamika razreda.  

Samostojno izvajanje vseh faz raziskovalnega pouka je za učence lahko pretežka naloga, 

vodenje učencev pri tem pa za učitelja, ki ni vajen takega načina dela, prav tako. Vsaka faza 

zase pa je lahko tudi zaključena celota, ki jo lahko urimo posamič in ločeno od ostalih, zato je 

smotrno uvajanje izvesti postopno. Za olajšanje prvih izvedb sem pripravila didaktične 

materiale, ki učitelju nudijo oporo pri vodenju, učencem pa pri izvajanju posameznih faz. 

Omejitev, ki jo moramo upoštevati, je tudi starost oziroma razvojna stopnja učencev. V prvih 

razredih devetletne osnovne šole je prva omejitev že omejena pismenost, kar zahteva 

prilagojeno podajanje navodil, vodenje raziskovanja in organizacijo beleženja postopkov s 

strani učencev. Tudi napovedovanje izida oziroma postavljanje hipoteze zahteva vzročno – 

posledično mišljenje, kar je lahko previsoka zahteva. Enako velja za načrtovanje dela; zaradi 

nezmožnosti kavzalnega mišljenja moramo pri mlajših učencih dopustiti etapno načrtovanje 

in izvajanje procesa, saj niso sposobni vnaprej predvideti in načrtovati celotnega procesa. Ker 

niso sposobni vnaprej predvideti posledic svojih ravnanj in izidov poskusov, lahko dejavnost 

načrtujejo le po korakih, ki so sprotni odzivi na dogodke. Prav tako je zaradi nezmožnosti 

sekvenčnega mišljenja od mlajših učencev nerealno pričakovati generalizacijo rezultatov.  

V nadaljevanju so predstavljeni predlogi za postopno uvajanje raziskovalnega pouka, 

upoštevajoč opisane ovire.  

 

 

8.1.1 Uvajanje raziskovalnega pouka v prvem triletju 
 

Pri načrtovanju uvedbe raziskovalnega pouka naravoslovja v prvem triletju sem se 

prvenstveno osredotočila na uvajanje raziskovalnega pouka ob upoštevanju ovir, ki jih 

predstavlja razvojna stopnja oziroma starost učencev in ustvarjanju potrebnih pogojev za 

uspešno učenje naravoslovja ter razvoj veščin raziskovalnega pouka. Upoštevajoč oboje v 

prvem triletju postopno uvajamo posamezne faze raziskovanja, ki jih učenci bodisi samostojno 

opravijo ali/in načrtujejo in o njih poročajo.  

Izbrane tematike omogočajo učencu delo s konkretnimi in znanimi objekti ter snovmi iz 

njegovega okolja, obravnavajo pa tudi procese, ki so za potrebe obravnave pri pouku 

poenostavljeni (v prvem razredu pogosto binarizirani), so pa močno povezani z učenčevim 
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vsakdanom in imajo pomemben vpliv na njegovo dnevno rutino, zato so zanj tudi relevantni 

(gibanje, ločevanje zmesi, vreme).   

 

 

8.1.2 Uvajanje raziskovalnega pouka v drugem triletju 
 

V drugem triletju se bom osredotočila na premagovanje težav ob prvem uvajanju 

raziskovalnega pouka, ob privzetku, da so učenci opismenjeni in sposobni sodelovati pri vseh 

fazah raziskovalnega pouka.  

Postopnost uvajanja je koristna za učitelja in učenca. Učitelj lahko na začetku sledi shemi za 

vodenje raziskovanja, ki sem jo pripravila in jo opisujem v poglavju o podpori učitelju. To olajša 

časovno organizacijo dela, zagotovi ustrezno sosledje postopkov in koristi pri ločevanju 

spremenljivk.  

V Veliki Britaniji in ZDA, ki sta deželi z dolgoletno tradicijo raziskovalnega pouka, se je izkazalo, 

da je uvajanje v raziskovalni pouk dobro začeti z bolj vodenimi in zaprtimi oblikami, nato pa 

postopno prehajati v bolj odprte oblike z naraščajočo samostojnostjo učencev (NRC, 2000; 

Eick, Meadows, Balkom, 2005).  

Eick s soavtorji (prav tam) predlaga, da uvajanje izvedemo v petih stopnjah, v katerih postopno 

dodajamo faze v izvajanju raziskovalnega pouka in povečujemo samostojnost učencev.  

 

Tabela 1: petstopenjski model postopnega uvajanja raziskovalnega pouka z možnimi različicami (NRC, 

2000, str. 29).  

 

 Ključna značilnost Možne variacije 

1. Učenci iščejo odgovor na 

vprašanje z 

naravoslovnega področja  

Učenci sami 

zastavljajo 

vprašanja 

Učenci 

izbirajo med 

zastavljenimi 

vprašanji 

Učenci 

precizirajo ali 

preoblikujejo 

vprašanje, ki 

ga je zastavil 

učitelj 

Učenci 

odgovarjajo 

na vprašanje, 

ki jim ga 

zastavi učitelj 

2. Učenci odgovarjajo na 

vprašanja na osnovi 

dejstev.  

Učenci 

izberejo katere 

podatke in 

način 

njihovega 

zbiranja.  

Učenci zbirajo 

podatke po 

navodilih. 

Učenci dobijo 

podatke in jih 

analizirajo. 

Učenci dobijo 

podatke in 

navodila, 

kako jih 

analizirati. 
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 Ključna značilnost Možne variacije 

3. Učenci oblikujejo razlago 

na osnovi dejstev.  

Učenci 

oblikujejo 

razlago po 

oblikovanju 

povzetkov. 

Učitelj vodi 

učence pri 

oblikovanju 

zaključkov na 

podlagi 

dejstev. 

Učenci dobijo 

pripravljene 

predloge, 

kako 

oblikovati 

zaključke iz 

zbranih 

podatkov. 

Učenci dobijo 

zbrana 

dejstva. 

4. Učenci povežejo razlage z 

znanstvenimi spoznanji. 

Učenci 

samostojno 

preučijo 

različne vire in 

jih povežejo s 

svojimi 

ugotovitvami. 

Učenci dobijo 

usmeritve k 

možnim 

virom 

znanstvenih 

spoznanj. 

Učitelj seznani 

učence s 

povezavami z 

znanstvenimi 

dejstvi. 

 

5. Učenci poročajo in 

utemeljujejo svoje razlage. 

Učenci 

oblikujejo 

smiselne in 

logične 

utemeljitve 

svojih 

zaključkov. 

Učenci so pri 

oblikovanju 

poročanja 

vodeni.  

Učenci 

oblikujejo 

poročilo po 

navodilih.  

Učenci dobijo 

natančna 

navodila o 

vsebini in 

načinu 

poročanja.  

 Učenčeva samostojnost narašča  

 Vodenje učitelja in količina navodil naraščata  

 

 

V 1. stopnji začnemo tako, da učencem zastavimo naravoslovno vprašanje in jih uvedemo v 

iskanje odgovora na osnovi dejstev. Vprašanje je lahko direktno povezano s trenutno 

obravnavano snovjo, zato sprememba glede na utečeni način dela ni prevelika niti za učitelja 

začetnika. Ustrezne podatke (meritve, opažanja) za iskanje odgovora prav tako priskrbi učitelj 

iz virov in v obliki, ki so jih vajeni učenci in učitelj. Koristno je, če so vprašanje in podatki čim 

bolj prepleteni z realnostjo in vsakdanjim življenjem.  

V 2. stopnji lahko učitelj doda demonstracijski poskus, s katerim simulira eksperimentiranje v 

okviru raziskovalnega postopka. Pomembno pa je, da vnaprej ne pove pričakovanih rezultatov, 

marveč z zastavljenim (raziskovalnim) vprašanjem le usmeri pozornost učencev. V primerjavi 

s prejšnjo stopnjo je dodana samostojna učenčeva interpretacija opažanj. Na ta način učence 

uvedemo v postopek, ki vodi od raziskovalnega vprašanja, preko napovedi izida, opazovanj, 

do interpretacije pojava. Cikel zaključimo s poročanjem o ugotovitvah. 
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V 3. stopnji se učenci izpopolnjujejo v refleksiji na lastne interpretacijo pojava in 

povezovanjem le-teh z znanstvenimi teorijami. Poleg dejavnosti, opisanih v prejšnji stopnji, 

lahko demonstracijski eksperiment, ki ga izvede učitelj, nadaljujejo sami in na lastno iniciativo 

dopolnijo ali razširijo. V pisni ali ustni obliki interpretirajo opazovani pojav, nato pa jih učitelj 

usmeri v preučevanje strokovne literature o njem.  

V 4. fazi je poudarek na povezavi med dejavnostjo in ugotovitvami učencev ter obstoječim 

znanstvenim vedenjem s področja, ki smo ga raziskovali. Literatura, v kateri učenci skušajo 

najti povezavo med svojimi ugotovitvami in znanstvenimi spoznanji, je lahko na začetku kar 

učbenik, ki ga učenci tudi sicer uporabljajo. Sčasoma nabor virov, ki jih učenci uporabljajo, 

razširimo. To lahko predlaga učitelj, iniciativo pa postopno prevzemajo učenci.  

V 5. fazi vsemu naštetemu učenci dodajo samostojno oblikovano utemeljitev svojih zaključkov 

oziroma ugotovitev. Sledi naj diskusija in refleksija na prvotno oblikovano interpretacijo 

pojava in po potrebi revidiranje oziroma ponovno oblikovanje interpretacije. Smiselno je tudi 

že opozarjati, da z eksperimentom, katerega rezultati se ujemajo s postavljeno hipotezo, le-te 

še ne dokažemo kot pravilne. Čim več poskusov podpre postavljeno hipotezo, tem bolj 

verjetno je, da je pravilna. 

Cilj naravoslovnega izobraževanja je razvoj razumevanja naravoslovnih konceptov in razvijanje 

ustreznega pristopa do udejstvovanja v naravoslovju: upoštevanje dejstev, pripravljenost 

spremeniti mnenje in upoštevati mnenja drugih. Dejavnosti v okviru raziskovalnega postopka 

koristijo tako napredku v razumevanju, izpopolnjevanju veščin kot razvoju ustreznega 

pristopa. Kot poudarjata Harlenova in Qualterjeva (2009), pa lahko učenci izpopolnjujejo 

veščine, to je ročne spretnosti in miselne postopke, le ob ponavljajočem izvajanju le-teh. Zato 

je zelo pomembno, da učenci na primer čim pogosteje zastavljajo vprašanja, napovedujejo 

možne odgovore oziroma postavljajo hipoteze, izvajajo poskuse in interpretirajo rezultate – 

seveda ob naravoslovnih vsebinah (Harlen in Qualter, 2009). Avtorici prav tako ugotavljata, da 

predhodno poučevanje o vseh fazah raziskave in pravilnih ravnanjih učencem ne koristi toliko, 

kot izkušnje, četudi ob tem delajo napake. 

Palincsar, Magnusson, Marano, Ford in Brown (1998) predlagajo, da učitelj in učenci v fazi 

uvajanja v raziskovalni pouk po večkrat (pri različnih raziskavah) izvedejo posamezne faze v 

raziskovanju, nove pa dodajajo postopno; tako imajo vsi dovolj priložnosti za izpopolnjevanje 

in postopni napredek. Postopnost omogoča prilagajanje dejavnosti in organizacije procesa 

usposobljenosti učitelja ter učencev in olajša prehod od tradicionalnih oblik poučevanja v 

raziskovalni pouk. 

 

 

 



98 

 

8.1.3 Gradiva za učitelja 
 

Gradiva odražajo strukturo delavnic za učitelje, na katerih so se učitelji usposabljali za 

poučevanje z raziskovalnim pristopom. Usposabljanje učiteljev (stalno strokovno 

spopolnjevanje) je najbolj učinkovito, če je poleg didaktičnih vsebin, ki naj bi jih poučevali, 

vsebuje tudi teoretske osnove (konceptualnih vsebin in didaktičnih pristopov), preizkus 

poučevanja v kontroliranih okoliščinah (npr. z manjšo skupino učencev ali v skupini kolegov) 

in formativno povratno informacijo učiteljev tutorjev in/ali kolegov (Jarvis, Pell, Hingley, 2011). 

V gradivih so podana didaktična priporočila in dodana konceptualna pojasnila za vsebine, kjer 

je pričakovati, da imajo učitelji težave ali pa so sami poročali, da se počutijo slabše 

usposobljeni.  

 

 

8.2 RAZISKOVALNI POUK – IZBRANI TEMATSKI SKLOPI IN 

PRIPADAJOČI CILJI 
 

Pri izbiri tem pri pripravi enot za poučevanje z raziskovalnim poukom je bilo prvo vodilo 

primernost vsebine in zastavljenih ciljev za takšen pristop k poučevanju. Pomemben dodatni 

kriterij pri izbiri pa so bila tudi izražene potrebe s strani učiteljev. Glede nekaterih, predvsem 

novih vsebin v učnih načrtih so na strokovnih srečanjih, seminarjih in izpopolnjevanjih poročali 

o pomanjkanju idej glede načina ali vsebin za doseganje predpisanih ciljev in/ali o 

pomanjkanju ustreznih pripomočkov za aktivno delo učencev. Privzela sem, da bodo učitelji 

nov pristop k poučevanju hitreje sprejeli ali vsaj preizkusili pri temah, za katere čutijo nekakšen 

primanjkljaj – glede vsebine, dejavnosti, pripomočkov ali lastne usposobljenosti, zato sem se 

pri pripravi gradiv usmerila na take vsebine. V razširjenem obsegu smo take vsebine 

obravnavali tudi v okviru projektov Pollen in Fibonacci.  

Naslednji cilj je bil podpora učiteljem pri delu v razredu. Pri nekaterih so bili pripomočki za 

delo tisti, ki so jih učitelji najbolj pogrešali, drugje predlagane vsebine oziroma dejavnosti, ali 

pa manjkajoče konceptualno znanje ali spretnosti (učitelja) za sproščeno in kreativno delo z 

učenci.  

V nadaljevanju navajam tematske sklope, ki sem jih v posameznih razredih izbrala za izvajanje 

z raziskovalnim poukom in preverjanje v šolski praksi ter jih nameravam podrobneje 

predstaviti. Zapisani so v učnem načrtu predpisani cilji in seznam spretnosti oziroma 

postopkov, ki jih pripravljena gradiva omogočajo dosegati (Kolar, Krnel, Velkavrh, 2011; 

Vodopivec, Papotnik, Gostinčar Blagotinšek idr., 2011). 
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8.2.1 Tematski sklopi in pripadajoči cilji  
 

1. razred: tematski sklop SILE IN GIBANJE: 

 

učenci 

- znajo natančno opazovati, opisati in poimenovati lastno gibanje, gibanje živali in igrač,  
- vedo, kaj povzroča spreminjanje gibanja,  
- znajo razstaviti in sestaviti preprosto tehnično igračo;  
 

2. razred: tematski sklop SNOVI: 

 

učenci 

- vedo, da se pri mešanju snovi lahko spreminjajo lastnosti sestavin ali pa ne,  
- znajo opisati in razlikovati snovi ter jih razvrščati po njihovih lastnostih (npr.: plovnost, 

trdota),  
- znajo pripraviti zmesi in uporabiti postopke za ločevanje zmesi;  
- vedo, da so nekateri pojavi obrnljivi, nekateri pa neobrnljivi, 
- znajo dokazati, da se pri nekaterih pojavih lahko spremenijo lastnosti snovi.  
 

3. razred: tematski sklop POJAVI: 

 

učenci 

- znajo povezati vremenske pojave z vremenskimi stanji, 
- spoznajo različne padavine in merijo količine padavin (dež, sneg); 
 

4. razred: tematski sklop POJAVI:  

 

učenci znajo 

- sestaviti preprost električni krog in razložiti pomen posameznih sestavnih delov, 
- razložiti vlogo električnega stikala v električnem krogu, 
- izdelati model električnega kroga, 
- poiskati in opisati vzroke nesreč pri ravnanju z električnimi napravami in razložiti načine 

varovanja, zaradi varovanja zdravja in življenja, 
- opisati porabnike električnega toka v šoli in doma; 
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4. razred: tematski sklop SNOVI:  

 

učenci znajo 

- dokazati, da nekatere snovi prevajajo električni tok, nekatere pa ne. 
 

5. razred: tematski sklop POJAVI:  

 

učenci znajo 

- dokazati, da toplota prehaja s toplejšega na hladnejše, 
- razlikovati med temperaturo in toploto, 
- opisati različne termometre in meriti temperaturo, 
- prikazati, da različne snovi različno prevajajo toploto, 
- ugotoviti pomen in opisati vrste izolacijskih materialov ter poiskati primere uporabe. 
 

Našteti tematski sklopi so sicer le manjši del tem, za katere smo v okviru projekta Fibonacci 

pripravili didaktična gradiva in eksperimentalne pripomočke. Skupno je pripravljenih 18 gradiv 

za 15 različnih tem (in dodatna tri gradiva s prilagoditvami za delo s predšolskimi otroki), 

dodatno pa sem pripravila tudi splošni priročnik za vodenje raziskovalnega pouka.  

 

 

8.2.2 Postopki in spretnosti:  
 

OPAZOVANJE:  

 

učenci v 1., 2. in 3. razredu  

- usmerjeno opazujejo, uporabljajo več čutil, opazovano narišejo ali napišejo; pri 
opazovanju primerjajo, uporabljajo štetje in merjenje z nestandardnimi in standardnimi 
enotami;  

 

učenec v 4. in 5. razredu zna 

- natančno in sistematično zaznavati/opazovati s čim več čutili. 
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RAZVRŠČANJE: 

 

učenci v 1. razredu  

- razvrščajo po skupnih lastnostih in razlikah (po enem kriteriju spremenljivk); 
 

učenci v 2. razredu  

- razvrščajo po eni ali dveh spremenljivkah; 
 

učenci v 3. razredu 

- razvrščajo po eni ali dveh spremenljivkah, iz razvrstitev določajo spremenljivko;  
 

učenec v 4. in 5. razredu zna 

- razvrščati (sam določa merila), uvrščati. 
 

UREJANJE: 

 

učenci 1. razreda  

- urejajo po eni spremenljivki; 
 

učenci 2. in 3. razreda  

- urejajo po eni ali dveh spremenljivkah; 
 

učenec v 4. in 5. razredu zna 

- urejati (npr. zaporedje dogodkov). 
 

PRIREJANJE: 

 

učenci 1., 2. in 3. razreda 

- prirejajo 1 : 1. 
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EKSPERIMENTIRANJE:  

 

učenci 1. in 2. razreda 

- eksperimentirajo in napovedujejo ‒ operacijsko določajo lastnosti, preverjajo napovedi;  
 

učenci 3. razreda 

- načrtujejo preprost poskus; 
 

učenec v 4. in 5. razredu zna 

- uporabljati veščine eksperimentalnega dela ob izvajanju preprostih poskusov, 
-  načrtovati in izvajati preprosto raziskavo, oblikovati sklepne ugotovitve in poročati, 
- preizkušati izdelke ter predlagati izboljšave. 
 

RAVNANJE S PODATKI:  

 

učenci 1. razreda 

- grafično prikažejo in predstavijo ugotovitve opazovanj, raziskav idr., 
- oblikujejo in izpolnjujejo tabele; 
 

učenci 2. in 3. razreda 

- iz podatkov oblikujejo tabele, iz tabel pa rišejo stolpčne in vrstične prikaze, 
- postavljajo vprašanja, anketirajo, intervjuvajo; 
 

učenec v 4. in 5. razredu zna 

- delati z viri: informacije pridobiti, jih uporabiti in biti do njih kritičen, 
- prikazati in brati podatke iz grafičnih zapisov (prikaz s stolpci in vrsticami, figurni prikaz in 

črtični prikaz). 
 

SPOROČANJE:  

 

učenci 1. razreda: 

- razvijajo sposobnosti za grafično komuniciranje (uporaba simbolov), 
- delajo s pisnimi, slikovnimi in grafičnimi viri; 
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učenci 2. razreda 

- razlikujejo med dejstvi in stališči; 
 

učenci 3. razreda 

- razvijajo sposobnosti za grafično komuniciranje (uporaba simbolov, preprosti načrti 
izdelkov, sheme postopkov), 

- z IKT sistematično iščejo in uporabljajo primerne vire in literaturo. 
 

Vsak tematski sklop seveda ne zasleduje vseh ciljev oziroma ne razvija vseh veščin; tudi pri 

tem po načelu postopnosti najprej razvijamo posamezne in dodajamo nove. 

 

 

8.3 RAZISKOVALNI POUK V 1. TRILETJU DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE 
 

Raziskovalni postopek vsebuje preveč faz, da bi jih učenci vse lahko izvajali samostojno, zato 

jih postopno uvajamo, zaporedoma usvajamo in izpopolnjujemo posamezne veščine. 

Predlagam, da se pri različnih »raziskavah« osredotočimo na eno fazo, ki jo učenci izvajajo 

samostojno, ostale izvajamo vodeno.  

Vsaj na začetku in pri najmlajših učencih ni mogoče pričakovati, da bodo načrt za delo v celoti 

naredili vnaprej, saj učenci niso sposobni predvideti posledic svojih dejanj. Povsem dopustno 

je, da delo načrtujejo etapno, da se torej sprotno odzivajo na opaženo dogajanje in rezultate.  

Primerno je, da vztrajamo pri skrbi za kontrolo spremenljivk oziroma pošten poskus, a ni 

mogoče pričakovati, da se bodo učenci zmogli povsem izogniti napakam. Tudi iz napak se lahko 

učijo, za kar poskrbimo s sprotnim usmerjanjem dela z vprašanji ali refleksijo ob koncu. 
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8.3.1 Struktura in skupne vsebine učnih enot 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Struktura učne enote, izvedene z raziskovalnim poukom. 

 

 

8.3.1.1 Ugotavljanje otroških predstav  
 

Vsa gradiva v uvodnem delu vsebujejo sugestije za ugotavljanje učenčevih predstav in 

obstoječega znanja ter izkušenj. Dodane so iztočnice oziroma primeri vprašalnic za zastavljanje 

UVOD 

Seznanjanje s temo 

Ugotavljanje učenčevih predstav 

Preverjanje in oblikovanje ustreznega besedišča 
- zastavljanje naravoslovnih vprašanj in  

- ugotavljanje načinov iskanja odgovorov na naša vprašanja 

RAZISKOVANJE (ob vsakokratni izvedbi učenci samostojno izvajajo le nekatere) 

Oblikovanje raziskovalnega vprašanja 

Napovedovanje, postavljanje hipotez 

Načrtovanje raziskave (kontrola spremenljivk) 

Eksperimentiranje, merjenje in beleženje 

Delo s podatki 

Sklepanje 

Posploševanje 

Sporočanje 

Refleksija  

občasno 

PREDPRIPRAVA 

Spoznavanje vsebin in dejstev, ki jih učenci morajo poznati preden se lotijo samostojnega 

raziskovanja 

Oblikovanje iztočnic za raziskovalno delo učencev 

PREVERJANJE: Nekaterim enotam so dodane sugestije za preverjanje  
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naravoslovnih vprašanj, ki učencem omogočajo zastavljati vprašanja oziroma izraziti interes(e) 

v povezavi z napovedano temo. Zlasti v prvih letih šolanja se morajo učenci uriti tudi v 

zastavljanju vprašanj; radovednosti jim ne manjka, potrebujejo pa pomoč pri ubeseditvi svojih 

misli in interesa. Ponujeni vzorci za zastavljanje vprašanj jim pri tem lahko pomagajo. 

 

Zastavljanje (strokovnih oziroma naravoslovnih) vprašanj 
 

Kaj …? 

Kateri …? 

Kako …? 

Zakaj …? 

Kaj se bo zgodilo, če …? 

 

Iskanje odgovorov na vprašanja 
 

- opazovanje in merjenje, 
- pregled literature, spletnih virov; vprašamo starše ali strokovnjaka, 
- analiza podatkov, 
- načrtovanje in izvedba »poštenega« poskusa. 

 

Učenci zastavljajo različna vprašanja, ki so vsa odraz njihovega razmišljanja in interesov. 

Neproduktivno bi bilo nekatera vprašanja zavrniti, čeprav jih ne moremo uporabiti za nadaljnje 

delo pri pouku. Vprašanja razvrstimo v ponujene kategorije, po kriteriju, na kakšen način je 

mogoče na vprašanje poiskati odgovor. S tem pri učencih razvijamo tudi veščino lastne 

izgradnje znanja.  

 

Razvijanje »naravoslovnih« spretnosti/veščin 
 
Pri načrtovanju pouka je smotrno porazdeliti izpopolnjevanje različnih veščin v različne učne 

enote. Našteti so predlogi tistih, katerim se pri raziskovalnem pouku še posebej posvečamo, 

učitelj pa se glede na letni učni načrt odloči, katero bo še posebej izpopolnjeval v trenutni 

učni enoti. Naštete so v zaporedju, kot jih uporabljamo pri izvajanju raziskovalnega pouka; 

hkrati je to tudi ureditev po naraščajoči zahtevnosti za učence: 

- opazovanje, 
- razvrščanje in urejanje (objektov, podatkov, …), 
- zastavljanje raziskovalnih vprašanj, 
- napovedovanje, postavljanje hipotez, 
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- kontrola spremenljivk, 
- merjenje in beleženje, 
- delo s podatki, 
- sklepanje, 
- sporočanje, 
- posploševanje, 
- refleksija.  

 

Strukturiranje dela in dokumentiranje postopka 
 

Mlajšim učencem in tudi tistim, ki so manj vešči raziskovalnega postopka koristi tudi pomoč 

pri dokumentiranju dela in organizaciji zapiskov. Pripravljeni delovni listi jih z vprašanji hkrati 

tudi vodijo skozi proces. 

V 1. triletju je postopek poenostavljen in število faz zmanjšano, postopki pa so v grobem 

razdeljeni le v dva sklopa – načrtovanje in poročanje. 

 

Načrt za delo:  

 

KAJ ŽELIMO IZVEDETI? 

 

KAJ ZA TO POTREBUJEMO? 

 

KAKO BOMO TO STORILI? 

 

Poročanje:  

 

KAJ SE JE ZGODILO? 

 

KAJ SMO UGOTOVILI? 

 

Skupne vsebine gradiv se pojavljajo v uvodu vsake od učnih enot in so enake za celotno prvo 

triletje. V drugem triletju so nekoliko bolj podrobno razčlenjene, saj pričakujemo, da imajo 
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učenci več izkušenj z raziskovanjem in so tudi sicer starejši in zato sposobni reševanja 

zahtevnejših nalog.  

 

 

8.3.2 Raziskovalni pouk v 1. razredu devetletne osnovne šole 
 

Učni načrt predmeta Spoznavanje okolja predpisuje obseg po 105 ur v 1., 2. In 3. razredu OŠ. 

V predstavitvi predmeta je zapisano (Kolar, Krnel, Velkavrh, 2011, str. 4):  

 

»Predmet spoznavanje okolja zajema nadaljevanje in usmerjanje spontanega otroškega 
raziskovanja sveta in odkrivanja prepletenosti ter soodvisnosti v pojavih in procesih v 
naravnem in družbenem okolju. Predznanje, ki nastaja iz neposrednih izkušenj v okolju ali prek 
medijev, se pri pouku oblikuje, razširja in poglablja.  
Spoznavanje okolja združuje procese, postopke in vsebine, …« 

 

Za raziskovalni pouk v 1. razredu sem izbrala področje gibanja, ker je gibanje ne le tematika, 

prisotna v celotni vertikali šolanja v Sloveniji, ampak tudi telesna potreba otroka v tem 

starostnem obdobju. Z gibanjem naj bi tudi v tem starostnem obdobju otroci imeli predhodne 

izkušnje, pridobljene med igro in gibanjem v vrtcu (kjer je gibanje pomembni del kurikuluma) 

in doma. Pridobivanje lastnih izkušenj, opazovanje, poimenovanje ter opisovanje gibanja 

drugih naj bi se z vstopom v šolo nadaljevalo in nadgrajevalo. 

Gibanje ni pomembno le za telesno zdravje in dobro počutje. Izkušnje z gibanjem so za otroka 

nujne, da se lahko kasneje iz opazovanja gibanja drugih ali informacij, ki mu jih drugi 

posredujejo o gibanju, česa nauči.  

Še več, gibanje pogosto uporabljamo kot model za povsem drugačne pojave, na primer 

ekonomske trende. »Tečaj valute je zdrsnil, cene so poskočile, delnice strmoglavile …« so 

primeri iz ekonomije, pri katerih skušamo razumevanje dogajanja v finančnem svetu doseči z 

uporabo prispodobe iz gibanja. Uporaba modela oziroma prispodobe za razlago neznanega pa 

lahko izboljša razumevanje le, če je model poslušalcu bolje razumljiv kot pojav, ki ga z 

modelom skušamo razložiti. 

Samoumevno se zdi, da imamo vsi, tudi in predvsem učenci, dovolj izkušenj z gibanjem, da 

gibanje lahko uporabimo kot model za razlago drugih pojavov, vendar raziskave kažejo, da se 

otroci vse manj gibajo in imajo z gibanjem vse manj izkušenj. Tudi v šoli učenci večinoma sedijo 

in se ne gibajo dovolj; rezultati kažejo tudi, da je v popoldanskem času podobno. Poročilo 

izsledkov športnega kartona za šolsko leto 2007/08 ugotavlja (Starc, Strel, Kovač, 2010, str. 

39): 
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»Zlasti pri dekletih velja, da je ugotovljeno največje poslabšanje rezultatov v gibalnih 

sposobnostih v prvem triletju devetletne osnovne šole.« 

 

Ni pričakovati, da bi naravoslovne dejavnosti pripomogle k opaznemu izboljšanju gibalnih 

sposobnosti, niti ni to njihov namen; ugotovitve pa nas opozarjajo, da poznavanja gibanja in 

izkušenj z njim pri učencih ne moremo privzeti kot samoumevnih. Posebno pozornost sem 

zato namenjala opazovanju in poimenovanju različnih načinov gibanja ter jezikovnim 

sredstvom za opisovanje gibanja. Poleg opazovanja in opisovanja gibanja so vsebine 

posvečene tudi spoznavanju načinov kako gibanje povzročimo ali spremenimo.  

 

 

8.3.2.1 Učni cilji 
 

Pri oblikovanju učne enote iz gibanja sem sledila naslednjim ciljem, povezanim z gibanjem, 

navedenim v učnem načrtu (Kolar, Krnel, Velkavrh, 2011): 

 

učenci 1. razreda 

- znajo natančno opazovati, opisati in poimenovati lastno gibanje, gibanje živali in igrač,  
- vedo, kaj povzroča spreminjanje gibanja,  
- znajo razstaviti in sestaviti preprosto tehnično igračo.  
 

Obravnavane teme so izhodišče oziroma temelj za nadaljnjo obravnavo gibanja, zato je 

smiselno, da je učitelj seznanjen tudi s cilji, ki se na izbrano temo nanašajo v naslednjih 

razredih, zato predstavljam tudi te:  

 

učenci 2. razreda 

- znajo natančno opazovati, opisati in poimenovati delovanje in gibanje tehničnih naprav in 
vozil ter njihovih delov,  

- znajo opazovati, opisati in ugotoviti, kako nastajajo sledovi gibanja in kaj jih povzroča,  
- znajo opisati ravnovesje in ločiti stanje ravnovesja od stanja mirovanja,  
- znajo uporabiti nekatere pripomočke za gibanje; 
 

učenci 3. razreda 

- spoznajo, da lahko vplivamo na gibanje (smer, hitrost idr.),  
- ugotavljajo, da gibanje povzročimo s potiskanjem ali vlečenjem in da se gibanje lahko 

prenaša,  
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- spoznajo načine gibanja teles v vodi in zraku ter po različnih trdnih površinah in kaj vpliva 
na to;  

 
učenci 4. razreda znajo 

- ugotoviti različne načine premikanja teles, 
- prikazati, da se telesa navzdol premikajo zaradi teže (sile), 
- dokazati sile, ki delujejo med telesi ob dotiku (trenje) in na daljavo (magnetna, električna), 
- izdelati in preizkusiti model vozička ter predlagati izboljšave, 
- ugotoviti podobnosti in razlike med gibanjem nekaterih živali in gibanjem človeka, 
- razložiti pomen lastnosti površin glede na različne načine gibanja (drsanje, tek) 
- ugotoviti pomen posebnih pravil za promet, 
- utemeljiti pomen ustrezne opreme za različne načine gibanja; 
 

učenci 5. razreda znajo 

- dokazati, da je za začetek nihanja potreben sunek, 
- vzpostaviti ravnovesje na gugalnici prevesnici, izdelati model in ga skicirati, 
- dokazati, da jermen prenaša gibanje, lahko pa tudi breme. 
 

Opazimo lahko, da bodo učenci v višjih razredih potrebovali komunikacijske spretnosti in 

besedni zaklad za opisovanje gibanja, da bodo poleg gibanja živih bitij obravnavali tudi gibanje 

igrač in tehničnih naprav ter njihovih delov, ter da bodo natančneje preučevali vzroke za 

gibanje (poimenovali več sil in načinov premikanja). Pri obravnavi gibanja v 1. razredu lahko 

poskrbimo za solidne temelje za nadaljnje delo. 

 

 

8.3.2.2 Postopki 
 

Raziskovalni pouk omogoča hkratno pridobivanje spretnosti oziroma napredek učencev v 

izvajanju naravoslovnih postopkov in usvajanja znanja. Še posebej lahko napredujejo pri 

naslednjih, zapisanih v učnih načrtih (Kolar, Krnel, Velkavrh, 2011; Vodopivec, Papotnik, 

Gostinčar Blagotinšek idr., 2011):  

 

OPAZOVANJE  

 

Učenci v 1., 2. in 3. razredu  
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- usmerjeno opazujejo, uporabljajo več čutil, opazovano narišejo ali napišejo; pri 
opazovanju primerjajo, uporabljajo štetje in merjenje z nestandardnimi in standardnimi 
enotami.  

 

RAZVRŠČANJE 

 

Učenci v 1. razredu  

- razvrščajo po skupnih lastnostih in razlikah (po enem kriteriju spremenljivk). 
 

UREJANJE 

 

Učenci 1. razreda  

- urejajo po eni spremenljivki. 
 

PRIREJANJE 

 

Učenci 1., 2. in 3. razreda 

- prirejajo 1 : 1. 
 

EKSPERIMENTIRANJE 

 

Učenci 1. in 2. razreda 

- eksperimentirajo in napovedujejo ‒ operacijsko določajo lastnosti, preverjajo napovedi.  
 

RAVNANJE S PODATKI  

 

Učenci 1. razreda 

- grafično prikažejo in predstavijo ugotovitve opazovanj, raziskav idr., 
- oblikujejo in izpolnjujejo tabele. 
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SPOROČANJE 

 

Učenci 1. razreda 

- razvijajo sposobnosti za grafično komuniciranje (uporaba simbolov), 
- delajo s pisnimi, slikovnimi in grafičnimi viri. 
 

 

8.3.2.3 Gradivo: Gibanje  
 

Gibanje živali in rastlin 

 

Gradivo (priloga 2) na začetku predvideva ugotavljanje obstoječega znanja in predstav o 

gibanju. V okviru tega preverimo ozaveščenost o vplivu teže oziroma gravitacijske privlačne 

sile Zemlje na gibanje teles. Od vseh vplivov, ki povzročajo gibanje oziroma spremembe pri 

gibanju (poleg teže obravnavamo še vlečenje, potiskanje in prenašanje), je ta najbolj 

abstraktna, saj deluje na daljavo (in ob dotiku) ter je vselej prisotna, zato lahko vsak učenec 

njene vplive pripiše drugim telesom v skladu z lastnim miselnim modelom o gibanju. Poleg 

predstav o delovanju teže preverimo tudi poznavanje ostalih vzrokov za gibanje. Če učitelj 

namerava obravnavati tudi gibanje rastlin, preveri tudi učenčeve predstave o tem. 

V nadaljevanju (1. naloga) razširimo, dopolnimo in utrdimo izraze za opisovanje gibanja ljudi 

in živali; ter povežemo različne načine gibanja z bitji, ki se lahko gibajo na tak način. Poleg že 

naštetih načinov gibanja naj učenci predlagajo še take, ki niso našteti. Povezovanje načinov 

gibanja in bitij, ki se lahko tako gibajo, učitelju omogoči preverjanje razumevanja poimenovanj 

naštetih gibanj; če obstaja dvom o tem, lahko učenci tudi prikažejo naštete načine gibanj.  

V 2. nalogi na primeru (sličic) različnih živih bitij (nekatera med njimi so nekoliko manj znana) 

ozavestimo, da poleg aktivnega gibanja, kot ga najpogosteje opazujemo in izvajamo ljudje, 

obstajajo tudi pasivni načini gibanja. »Prenašanje« z učenci obravnavamo večinoma na 

primerih, ko ljudje nekaj prenašamo, a koristno je ozavestiti, da živa bitja lahko prenašajo tudi 

druga bitja ali tokovi (vode ali zraka). Dejavnost lahko učitelj uporabi kot razširitev koncepta 

»prenašanje« za povzročanje gibanje, ali tudi kot iztočnico za obravnavo premikanja rastlin. 

Te se večinoma premikajo pasivno, ali pa se kot vrsta razširjajo s pomočjo semen, ki jih 

prenašajo druga živa bitja in zračni ter vodni tokovi. 

Namen naslednje dejavnosti (3. naloga) je navajanje na pozorno opazovanje in primerjanje 

elementov množice semen in plodov. Zbirka je sestavljena tako, da so v njej lahka semena, ki 

jih razširja veter, pa tudi taka, ki imajo veliko hranljivega ovoja in jih za hrano zaužijejo živali, 

k semena nato izločijo na drugem mestu. Dodani so tudi taki, ki imajo kaveljce ali bodice, s 

katerimi se zataknejo v kožuh ali perje živali, ki jih nato prenesejo stran od matične rastline. V 
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zbirki je tudi kokosov oreh, za katerega predvidevam, da otroci vedo, da se razširja po vodi, in 

vodni orešček, za katerega velja enako, je pa manj znan, čeprav raste v Sloveniji.  

Pričakujem, da bodo učenci prepoznali bodice in kaveljce in njihovo vlogo pri razširjanju semen 

ter tako zmogli povezati obliko in funkcijo. Vsekakor je pričakovano tudi, da učenci svojo 

razvrstitev semen (in s tem hipotezo o povezavi oblike in funkcije) preverijo. To lahko storijo 

samostojno in pri tem načrtujejo in izvajajo kratke eksperimente, ali pa jih pri tem vodi učitelj 

in učencem prepusti le posamezne korake – da predlagajo ustrezen poskus, da poskus po 

navodilu učitelja izvedejo, ali da rezultate poskusov ustrezno interpretirajo. 

Pri 4. nalogi učenci pozornost posvetijo načinom premikanja ljudi. Poleg aktivnih načinov 

gibanja človeka ozavestimo tudi pasivne načine; poleg vseh vrst prevozov pričakujem, da se 

bodo učenci spomnili tudi na različne športne zvrsti, pri katerih ljudi, podobno kot živali (s 

čimer so se že ukvarjali) prenašajo vodni in zračni tokovi.  

V nadaljevanju (5. naloga) pozornost še nekoliko zožimo in opazujemo in opisujemo gibanje 

stopala med sicer najpogostejšim načinom gibanja – hojo. Tudi tu učenci urijo opazovanje, 

opisovanje in urejanje v časovno zaporedje, saj morajo ugotoviti, v kakšnem zaporedju se deli 

stopala dotikajo tal, nato pa opazovati in opisati tudi gibanje rok.  

Oponašanje gibanja različnih živali (6. naloga) omogoča nastopajočemu učencu izkušnjo 

gibanja in prenos znanja, ki ga je pridobil iz različnih virov in z opazovanjem, v nov način 

izražanja – namesto besednega opisovanja za izražanje uporabijo gib. Učenci v vlogi 

opazovalcev morajo uporabiti pridobljeno znanje in ga preveriti ob ugotavljanju katero žival 

jim predstavlja sošolec.  

 

Grafične predstavitve gibanja 

 

Dejavnosti v tem sklopu lahko uporabi učitelj, ki želi dopolniti ali razširiti obravnavo sledi 

gibanja. Če se pri opisovanju gibanja omejimo le na sledi in informacije, ki jih iz njih pridobimo, 

smo prisiljeni izpustiti obravnavo vseh gibanj, pri katerih sledi ne nastajajo. Taka gibanja pa so 

v večini. Če poleg sledi uvedemo pojem tir – kot pot, po kateri se je opazovano telo gibalo – 

olajšamo opisovanje gibanj in pripravimo učence na obravnavo informacij, ki jih o gibanju 

lahko izvedo iz sledi, kar je med cilji obravnave gibanja v 2. razredu.  

 

Opazovanje in risanje tirov preprostih gibanj 

 

Risanje tirov začnemo z opazovanjem in risanjem zelo preprostega gibanja – prostega pada 

žoge (1. naloga, a). Učenci najprej narišejo napoved, kar omogoči učitelju vpogled v njihove 
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predstave tako o gibanju kot o tem, kaj razumejo pod navodilom »nariši kako pada«. Pri tem 

navodilu namreč (še) ne moremo uporabiti izraza »sled« ali »tir« gibanja.  

Poskus opravijo ob pokončno postavljeni palici, ki jim omogoči sprotno primerjavo zaporednih 

leg žoge, hkrati pa vizualizira tir žoge, ki, spuščena ob palici, tudi pada ob palici. Po poskusu 

učenci ponovno narišejo, kako je žoga padala, pri čemer jim palica, če jo narišejo, nudi 

orientacijo v prostoru in usmeritev za risanje tira žoge.  

Vprašanja v nadaljevanju usmerjajo učenca k povezovanju opazovanega pojava z izkušnjami iz 

vsakdanjega življenja in k razširitvi pozornosti na možne drugačne načine padanja teles v 

drugačnih okoliščinah. Poleg odgovorov na vprašanja je učenec pozvan tudi k zastavljanju 

vprašanj, da pridobiva tudi izkušnje z oblikovanjem vprašalnih stavkov. 

Kljub opazovanjem gibanja žoge in pokončni palici za vizualizacijo njene poti imajo nekateri 

učenci težave s sestavljanjem zaporednih leg v zvezni tir, ki bi ga morali narisati. Za pomoč pri 

sestavljanju diskretnih leg v zvezni tir je naslednja naloga – opazovanje in risanje curka vode, 

ki izteka iz odprtine na dnu plastenke. Oblika curka pri tem je enaka obliki tira teles, ki prosto 

padajo.  

Podobno velja za tir žogice, ki jo potisnemo z mize v vodoravni smeri (vodoravni met) in obliko 

curka vode, ki izteka iz plastenke na navpični steni.  

Od opazovanja in risanja tirov preprostih gibanj preidemo na opazovanje telesa (2. naloga), ki 

se giblje na zanimiv način (javorjevo seme). Učenci javorjeva semena zelo verjetno poznajo, 

saj so drevesa javora (ali njim podobna) pogosta tudi v parkovnih zasaditvah. Pri opazovanju 

in risanju usmerimo pozornost na to, da je seme lahko, ima zrno na eni strani (obtežitev) in 

nekoliko zakrivljeno krilce na drugi. Pri izdelovanju modela, ki se giblje na podoben način 

(»vrtopir«), nam bo to dvoje koristilo.  

Model učenci izdelajo po šabloni v gradivih ali prostoročno izdelajo podobnega. Že majhne 

razlike med njimi povzročijo velike razlike med gibanjem.  

Od opazovanja teles (seme), ki je za učence enostavnejše zaradi stalnosti semena, preidemo 

na opazovanje pojava – gibanje modela. To je za učence zahtevnejša naloga, saj je za pojave 

značilna spremenljivost in zahteva večjo pozornost.  

Opažene razlike med gibanji različnih »vrtopirjev« vzročno povežemo z razlikami med njimi. 

To je idealna iztočnica za raziskovanje (3. naloga). Učenci izrazijo svoja predvidevanja glede 

vzrokov za razlike med gibanji različnih vrtopirjev, nato pa pravilnost svojih predvidevanj tudi 

preverijo. Ker predvidevamo, da še nimajo izkušenj z nobeno fazo raziskovalnega postopka, 

usmerjamo učence v binarne primerjave (težak/lahek, dolg/kratek, zavit/raven, …). 

Poudarjamo skrb za pošten poskus in usmerjamo učence v izbiro takih spremenljivk, ki jih 

zmoremo kvantificirati (meriti ali šteti). Učence pri delu usmerjamo z zastavljanjem vprašanj, 

ki opredeljujejo faze postopka. 
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Nalogi (12 in 13) v nadaljevanju presegata cilje 1. razreda in ju lahko učitelj izvede po svoji 

presoji. Vsekakor sta zelo koristni za učitelje in za učence višjih razredov, v 1. razredu pa jih 

lahko obravnavamo kot zanimivost, za razširjanje besednega zaklada, kot izziv ali preverjanje 

prenosa oziroma uporabe znanja na novih primerih. 

Dejavnosti risanja sledi konice svinčnika na premikajočem se papirju (nalogi 13 in 14) učencu 

omogočata uvideti neposredno povezavo med gibanjem in njegovim opisom, grafom, pa tudi 

povezavo med sledjo, tirom in grafom. Primerni sta torej kot uvod oziroma predpriprava za 

opis gibanja z grafi. Obravnavani so le najbolj preprosti primeri: mirovanje, enakomerno 

oddaljevanje in približevanje ter spreminjanje hitrosti pri enakomernem gibanju. Vsekakor je 

pri izvedbi teh dejavnosti v 1. razredu potrebno vsaki posvetiti dovolj časa in izvesti veliko 

ponovitev s poudarkom na povezavi med lastnostmi gibanja (lega, smer, hitrost) in videzom 

nastalega grafa.  

Posebno pozornost posvetimo različnim reprezentacijam gibanja; učenci naj gibanje izvedejo, 

opišejo z besedami, narišejo graf in iz narisanih grafov sošolcev razbirajo, za kakšno gibanje je 

šlo. Na ta način pridobivajo veščine izdelovanja grafov in branja informacij iz že narisanih, vse 

skupaj pa povežejo z neposredno izkušnjo in besednim opisom gibanja. 

Uvedba merila in enote je zaključni korak v izdelavi grafa; merilo na ordinatni osi je preprosto, 

saj 1 cm premika v naravi ustreza enaki razdalji na grafu. Na časovni osi (abscisa grafa) pa si 

moramo pomagati z dogodki, za katere poznamo trajanje. Najenostavneje je, da ob izdelavi 

grafa sodelujejo trije učenci: prvi enakomerno vleče papir, drugi izvaja gibanje in ustvarja zapis 

na papirju, tretji pa vsako sekundo (ob udarcu metronoma, plosku učitelja, …) na vzdolžnem 

robu papirja zaznamuje potek časa, ne da bi se sam premikal. Za učence prvih razredov je to 

zadnje verjetno prezahtevna naloga. 

V gradivih je nato predvideno še risanje grafov z računalnikom; učenec se giblje, ultrazvočni 

vmesnik posreduje računalniku informacijo o oddaljenosti njegovega telesa, program pa 

izrisuje lego (ali hitrost) telesa v odvisnosti od časa. Dejavnosti so podobne kot pri prejšnjih 

nalogah, le način izrisovanja grafov je avtomatiziran. Podobno kot predhodne dejavnosti 

omogoča učencu uvideti povezavo med gibanjem njegovega telesa in matematičnim opisom 

(grafom). Program omogoča tudi preverjanje znanja branja grafičnih zapisov – učenci se 

morajo gibati, kot predpisuje že narisani graf, računalnik pa sproti izrisuje graf lege učenca 

preko prvotnega grafa in omogoča takojšnjo povratno informacijo.  

 

Raziskujemo 

 

Samostojno raziskovanje vplivov na gibanje pri spuščanju vozil po klančini je namenjeno 

predvsem učiteljem. Na delavnicah za učitelje smo izvajali celoten postopek s poudarkom na 
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vlogi učitelja pri vodenju učencev skozi raziskavo. Učitelji so tako izkusili vse faze 

raziskovalnega postopka v vlogi učencev in se hkrati pripravljali na podporo učencem pri tem.  

Za učence 1. razreda in učence začetnike je samostojno izvajanje celotnega postopka 

prezahtevno. Učitelj naj po svoji presoji vodeno izvede večino postopka, del pa prepusti 

učencem v samostojno izvedbo. Za učitelja je enostavneje, da ves razred, razdeljen v manjše 

skupine (3 – 4- učenci), išče odgovor na enako raziskovalno vprašanje. S tem tudi poudarimo, 

da moramo naenkrat raziskovati le vpliv ene same spremenljivke na izid poskusa. Nevešči 

učenci bi namreč lahko narobe razumeli raziskovanje vpliva različnih spremenljivk hkrati (in 

spregledali, da to izvajajo različne skupine, ki vsaka spreminja le eno spremenljivko).  

Postopek za začetnike lahko dodatno poenostavimo še s tem, da zmanjšamo število vrednosti 

spremenljivk na minimum – dve. Tako učenci izvajajo in primerjajo le po dva izida naenkrat in 

je izvedba, pa tudi interpretacija izidov poskusov, olajšana in skrajšana. Raziskovalni postopek 

z učenci večkrat ponovimo in vsakič izberemo drugo raziskovalno vprašanje ter pri tem urimo 

samostojno izvajanje različnih faz raziskovalnega postopka.  

Izbira faz raziskovalnega postopka, ki je prepuščena v samostojno izvedbo učencev in 

zaporedje, v katerem posamezne faze učenci izvajajo samostojno, je prepuščena učiteljem.  

Samostojno lahko učenci izvajajo tiste faze, za katere že imajo dovolj predhodnih izkušenj, 

hkrati pa se pri tem učijo nečesa novega.  

Predlagam naslednji vrstni red uvajanja samostojnega dela: 

- učenci izvedejo poskuse po navodilu in poročajo o svojem delu, 
- učenci predvidijo seznam pripomočkov za poskus, ki je opisan v navodilu, 
- učenci interpretirajo rezultate, 
- učenci predlagajo poskus, s katerim bi poiskali odgovor na zastavljeno raziskovalno 

vprašanje, 
- učenci predlagajo izboljšave svojega postopka, 
- učenci primerjajo pristope različnih skupin in utemeljeno razpravljajo o razlikah in možnih 

spremembah. 
 

Povsem pričakovano je, da učenci potrebujejo po več izvedb posameznih faz, preden jih 

obvladajo v tolikšni meri, da lahko napredujejo na naslednjo. Občasno lahko namesto uvajanja 

novih faz povečamo število (že usvojenih) faz, ki jih opravijo samostojno. 

Priporočila veljajo ne le za učence prvega razreda, temveč tudi za novince pri raziskovalnem 

pouku.  

Za pomoč učencem pri izvedbi in učitelju pri vodenju raziskovalnega postopka sem pripravila 

delovne liste, ki jih lahko izpolnjuje ves razred skupaj pod vodstvom učitelja, ali kasneje, ko so 

učenci že bolj vešči raziskovanja, vsaka skupina zase. Če je pismenost ovira, učitelj izpolnjuje 

delovni list po navodilih učencev, ali pa učenci z risanjem. Učitelji v praksi pogosto za pisanje 

določijo tistega učenca v skupini, ki to že zmore. 
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8.3.2.4 RAZISKUJEMO – delovni listi za prvo triletje oziroma raziskovalce začetnike  
 

Delovni listi (priloga 1) so namenjeni podpori izvajanju raziskovalnega pouka v razredu. Vsaka 

skupina (3 do 4 učenci) naj dobi in izpolni po en komplet delovnih listov. Na začetku lahko ves 

razred ob pomoči učitelja sodeluje pri oblikovanju enega. Na delovnih listih za prvo triletje so 

posamezne faze v raziskovalnem postopku opredeljene v obliki vprašanj, na katera učenci 

zapišejo (ali narišejo) odgovore. Če imajo učenci težave z oblikovanjem izjav, jim lahko 

ponudimo vzorce primernih povedi. V nadaljevanju so zapisani didaktični komentarji, 

namenjeni učitelju pri izvajanju raziskovalnega pouka v vsaki od faz.  

 

Kaj želimo izvedeti? 

 

Učenci vpišejo raziskovalno vprašanje. Začnejo lahko z: Zanima nas … ali Radi bi ugotovili …  

Kaj za to potrebujemo? 

 

Prostor za seznam potrebščin (narisan ali napisan). Učenci naj predvidijo, kaj in koliko 

pripomočkov potrebujejo za izvedbo dejavnosti in iz zalog po odobritvi prevzamejo samo 

načrtovane. Tako se izognemo pomanjkanju pripomočkov in hkrati odvečni opremi na 

nekaterih klopeh. 

 

Kako bomo to storili? 

 

Načrt dela. Vsebuje naj opredelitev neodvisne spremenljivke (kaj bomo med raziskavo 

načrtno spreminjali in ugotavljali, ali to vpliva na izid poskusov), odvisne spremenljivke (kaj 

bomo opazovali, zapisovali, spremljali, merili, da ugotovimo, ali se ta količina spreminja pod 

vplivom neodvisne spremenljivke) in konstant (česa med raziskavo ne bomo spreminjali, da 

bodo ugotovitve zanesljive oziroma poskus pošten).  

Kaj mislimo, da se bo zgodilo? Zakaj? 

 

Utemeljena napoved rezultata oziroma hipoteza o odgovoru na raziskovalno vprašanje. 

Izjava ima lahko obliko »Mislim, da …, ker …«. Ni pomembno, ali je hipoteza pravilno 

napovedala izid; namen hipoteze je osredotočanje razmišljanja na raziskovalni problem in 

priklic obstoječih izkušenj ter znanja o njem.  
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Kaj se je zgodilo? 

 

Poročilo o izvedbi poskusov in rezultatih poskusov. Primerni stavki imajo obliko »Opazili 

smo …«, »Ko smo povečali/zmanjšali (neodvisna spremenljivka), se je (odvisna 

spremenljivka) … Učence tudi spodbudimo, da opažanja primerjajo s predvidevanji. 

Kaj smo ugotovili? 

 

Ugotovitev je lahko en sam stavek, to je odgovor na raziskovalno vprašanje – posebej pri 

mlajših učencih. Dodan je lahko še kratek opis poteka dela. Učitelj in ostali poslušalci z 

zastavljanjem vprašanj preverijo, če izražena ugotovitev temelji na eksperimentalnih 

ugotovitvah. Naravoslovno mišljenje (ali vsaj zametke) prepoznamo po utemeljevanju 

trditev z dejstvi, ne s prepričanji ali verovanji.  

Ugotovitev je interpretacija rezultatov poskusov, ki smo jih izvajali med raziskavo. Starejši 

(ali bolj izkušeni učenci) naj poročanje razširijo z opisom in utemeljitvijo svojega načrta za 

delo, svoje ugotovitve pa utemeljijo. Dodajo naj posplošitev, interpretacijo, ki se ne nanaša 

samo na zbrane podatke.  

Učenci naj ne poročajo, ali so svojo hipotezo potrdili ali ovrgli (kar se pogosto dogaja), 

temveč o vsebini svojih ugotovitev – predstavijo naj torej svoj odgovor na raziskovalno 

vprašanje. Med refleksijo pa je seveda koristno, če hipotezo primerjajo z ugotovitvami, na 

kar naj jih učitelj spomni. 

»Iz rezultatov naših poskusov sklepamo …« ali »Naši rezultati kažejo …« so primerne stavčne 

oblike za sporočanje ugotovitev. Pravi znanstveniki se zavedajo, da so njihove ugotovitve 

lahko ovržene s poskusi, ki dajo drugačne rezultate, veljavnost ugotovitev pa je pogosto 

omejena. Gojenje zdrave skeptičnosti in kritičnega mišljenja je eden od pomembnih ciljev 

raziskovalnega pouka in prav je, da se tega zavedamo tudi pri lastnem delu.  

Kako smo poskrbeli, da je bila raziskava poštena? 

 

Kontrola spremenljivk oziroma osredotočanje na eno samo (neodvisno) spremenljivko 

naenkrat je za učence težavno, a nujno, zato poskrbimo, da se v refleksiji posvetimo tudi 

pregledu postopkov in ravnanj med raziskavo s stališča zanesljivosti ugotovitev oziroma 

»poštenosti« naše raziskave. 

Rezultati so zanesljivejši, če poskuse večkrat ponovimo in tako preverimo, ali so ponovljivi 

(ali vsakič dobimo vsaj podobne rezultate). To lahko zagotovimo tudi tako, da več skupin 

neodvisno raziskuje na isto temo, nato pa njihove rezultate in ugotovitve primerjamo. Tudi 

znotraj iste skupine naj učenci poskus nekajkrat ponovijo, če je to le mogoče.   
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8.3.3 Raziskovalni pouk v 2. razredu devetletne osnovne šole 
 

8.3.3.1 Učni cilji 
 

Za 2. razred sem izbrala tematski sklop snovi, za katerega v učnem načrtu za predmet 

Spoznavanje okolja najdemo naslednje cilje (Kolar, Krnel, Velkavrh, 2011):  

 

učenci 2. razreda 

- vedo, da se pri mešanju snovi lahko spreminjajo lastnosti sestavin ali pa ne,  
- znajo opisati in razlikovati snovi ter jih razvrščati po njihovih lastnostih (npr.: plovnost, 

trdota),  
- znajo pripraviti zmesi in uporabiti postopke za ločevanje zmesi, 
- vedo, da so nekateri pojavi obrnljivi, nekateri pa neobrnljivi,  
- znajo dokazati, da se pri nekaterih pojavih lahko spremenijo lastnosti snovi.  
 

Za poznavanje predznanja učencev preverimo cilje, zapisane v učnem načrtu v predhodnem, 

1. razredu, učenci: 

- spoznajo lastnosti, po katerih ločimo trde snovi in tekočine,  
- vedo, da obstajajo trde snovi in tekočine,  
- vedo, da so predmeti sestavljeni iz ene ali več snovi. 
 

V naslednjih razredih pa so v istem tematskem sklopu zapisani cilji:  

 

učenci 3. razreda  

- spoznajo, kaj vpliva na spreminjanje lastnosti snovi (zrak, sončna svetloba, voda),  
- poznajo spreminjanje lastnosti snovi pri segrevanju,  
- znajo meriti temperaturo,  
- poznajo lastnosti zraka in njegov pomen za dihanje; 
 

učenci 4. razreda znajo (Vodopivec, Papotnik, Gostinčar Blagotinšek idr., 2011): 

- razvrstiti, uvrstiti in urediti snovi po njihovih lastnostih (gnetljivost, stisljivost, trdota, 
gostota), 

- pojasniti povezanost lastnosti snovi z njihovo uporabo, 
- razložiti pomen simbolov za označevanje nevarnih snovi ter jih prepoznati na izdelkih za 

vsakdanjo rabo (jedko, vnetljivo, strupeno, nevarno za vodno okolje idr.), 
- pojasniti tehnične in tehnološke lastnosti gradiv (npr. trdnost, propustnost, cepljivost, 

gnetljivost), 
- ugotoviti bistvene značilnosti prepustnih in neprepustnih snovi za vodo in zrak, 
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- utemeljiti uporabo različnih posod in prostorov za shranjevanje in transport snovi; 
 

učenci 5. razreda znajo (prav tam) 

- dokazati, da se pri presipanju in prelivanju prostornina in masa snovi ohranjata ne glede 
na obliko posode. 

 

Postopkov, ki naj jih usvajajo učenci v 2. razredu ne navajam ponovno, saj so zelo podobni 

tistim v 1. razredu oziroma predstavljajo njihovo izpolnjevanje.  

 

 

8.3.3.2 Gradivo: Ločevanje zmesi 
 

Besedilo gradiva z didaktičnimi komentarji se nahaja v prilogi 3.  

Uvodni del gradiva je namenjen strokovnim pojasnilom za učitelje. Opisani so najbolj pogosto 

uporabljani načini ločevanja zmesi in primeri iz vsakdanjega življenja.  

Podana so tudi metodološka navodila za izvedbo: ugotavljanje učenčevih predstav in 

obstoječega znanja, navodila za pripravo pripomočkov in izvedbo dejavnosti. Posebej pa je v 

komentarjih za učitelja poudarjeno, da s poenostavljeni primeri ločevanja zmesi, ki so 

predvidena v gradivih in jih je enostavno ločiti, ne smemo pri učencih ustvariti vtisa, da je 

ločevanje tako enostavno tudi v vsakdanjem življenju. Tudi zato so predvidene tudi dejavnosti 

in zmesi, ki jih ni možno ločiti drugače kot z ročnim prebiranjem. Ključno vsebinsko sporočilo, 

ki naj ga prenesejo dejavnosti in spremljajoče razprave je, da je zmesi težko ločiti in da je bolj 

smotrno poskrbeti, da se snovi, ki ne sodijo skupaj, niti ne zmešajo. Konkretni zgledi ravnanja 

z odpadki v gradivih niso vključeni, saj učitelji to temo pogosto obravnavajo, ker je dobro 

zastopana tudi v učbenikih, na šolah pa potekajo številne dejavnosti ozaveščanja o ločenem 

zbiranju odpadkov (zbiranje starega papirja, ločeno zbiranje bioloških odpadkov, papirja in 

embalaže, starih polnil za tiskalnike, baterij, …).  

Prva dva sklopa sta posvečena ločevanju zmesi trdnih delcev, ki jih ločujemo na podlagi razlik 

med različnimi lastnostmi, tretji sklop dejavnosti pa ločevanju trdnih delcev od tekočin.  

 

A: Ločevanje z mrežami (naloge 1 – 4) 

 

Napotki za delo in uvodne vsebine te dejavnosti so povzeti po skriptah laboratorijskih vaj za 

študente Oddelka za razredni pouk (Ferbar, Gostinčar Blagotinšek, Mati, 2002) in Oddelka za 

predšolsko vzgojo (Ferbar, Gostinčar Blagotinšek, Ferbar, 2001). Med učitelji je ta tema zelo 
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priljubljena, za izvedbo z učenci pa jim manjka eksperimentalnih pripomočkov (osebna 

komunikacija z učitelji). V gradiva projekta Fibonacci smo zato dodali besedilo in v zbirki 

priskrbeli pripomočke za praktično delo učencev. Odločitev je bila prava, saj je pripadajoči 

eksperimentalni komplet najbolj pogosto izposojan med vsemi zbirkami.  

Po uvodnem seznanjanju z vsebino mešanic (različna semena, od fižola in zdroba, ki naj bi ju 

poznali vsi učenci, do manj znanih ajde in lanu) in poimenovanji mrež z različno velikimi 

odprtinami, učenci napovedo izide poskusov sejanja zrn na mrežah, nato pa napovedi še 

preizkusijo. Najprej posamič, nato pa jih učitelj povabi da predlagajo kako bi postopek 

pospešili in optimizirali. Pričakovati je, da bodo učenci predlagali uporabo več mrež hkrati, 

seveda pa se lahko pojavijo tudi predlogi za ročno ločevanje zmesi. V tem primeru lahko 

izvedemo oboje in primerjamo hitrost ločevanja. Nizanje več mrež hkrati izvajamo postopno, 

dodajamo po eno in pri tem učence napeljemo k razmisleku o vrstnem redu mrež in o tem, 

katera lastnost mreže je pri tem ključna.  

Zadnja naloga v tem sklopu je ločevanje zrn in železnih delcev, ki jih sicer lahko ločimo z mrežo, 

je pa dodana z namenom opozoriti na drugačne načine ločevanja (z magneti). 

 

B: Ločevanje z magneti (nalogi 6 in 7) 

 

Mešanice železnih delcev in fižola, ki je predvidena za to nalogo, ni mogoče ločiti z mrežo 

zaradi podobne velikosti delcev in neustrezne velikosti odprtin na mrežah. Učenci so prisiljeni 

razmisliti o drugačnih načinih ločevanja. Če niti posamič niti skupinsko samostojno ne rešijo 

naloge, jih povabimo, da iz zbirke pripomočkov izberejo tistega, ki jim bo pomagal opraviti 

nalogo.  

Naloga 7 je sestavljena z namenom opozarjanja na omejitve uporabnosti te metode, saj je 

mešanica sestavljena iz peska in delcev iz različnih kovin, od katerih je le železo feromagnetno 

in nanj deluje magnetna sila, na ostale pa ne. Preostale sestavine morajo ločiti ročno, kar je 

ponazoritev dela delavcev, ki v zbiralnicah prav tako ročno ločujejo odpadke, ki smo jih odložili 

neustrezno razvrščene. 

 

C: Ločevanje z usedanjem, centrifugiranjem in filtriranjem (naloge 8 – 11) 

 

Ta sklop dejavnosti je posvečen ločevanju trdnih delcev od tekočin. Najprej izvedejo tudi sicer 

pogosto izvajan poskus ločevanja trdnih delcev od vode s posedanjem, kjer naj bi učenci 

razmislili o izboljšanju postopka s premišljeno izbiro pripomočkov. Postopek naj bi tudi 

kvantitativno ovrednotili z merjenjem časa, v katerem opravijo nalogo in tako primerjali 
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ustreznost svoje izbire pripomočkov z drugimi. Po končanem postopku primerjajo svoja 

predvidevanja glede izida postopka z dejanskim stanjem in svoje izide z izidi drugih. 

Učitelji in učenci imajo možnost izdelati in preizkusiti preprost model centrifuge; napravo sicer 

uporabljamo skorajda vsakodnevno (centrifugiranje perila v pralnem stroju, odstranjevanje 

vode iz solate), vendar je delovanje skrito očem. Spoznavanje delovanja centrifuge je eden od 

ciljev druge dejavnosti v tem sklopu; če se učitelj tako odloči, pa lahko dejavnost izvedejo tudi 

z merjenjem časa ločevanja in ga primerjajo s tistim pri posedanju in tako sami ugotovijo, 

kateri postopek je bolj učinkovit.  

Enako nalogo nato opravijo še s filtriranjem; pri dejavnostih spoznajo kaj je filter, kako deluje 

in kakšen postopek je filtriranje. Pri tem uporabimo izkušnje, ki so jih učenci pridobili pri 

ločevanju zmesi z mrežami in pokažemo podobnosti (in razlike).  

Raziskovalna dejavnost v tem sklopu je posvečena samostojnemu načrtovanju in izdelavi 

»naprave« za čiščenje vode. Raziskovalni problem zastavi učitelj, učenci imajo na voljo različne 

»filtre«, ki jih morajo smiselno izbrati in sestaviti v čistilni napravi. Učiteljeva vloga pri tem je 

usmerjanje izbire in izdelave z vprašanji o lastnostih materialov, ki so na voljo in lastnostih, ki 

jih pričakujemo od filtrov. Nekateri učenci (včasih pa tudi učitelji) brez razmisleka uporabijo 

vse ponujene materiale, ki pa so izbrani tako, da v tem primeru »naprava« ne deluje. Učenci 

se torej lahko učijo torej tudi na svojih napakah.  

Dejavnosti sledi evalvacija izdelanih naprav in rezultatov čiščenja vode. Kako objektivno 

primerjati čistost filtrirane vode je zahtevna naloga za učence te starosti, posebej če so razlike 

med vzorci majhne. Učitelji lahko učence vodijo do preizkusa prosojnosti stolpca tekočine. 

Učenci pri tem primerjajo vidljivost vzorcev (ali drobnega tiska) skozi enako visoke stolpce 

tekočine v prozornih čašah.  

Za zaključek učencem zastavimo še »obrnjeno« nalogo: namesto, da bi ločevali pripravljene 

zmesi, predlagajo zmesi, ki jih lahko ločimo z izbranim postopkom (ločevanje z vodo na osnovi 

razlik v gostoti). Učitelj lahko njihove predloge in utemeljitve uporabi tudi za evalvacijo 

pridobljenega znanja in veščin.  

Ločeno sta dodana še predloga nalog za preverjanje znanja učencev; ena preverja poznavanje 

postopka ločevanja, druga pa poznavanje pomena imen postopkov in lastnosti snovi, ki jih 

izkoriščajo. 
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8.3.4 Raziskovalni pouk v 3. razredu devetletne osnovne šole 
 

8.3.4.1 Učni cilji 
 

Za 3. razred sem za obravnavo izbrala tematski sklop POJAVI, temo vreme. V učnem načrtu 

predmeta Spoznavanje okolja najdemo naslednje cilje:  

 

učenci 3. razreda 

- znajo povezati vremenske pojave z vremenskimi stanji, 
- spoznajo različne padavine in merijo količine padavin (dež, sneg).  
 

Zelo primerno je, da pri tej temi obdelamo še učni cilj iz tematskega sklopa snovi:  

 

učenci  

- znajo meriti temperaturo. 
 

V predhodnih razredih so prav tako že obravnavali izbrano temo, pri tem pa naj bi se učenci 

naučili: 

 

- v 1. razredu  

- spremljati in zapisovati vremenska stanja,  
- primerjati vremenska stanja v različnih letnih časih,  
- oblikovati preprost vremenski koledar;  
 

- v 2. razredu  

- spremljati in opisovati vremenske pojave in jih povezati s spremembami v naravi, 
- opazovati in opisovati spreminjanje ter gibanje oblakov,  
- da je veter premikanje zraka, ter določati hitrost in smer gibanja vetra. 
 

Dobro je , da se učitelj zaveda tudi, kakšne cilje predvideva učni načrt glede obravnavane teme 

v sledečih letih izobraževanja. Pri predmetu Naravoslovje in tehnika v 4. razredu ni predvideno 

obravnavanje te teme,  

 

v 5. razredu pa učenci znajo 
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- razložiti vzroke za nastanek vetrov, 
- opisati načine merjenja zračnega tlaka, hitrosti in smeri vetrov, 
- utemeljiti, kako izkoriščamo veter in se zavedati nevarnosti močnih vetrov, 
- načrtovati, izdelovati in preizkušati napravo za merjenje vetra in napravo, ki jo poganja 

veter;  
- povzeti iz vremenskih meritev, da temperatura v spodnji plasti ozračja z višino navadno 

pada, 
- povezati izkušnje s pihanjem vetra z vremenskimi razmerami, 
- poznati ciklone kot območja z nizkim tlakom in anticiklone kot območja z visokim tlakom, 
- razložiti, da vetrovi pihajo zaradi tlačne razlike od anticiklonov proti ciklonom, 
- razložiti, da na smer vetrov vplivajo še druge okoliščine, 
- pojasniti, da vetrovi lahko prenašajo snovi in toploto.  
 

Ležeče zapisani cilji so izbirni. 

 

 

8.3.4.2 Gradivo: Vreme 
 

Tema vreme, ki sodi v tematski sklop pojavi, omogoča učencem izkušnjo drugačne vrste 

eksperimentiranja in raziskovanja, pri kateri smo ljudje le opazovalci, saj se naravni pojavi 

odvijajo neodvisno od naše volje in poskusov ne moremo začeti ali ponavljati po svoji volji. 

Naravne pojave lahko le opazujemo in merimo izbrane spremenljivke; iz opažanj pa skušamo 

prepoznati vzorce in zluščiti zakonitosti. Tudi dolgotrajna opazovanja so del znanosti in eden 

od načinov pridobivanja informacij o naravnih procesih. Vreme je primerna tema tudi za to. 

V 3. razredu se skladno z učnim načrtom izčrpno posvetimo obravnavi padavin, merjenja 

količine padavin in merjenju temperature. Učitelji so se večinoma odločali tudi za merjenje 

hitrosti in ugotavljanje smeri vetra.  

Gradiva za učitelje (priloga 4) v uvodu obravnavajo različne dejavnike vremena (dež oziroma 

padavine, veter, oblake in temperaturo) po enakem vzorcu: didaktični napotki za odkrivanje 

učenčevih predstav, povezovanja pojmov v pojmovno mapo in preverjanje oziroma izgradnjo 

besedišča.  

Pri vsakem obravnavanem dejavniku vremena je dodano tudi najnujnejše strokovno ozadje in 

nekateri priročni podatki.  

Drugi del gradiv vsebuje dejavnosti.  
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Merjenje količine padavin – dežemer 

 

Gradivo vsebuje napotke za izdelavo preprostega dežemera, ki je model profesionalnih 

dežemerov, ki jih za meritve količine padavin uporabljajo meteorologi. Zapisani so tudi 

predlogi za dejavnosti z učenci in usmeritve za interpretacijo rezultatov. V uvodnem delu smo 

posebno pozornost posvetili pogojem, ki jim morajo ustrezati dežemeri, da bodo rezultati 

primerljivi. Učenci se o primerljivosti prepričajo tudi med aktivnostmi.  

 

Vlažnost zraka 

 

Aktivnost je namenjena učiteljem za izpopolnjevanje njihovega znanja, saj je psihrometrična 

metoda določanja vlažnosti zraka uporabljana v vremenskih hišicah. Dejavnost pa ni 

namenjena izvajanju z otroki, razen v primeru dela z nadarjenimi učenci oziroma, če učitelj 

tako presodi.  

 

Megla 

 

Navodilo omogoča modeliranje nastanka megle v učilnici. V postopku učenci lahko spoznajo 

potrebne pogoje za nastanek megle v naravi (in umetnih okoliščinah) in meglo v plastenki tudi 

zares opazijo. 

 

Oblaki 

 

Poskus modelira nastanek oblakov v naravi in omogoči učencem uvideti, da so oblaki po 

nastanku in zgradbi podobni megli, saj je razlika med njimi le v mehanizmu ohlajanja zraka 

med nastankom. Zrak se pri procesu nastanka megle (kondenzaciji vodnih hlapov v kapljice) 

namreč ohlaja od tal, oblaki pa nastanejo zaradi ohlajanja zraka med dvigovanjem.  

Oblaki so po učnem načrtu sicer tema 2. razreda. 

 

 

 

 



125 

 

Vremenska opazovalnica 

 

Vremenska opazovalnica omogoča spremljanje in merjenje vseh najpomembnejših dejavnikov 

vremena, saj vsebuje termometer, barometer, psihrometer in uro. Dodana je tudi vetrna 

vreča, ki omogoča primerjanje hitrosti vetra (semikvantitativno opazovanje) in določanje 

smeri vetra.  

 

Predlogi nalog za preverjanje in raziskovanje 

 

Gradivom so ob koncu dodani predlogi nalog za preverjanje znanja. Med predlogi je tudi 

sugestija za raziskavo. 

 

 

8.4 RAZISKOVALNI POUK V 2. TRILETJU DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE 
 

Ob predpostavki, da so bili učenci deležni raziskovalnega pouka že v prvem triletju lahko 

pridobljene veščine v drugem triletju nadgrajujemo in dopolnjujemo.  

Ustaljeno zaporedje faz dela od raziskovalnega vprašanja, načrta za delo in izvedbe do 

poročanja lahko razširimo z nekaterimi podrobnostmi. Poleg načrta za eksperimentalno delo 

lahko učencem postopno prepustimo še načrtovanje dela s podatki: sami lahko razmislijo o 

najbolj primernem načinu zapisovanja podatkov, njihove obdelave in predstavitve. Potek 

raziskave bodo sčasoma lahko v celoti predvideli vnaprej, saj postajajo miselno zrelejši.  

Več pozornosti lahko posvetimo zapisovanju, saj so se v prvem triletju naučili pisati. Načrt za 

delo, morebitne popravke le-tega, izmerke, opažanja, interpretacije in zaključke naj učenci 

napišejo v delovne liste ali svoje zvezke. Tudi v znanstvenem laboratoriju je laboratorijski 

dnevnik pomemben vir podatkov in omogoča sledljivost dela in priklic podatkov, ki bi bili sicer 

pozabljeni ali izgubljeni.  

V delovnih listih za vodenje poteka raziskave (priloga 1), ki so za drugo triletje precej 

obsežnejši, je poudarek na organizaciji podatkov v tabelah in predstavitvi izmerkov z grafi in 

pripomoček za prenos iz govorjene oziroma pisane govorice v grafični način sporočanja, kar 

opažam da je težava tudi za učitelje.  

Postopek evidentiranja spremenljivk in izbire neodvisne in odvisne spremenljivke lahko poteka 

vodeno z uporabo posebnega plakata, ki sem ga pripravila v ta namen (priloga 1) in 

samolepljivih lističev (prirejeno po Buttemer, 2006). Uporabo naj najprej demonstrira in vodi 
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učitelj frontalno, sčasoma pa ga prepusti učencem. Skladno s tem je vsaj v začetku smotrno, 

da ves razred (razdeljen v skupine) išče odgovor na enako raziskovalno vprašanje. Ko učenci 

zmorejo samostojno izvesti postopek, imajo lahko na voljo namizno verzijo plakata, vsaka 

skupina pa lahko izbere svoje raziskovalno vprašanje in poišče odgovor nanj v postopku, skozi 

katerega prehajajo večinoma samostojno, ob uporabi pripravljenih delovnih listih in občasnih 

usmeritvah učitelja.  

Delovni listi vodijo učence skozi načrtovanje raziskave in so v pomoč pri delu s podatki, ki sta 

dva najbolj problematična segmenta izvedbe raziskovalnega pouka. Vsekakor pa mora slediti 

še interpretacija rezultatov, poročanje o njih in refleksija o opravljenem delu. 

 

 

8.4.1 Raziskovalni pouk v 4. razredu devetletne osnovne šole 
 

8.4.1.1 Učni cilji 
 

Za 4. razred sem izbrala tematski sklop POJAVI in temo elektrika. Nihče od učiteljev, 

sodelujočih v projektu Fibonacci ni pred sodelovanjem v projektu obravnaval te teme ob 

aktivnostih učencev, le nekateri pa so demonstracijsko prikazali delujoč električni krog 

(osebna komunikacija). Prvi izziv je bil torej s kompletom eksperimentalnih pripomočkov 

omogočiti aktivni pouk izbrane teme, dodati pa tudi raziskovalni del. V učnem načrtu 

predmeta Naravoslovje in tehnika so za 4. razred zapisani naslednji cilji, ki jih lahko 

uresničujemo s predstavljenimi gradivi (Vodopivec, Papotnik, Gostinčar Blagotinšek idr., 

2011):  

 

učenci 4. razreda znajo 

- sestaviti preprost električni krog in razložiti pomen posameznih sestavnih delov, 
- razložiti vlogo električnega stikala v električnem krogu, 
- izdelati model električnega kroga, 
- poiskati in opisati vzroke nesreč pri ravnanju z električnimi napravami in razložiti načine 

varovanja, zaradi varovanja zdravja in življenja, 
- opisati porabnike električnega toka v šoli in doma, 
- dokazati, da nekatere snovi prevajajo električni tok, nekatere pa ne. 
 

Tema se v kurikulumu ponovno pojavi šele v 6. razredu pri predmetu Naravoslovje (Skvarč et. 

al., 2011), kjer v vsebinskem sklopu Energija – pridobivanje električne energije najdemo 

naslednje cilje: 

 



127 

 

učenci 6. razreda 

- spoznajo osnovne principe pridobivanja električne energije (hidroelektrarne, 

termoelektrarne, jedrske, vetrne elektrarne idr.), 

- spoznajo možnosti vsestranske uporabe električne energije (grelniki, hladilniki, svetila, 

elektromotorji, elektronske naprave idr.) in sklepajo na pomen varčevanja z električno 

energijo; 

 

v razdelku Tokovi in energija pa še cilj  

- učenci spoznajo in primerjajo različne vrste tokov: tok snovi, toplotni tok, električni tok.  
 

Tematika se nato na strokovno precej bolj poglobljenem nivoju obravnava v 9. razredu 

devetletne osnovne šole.  

 

 

8.4.1.2 Gradivo: Elektrika 
 

Uvodne dejavnosti gradiva za obravnavo elektrike (priloga 5) so posvečene ugotavljanju 

obstoječega besedišča in tudi identifikaciji nabora izrazov, ki jih moramo med obravnavo 

sproti vpeljati za uspešno komunikacijo. Pri izobraževanju učiteljev je ta del prav tako 

pomemben kot pri učencih.  

Če med učenci (ali učitelji) opazimo pretiran strah pred udarom električnega toka ali 

rokovanjem s pripomočki, se posvetimo tudi vprašanjem varnega rokovanja s predmeti pod 

napetostjo.  

Vsi električni krogi, ki za vir uporabljajo samo baterije, so popolnoma varni za rokovanje tudi 

brez posebnih varnostnih ukrepov. Iz didaktičnih razlogov pa lahko pred vsakim posegom v 

električni krog prekinemo povezavo z virom (baterijo).  

Učenci pa se morajo tudi zavedati, da je omrežna napetost mnogo višja in zato življenjsko 

nevarna in je zato eksperimentiranje z napravami, priključenimi v omrežje, prepovedano.  

 

Preprosti električni krogi 

 

Učenci po konsolidaciji besednega zaklada dobijo pripomočke z nalogo, da sestavijo delujoč 

električni krog. Učitelj lahko ob pozornem opazovanju učenčevih poskusov, da na baterijo 

priklopi žarnico tako, da bo zasvetila, spozna učenčeve predstave o tem, kako deluje električni 

krog.  
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Naloga je za večino učencev vabljiv izziv in ni pretežka, a učencem jo lahko uspe opraviti tudi 

slučajno. Zato morajo uspele poskuse narisati, da vezje pozorno opazujejo in ozavestijo detajle 

uspešnega načina povezave. Nalogo je mogoče rešiti na dva načina in učenci jih morajo 

preizkusiti več; poleg preverjanja, ali so zares odkrili, kako zvezati električni krog, pri tem tudi 

izkušenjsko spoznajo, da smer električnega toka za delovanje žarnice ni pomembna.   

Dejavnost je strukturirana podobno kot tiste, s katerimi je Piaget raziskoval otrokovo mišljenje 

na primeru električnega kroga (Labinowicz, 1989): najprej ga zgradijo samo iz vira in 

porabnika, nato pa dodajo najprej eno in nato še drugo vezno žico.  

Koncept, ki ga pri tem gradimo, je nuja, da se električni tok v vezju pretaka; v vsak del mora 

imeti tok možnost priteči in iz njega tudi odteči. To pa je možno le, če je vsak člen vezja vanj 

vključen z dvema priključkoma, povezava pa ni nikjer prekinjena. Da poudarjamo sklenjenost 

in nenehno pretakanje, vezja ne glede na obliko imenujemo električni »krog«.  

V 2. nalogi učenci ponovijo dejavnosti, ki so jih opravili pri prvi, le da uporabijo vir z manjšo 

napetostjo. Pozornost pri opazovanju usmerimo v žarenje žarnice in oblikujemo ugotovitev, 

da lastnosti vira vplivajo na delovanje porabnikov. Vpeljava napetosti kot tiste lastnosti vira, 

ki je pomembna za delovanje električnega kroga, po učnem načrtu ni predvidena. Učitelj lahko 

nanjo opozori le kot na prepoznavno in razločevalno lastnost, kot na podatek, zapisan na ovoju 

baterije, ne da bi se spuščal v njen fizikalni pomen.  

 

Prevodniki in izolatorji 

 

Ko spoznamo električni krog in utrdimo znanje o pogojih za njegovo delovanje, lahko učenci 

začnejo spoznavati tudi električno prevodnost kot lastnost snovi, od katere je odvisno ali 

skoznjo lahko teče električni tok. Učenci med aktivnostjo, pri kateri uporabljajo predhodno 

pridobljeno znanje in veščine, razvrščajo snovi iz zbirke na prevodnike (ki prevajajo električni 

tok) in izolatorje (ki električnega toka ne prevajajo). 

Aktivnost poteka v dveh stopnjah: učenci najprej s poskusi ugotovijo, ali skozi snov teče 

električni tok, nato pa iz rezultatov sklepajo o električni prevodnosti. Izvedba je predvidena v 

dveh korakih, da imajo učenci možnost sledenja vsaki stopnji v procesu sklepanja, ki iz 

opazljivega učinka (žarenje žarnice) omogoča sklepanje o snovni lastnosti (električna 

prevodnost).  

S poskusom snovi v resnici razdelimo na dobre in slabe prevodnike; za tiste, pri katerih žarnica 

ne zasveti, ne moremo z gotovostjo trditi, da so izolatorji. Če učitelj presodi, da učenci zmorejo 

ta razmislek (in če učitelju to omogoča časovna razporeditev), lahko skupaj načrtujejo, kako bi 

poskus izvedli z večjo natančnostjo ali celo praktično preizkusili predlagane zamisli, ki pa 

presegajo učni načrt.  
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Stikalo 

 

Spoznavanje vloge stikala v električnem krogu sodi med izbirne cilje v učnem načrtu, vendar 

so aktivnosti, povezane s tem zelo motivacijske za učence. Omogočajo tudi pokazati povezavo 

teme z vsakdanjim življenjem, kjer stikala uporabljamo vsakodnevno, kar poveča relevantnost 

in uporabnost pridobljenega znanja.  

Učenci najprej uporabijo stikalo iz zbirke in se ga naučijo pravilno vezati v električni krog. Ko 

usvojijo uporabo, jih seznanimo še z zgradbo. Žal so komercialno dostopna stikala taka, da ne 

omogočajo vpogleda v notranjost in način delovanja. Druga aktivnost zato predvideva 

samostojno izdelavo stikala in preizkus njegovega delovanja v električnem krogu, da bi 

učencem omogočili vpogled zgradbo in način delovanja stikala.  

 

Raziskovanje in preverjanje 

 

Dejavnosti, opisane v tem sklopu predvidevajo vodeno raziskovanje nekaterih vplivov na 

delovanje električnega kroga. Ker je ta tematski sklop zelo problematičen za učitelje s stališča 

njihovega strokovnega znanja in samozaupanja glede kompetentnosti za poučevanje te 

vsebine, so postopki zelo strukturirani, opisani so poteki in podane so tudi možne rešitve, 

odgovori in izvedbe nalog in raziskav. Sočasno so vpeljani tudi nekateri strokovni pojmi (na 

primer zaporedna in vzporedna vezava), ki ne sodijo v 4. razred, a so učiteljem omogočali 

priklicati njihovo obstoječe znanje in ga povezati z vsebino dejavnosti.  
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8.4.2 Raziskovalni pouk v 5. razredu devetletne osnovne šole 
 

8.4.2.1 Učni cilji 
 

Učni načrt predmeta Naravoslovje in tehnika v 5. razredu s področja Snovi predpisuje 

naslednje cilje (Vodopivec, Papotnik, Gostinčar Blagotinšek idr., 2011):  

 

učenci znajo 

- dokazati, da toplota prehaja s toplejšega na hladnejše, 
- razlikovati med temperaturo in toploto, 
- opisati različne termometre in meriti temperaturo, 
- prikazati, da različne snovi različno prevajajo toploto, 
- ugotoviti pomen in opisati vrste izolacijskih materialov ter poiskati primere uporabe. 
 

 

8.4.2.2 Gradivo: Temperatura in toplota 
 

Tudi v tem gradivu (priloga 6) se v uvodu najprej posvetimo besedišču. V vsakdanjem jeziku 

obstaja veliko izrazov s katerimi opisujemo različne temperature; z učenci jih naštejemo čim 

več, nato pa uredimo v naraščajočem zaporedju temperatur, ki jih predstavljajo. Pripišemo jim 

tudi številske vrednosti, saj je eden od ciljev tudi številsko opredeliti temperaturo.  

 

Temperatura- merjenje temperature vode, telesne temperature in temperature zraka 

 

Preden začnemo z merjenjem temperature se posvetimo merilnemu instrumentu, 

termometru. Uporabimo alkoholni termometer, takega največkrat uporabljamo v šolskih 

laboratorijih. V zbirki so tudi električni uporovni termometri s tekočekristalnimi prikazalniki, s 

katerih je odčitavanje izmerka enostavnejše.  

Učenci alkoholni termometer narišejo in poimenujemo ključne dele, katerih poimenovanja 

moramo poznati za razumevanje navodil o rokovanju z instrumentom in za njegovo uporabo 

(npr. bučka, skala, odčitek).  

Vse tri uvodne naloge so posvečene izpopolnjevanju veščine merjenja temperature in 

hkratnemu spoznavanju različnih vrst termometrov. Dejavnosti potekajo na primerih merjenja 

temperature vode, telesne temperature in temperature zraka. Posebna pozornost je 

posvečena napotkom za pravilno izvajanje postopka merjenja, pri čemer so upoštevane 
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najpogostejše napake, ki jih lahko opazimo pri izvajanju meritev. Meritve naj potekajo tako 

znotraj prostorov kot na prostem.  

Pri merjenju temperature s termometrom objektivno določimo temperaturo. Učenci pa lahko 

v okviru pouka o človeškem telesu tudi slišijo, da imamo v koži čutnice za temperaturo. Naloga 

4 omogoča izkušenjsko spoznati, da čutilo ni zanesljivo, oziroma, da je zaznavanje in 

ocenjevanje temperature s kožo subjektivno.  

 

Temperatura, toplota in toplotni tok 

 

Temperature v 5. razredu še ne opredelimo kot termodinamsko količino. Opredelitev je 

operacionalizirana – temperatura je količina, ki jo merimo s termometrom. Tudi toploto 

vpeljemo samo opisno in na osnovi opažanj pri poskusih. Pri prvi dejavnosti pokažemo, da z 

mešanjem vode različnih temperatur dobimo mešanico vode s temperaturo med obema 

začetnima vrednostma.  

Naslednji poskus opravimo v pločevinkah tako, da manjšo postavimo v večjo, vanju pa 

nalijemo vodo različnih temperatur. Poskus omogoči učencem izkušnjo, da se temperaturi 

vode v posodah, ki sta v toplotnem stiku izenačita, podobno kot pri prejšnjem poskusu, čeprav 

se voda pri tem ne meša. V razgovoru o obeh poskusih opažanja pojasnimo tako, da vpeljemo 

novo količino, ki se pretaka med posodama vode z različno temperaturo – toploto. Toploto 

torej vpeljemo kot način za spreminjanje temperature teles. Z izmenjevanjem toplote 

pojasnimo segrevanje in ohlajanje in tako vsaj začnemo izkoreninjati napačno predstavo, da 

je za ohlajanje krivo sprejemanje mraza, ki izhaja iz vsakdanje govorice (npr. skozi odprto okno 

v prostor vdira mraz).  

 

Toplotna prevodnost 

 

Učenci po vpeljavi toplote in pretakanja toplote ob dejavnostih spoznajo še, da se toplota ne 

pretaka skozi vse snovi enako hitro, ker se snovi razlikujejo po toplotni prevodnosti.  

 

Naloge za preverjanje znanja 

 

Predlogi za preverjanje znanja vsebujejo raznolike možnosti, kako ob aktivnostih preverjati 

in/ali ocenjevati pridobljene veščine merjenja temperature in eksperimentiranja. Dodatni 

predlogi se nanašajo na delo s podatki in grafične predstavitve – za spremembo preverjamo 

veščino branja namesto izdelovanja grafov. 
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Kot običajno, se poglavje zaključi s sugestijo za raziskavo za sočasno razvijanje veščin 

raziskovalnega pouka in spoznavanje konceptov temperature in toplote. Učenci naj bi 

raziskavo načrtovali že dokaj samostojno, zato so podane samo usmeritve za delo. Za učitelje 

je dodano pojasnilo. 
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9 PREIZKUSI ZNANJA 
 

V tem poglavju so najprej predstavljeni testi, ki sem jih sestavila za preverjanje znanja učencev 

pred in po izvajanju učnega posega, povezanega z raziskovalnim poukom oziroma po gradivih, 

pripravljenih v okviru projekta Fibonacci. Testi so zbrani v prilogi 7. 

Ob uvajanju novega pristopa k poučevanju v našo šolsko prakso se mi je zdelo kljub dobrim 

izkušnjam iz tujine nujno preveriti uspešnost le-tega v primerjavi z ostalimi pristopi, saj je le 

tako mogoče kredibilno promovirati njegovo uporabo. To bi tudi sicer morala biti stalna praksa 

pred, med in po uvedbi sprememb v šolskem prostoru. Tudi učitelji bi morali učinke svojega 

dela večkrat preverjati z akcijskimi raziskavami (Punch, 2009). 

Testi preverjajo cilje, izbrane za obdelavo s predstavljenimi gradivi, ki so zajeti tudi v 

kurikulumu. To omogoča primerjavo z znanjem učencev v kontrolni skupini.  

Vedno preverjam tudi specifična znanja, vezana na aktivni in raziskovalni pouk oziroma 

izkušnje, pridobljene pri tem. Izbrana gradiva in tudi preizkusi znanja so sestavljeni tako, da s 

starostjo narašča tudi zahtevnost oziroma samostojnost (pri načrtovanju) raziskovanja.  

V teste vseh razredov so vključene tudi lahke naloge, saj je nujno preveriti doseganje 

minimalnih standardov, ki jih morajo doseči vsi učenci. Za te vrste nalog je torej pričakovano, 

da jih bodo pravilno rešili vsi učenci. Prav tako pa so v teste vključene zelo zahtevne naloge, ki 

preverjajo razumevanje obravnavane tematike v širšem kontekstu ali uporabo znanja na novih 

primerih. Za take je pričakovati, da jih bodo pravilno rešili le nekateri ali sploh nihče.  

Pri sestavljanju testov sem prav tako skušala omejiti njihovo dolžino, saj učitelji težko namenijo 

preverjanju več kot eno šolsko uro; tako zaradi organizacije dela po urniku kot zaradi 

natrpanosti programa. Posebej v prvem in drugem razredu pa je test izrazito kratek tudi zaradi 

ohranjanja pozornosti učencev.  

 

 

9.1 GIBANJE – 1. RAZRED  
 

Test je sestavljen iz petih nalog. Večinoma uporabljam grafično sporočanje, učenci pa 

odgovarjajo na enak način, saj sem privzela, da učenci še niso opismenjeni. Učitelji so pred 

izvedbo dobili navodilo, naj učencem besedilo v celoti preberejo in preverijo, ali naloge 

razumejo. Prav tako so predhodno preverili poznavanje barv pri nalogi, kjer učenci odgovarjajo 

z barvanjem sličic v testu. Če so bili pričakovani ubesedeni odgovori, jih je po potrebi zapisal 

učitelj po učenčevem nareku.  
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Naloge so večinoma nezahtevne, saj je razpon znanja prav v 1. razredu osnovne šole največji. 

Učitelji temo lahko obravnavajo v poljubnem delu šolskega leta, zato sem preizkus prilagodila 

obravnavi (in testiranju) na začetku. Tedaj je pričakovati veliko težav z besediščem, 

razumevanjem navodil, pripravljenostjo sodelovati in pomanjkanjem izkušenj z dejavnostmi, 

o katerih sprašujem v testu in reševanjem testov. Iz etičnih razlogov s testom tudi nisem hotela 

povzročiti frustracij (ob neznanju ali nerazumevanju navodil) niti pri učencih niti pri njihovih 

učiteljih.  

1. naloga 
 

Pri prvi nalogi preverjam razumevanje pojma »gibanje« in ugotavljam, ali učenci gibanje 

pripisujejo le živalim, ljudem in objektom, ki so jih vajeni iz vsakdanjega življenja (avto, žoga), 

ali so ob odgovarjanju zmožni prenesti svoje pojmovanje gibanja tudi na objekte, ki jih sicer 

pogosto vidijo, vendar o njih ne razpravljamo v tem kontekstu (Sonce, Luna, rastlina, drevo).  

 

1. OZNAČI S  TISTE, KI SE LAHKO PREMIKAJO! 

 

 

 

RASTLINA  ŽOGA   AVTO   MAČKA 

 

 

 

 

 

ČLOVEK   HIŠA   OBLAK   REKA 

 

 

 

LUNA   SONCE   DREVO   DEŽEVNIK 
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2. naloga 
 

Druga naloga preverja doseganje cilja, ki mu v kurikulumu in v časovnem načrtu posvečamo 

veliko pozornost: načini, kako povzročimo gibanje. Konceptualno je vsebina zelo pomembna, 

saj bodo v 8. razredu devetletne osnovne šole v okviru predmeta fizika precej časa posvetili 

obravnavi sil, ki so strokovni izraz za »načine premikanja« in hkrati nadpomenka. Pri osebah 

to sicer ni poudarjeno, ker je aktivna vloga človeka pri delovanju na predmete v okolici 

samoumevna, pri medsebojnem delovanju predmetov pa sta opredeljena tisti, ki silo izvaja, in 

tisti, na katerem lahko učinke sile opazujemo. Učenci morajo način delovanja poimenovati 

oziroma opredeliti. To storijo z barvanjem sličic.  

 

2. KAKO JIH PREMIKAMO? 

POBARVAJ  

RDEČE – POTISKAMO  RUMENO – VLEČEMO  MODRO – PRENAŠAMO. 

 

 

 

 

KOŠARA   NAKUPOVALNI VOZIČEK  SANI 

 

 

 

 

 

LOKOMOTIVA VLAK          PLUG SNEG         OTROK TORBO 

 

 

3. naloga 

 

Naslednja naloga preverja, ali imajo otroci ozaveščene izkušnje z opazovanjem gibanja vozil 

po klancu. Izkušnje te vrste so z igro zagotovo pridobili, vprašanje pa je, ali so jih ozavestili do 

te mere, da jih znajo samostojno uporabiti. Naloga tudi preverja, ali imajo učenci potrebno 

poznavanje pojava za smiselno odgovarjanje na naslednjo nalogo.  
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3. KAJ SE BO ZGODILO, KO IGRAČO (AVTO) SPUSTIMO PO KLANCU? OZNAČI S 

. 

 

 

 

 

OSTAL BO, KJER JE.           ODPELJAL SE BO DO DNA KLANCA.  ODPELJAL SE BO DO DNA IN ŠE DLJE. 

 

 

4. naloga 

 

Naloga sprašuje po rezultatu poskusa, za katerega predvidevam, da ga učenci niso izvajali v tej 

obliki, kot je naloga zastavljena, saj v gradivih ni neposrednega navodila oziroma sugestije za 

to. S tem skušam preseči spraševanje po pomnjenju rezultatov poskusov oziroma preverjanje 

priklica. Učenec, ki je izvedel dovolj poskusov z raziskovanjem vpliva različnih dejavnikov na 

razdaljo, ki jo po ravnem prevozi vozilo po spustu po klančini, predvidoma zmore predvideti 

tudi izid preprostega poskusa, s katerim nima izkušenj. 

 

4. IGRAČO SPUSTIMO. KAJ MISLIŠ, KJE BO AVTO PELJAL NAJDLJE? OZNAČI S 

. 

 

 

 

 

 

 

 

5. naloga 

 

Zadnja od nalog preverja učenčevo prepoznavo različnih načinov gibanja ljudi in živali. Naloga 

je preprosta, če v njej prepoznamo samo poimenovanje različnih, najbolj pogostih načinov 

gibanja; če sličice preučimo natančneje, pa od učencev zahtevajo natančno opazovanje in 
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zaznavanje majhnih razlik pri predstavitvi gibanja ljudi. Za razlikovanje med hojo (sredina 

spodaj) in tekom (skrajno desno v zgornji vrsti) je učenec moral obe gibanji natančno opazovati 

in razliko prepoznati tudi na risbi. Risba mačke, ki miruje, je prav tako dodana namenoma, za 

kontrolo natančnosti opazovanja in odgovarjanja. 

 

5. OPIŠI NJIHOVO GIBANJE. POBARVAJ:  

MODRO: PLAVA, RDEČE: LETI, RUMENO: SKAČE, ZELENO: SE PLAZI, ČRNO: HODI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatni vprašanji na koncu sta zastavljeni za razkrivanje predstav o gibanju na notranji pogon 

(1) in teži kot vzroku za gibanje (2). Oba koncepta segata izven predpisanih vsebin trenutnega 

učnega načrta.  

 

KAJ MISLIŠ, ZAKAJ 

(1) RAKETA LETI? 

(2) ŽOGA PADE NA TLA, ČE JO SPUSTIŠ? 
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9.2 LOČEVANJE ZMESI – 2. RAZRED  
 

Preizkus znanja za učence 2. razreda vsebuje precej več besedila kot test za 1. razred. 

Uporabljene so velike tiskane črke, ki jih učenci najprej spoznajo, da lahko besedilo berejo vsaj 

nekateri. Ker ne moremo z gotovostjo sklepati, da lahko besedilo preberejo vsi učenci v celoti, 

so učitelji dobili navodilo, da ga učencem preberejo. Test preverja razumevanje pojma zmes, 

poznavanje postopkov ločevanja in rezultate postopkov.  

Težavnost nalog se stopnjuje; začetne naloge lahko pravilno reši učenec, ki je opravil 

dejavnosti in pri tem pozorno opazoval dogajanje, zadnji nalogi pa zahtevata povezovanje 

pridobljenih znanj in uporabo na novem primeru. 

 

 

1. naloga 

 

Naloga je namenjena ugotavljanju, kaj učenci razumejo kot zmes oziroma preverjanju, ali 

poznajo pomen tega pojma, ki ga v nadaljevanju neprestano uporabljamo.  

 

1. KAJ OD NAŠTETEGA JE ZMES? OZNAČI S .  

 

- MIVKA     - JUHA Z REZANCI 

- MOKA      - TOPLA VODA 

- PRST      - LIMONADA 

 

 

2. naloga 

 

Naloga 2 v nadaljevanju je namenjena preverjanju pogostih napačnih predstav o lastnostih, ki 

vplivajo na to, ali predmet plava ali potone. Učenci so pri dejavnostih (in iz vsakdanjega 

življenja) pridobili izkušnje o tem, da kamni v vodi potonejo. Hkrati je pri mlajših otrocih 

pogosta napačna predstava, da velikost vpliva na to, ali predmet plava ali potone.  
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2. RAZLIČNO DEBELE KAMNE STRESEMO V POSODO Z VODO. KAJ SE ZGODI? OZNAČI S . 

 

 

 

3. naloga 

 

Naloga 3 sodi med lahke. Ločevanje zmesi, katerih sestavine se razlikujejo po velikosti delcev 

z mrežami je pogosto izvajana zato naj bi učenci poznali izid poskusa. Kljub temu izbira 

pravilnega odgovora odraža poznavanje pravila, po katerem poteka ločevanje sestavin z 

mrežami.   

3. PESEK PRESEJEMO SKOZI MREŽO. KAJ SE ZGODI? OZNAČI S . 

 

 

 

 

 

 

4. naloga 

 

V 4. nalogi morajo učenci najprej presoditi, katere od naštetih mešanic sploh lahko ponovno 

ločimo (obrnljivost pojavov). Odločitev morajo nato še utemeljiti in pri tem izkazati uporabo 

postopkov ločevanja, s katerimi so se seznanili med dejavnostmi na nekaterih znanih in 

nekaterih novih primerih; primeri so izbrani izmed tistih, ki so jih obravnavali pri pouku in take, 
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ki jih poznajo iz vsakdanjega življenja. Naštetih je veliko različnih vrst primerov, in pričakovano 

je, da bodo učenci izbrali enega (iz vsake skupine) ter predlagali oziroma načrtovali, kako ločiti 

zmes na sestavine. Na ta način imajo učenci nekaj svobode, da se preizkusijo v načrtovanju 

reševanja novega problema ali le znani postopek uporabijo na nekoliko drugačnem primeru. 

Ocenjujem, da je naloga dokaj zahtevna za 2. razred devetletne osnovne šole. Od učencev prav 

tako ne moremo pričakovati obširnih in izčrpnih odgovorov zaradi omejene opismenjenosti.  

 

4. KATERE ZMESI LAHKO LOČIMO? OZNAČI S . 

 

- PRST IN KAMENJE     - JUHO IN REZANCE 

 

 

- SOL IN VODO     - JAJCE IN TESTO 

 

KAKO TO STORIMO? 

 

 

 

- SIRUP IN VODO      - KOSMIČE IN SADJE  

 

 

 -VODO IN MAVEC     - ŽEBLJIČKE IN PESEK 

 

KAKO TO STORIMO? 

 

 

5. naloga 

 

Pri ločevanju prsti in kamenja od vode, ki ga obravnava 5. naloga, je sicer ključno sporočilo, da 

taka voda ni čista. Na dobro znanem primeru preverjamo poznavanje procesa usedanja 

(zakonitost, ki velja pri tem), ali pa natančnost opazovanja dogajanja.  
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Dodatni vprašanji naj bi razkrili, koliko učenci vedo o ločevanju snovi na primerih iz 

vsakdanjega življenja; ločevanje soli iz vodne raztopine in ločevanje primesi iz odplak sta dokaj 

zapletena primera, ki bi ju lahko poznali le najbolj sposobni oziroma informirani učenci. 

 

5. BLATNO VODO PUSTIMO, DA SE POSEDE. KAKO SO RAZPOREJENE PLASTI? OZNAČI S . 

 

 

KAJ MISLIŠ, KAKO IZ MORJA DOBIMO SOL? NARIŠI ALI NAPIŠI. 

 

 

KAJ MISLIŠ, KAKO OČISTIJO NAŠE ODPLAKE, DA LAHKO VODA STEČE V REKO? 
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9.3 VREME – 3. RAZRED  
 

Test je sestavljen iz besedilnih nalog. Predvidevam, da učenci že znajo brati in pisati, vendar 

se zavedam omejitev pri tem. Učitelji so imeli navodilo, da učencem preberejo besedilo, če bi 

branje lahko pomenilo oviro pri izpolnjevanju nalog. Besedila ni veliko, učenci lahko 

odgovarjajo le z izbiro odgovora ali kratek odgovor zapišejo. Težavnost nalog narašča od lahkih 

na začetku do težkih na koncu.  

Veter je eden od dejavnikov vremena, ki ga nalaže opazimo in vprašanja na koncu testa se 

nanašajo nanj. Učitelji so se namesto obravnave posamičnih dejavnikov v zaporednih razredih 

namreč pogosto odločali za celostno obravnavo tematskega sklopa »vreme«, saj so v 

eksperimentalnem kompletu dobili vse potrebne pripomočke za to, zato sem k preverjanju 

dodala tudi preverjanje znanja o vetru.   

 

1. naloga 

 

Naloga ugotavlja ali učenci vedo iz česa so oblaki. Glede na aktivnosti in vsebine, ki jih 

obravnavajo v 3. razredu in v prvih dveh razredih devetletne osnovne šole je pričakovati, da 

to vedo. Naloga se (z nekoliko spremenjenim besedilom) ponovi v nadaljevanju.  

1. Kaj misliš, iz česa so oblaki? 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________  

 

 

2. naloga 

 

Merjenje količine padavin je eden od ciljev v učnem načrtu in naloga preverja, ali učenci 

razumejo povezavo med količino vode v dežemeru in količino padavin. Naloga je lahka, ker je 

presek vseh posod enak in ne zahteva razlikovanja med višino gladine in količino prestrežene 

vode.  
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2. Dež smo prestrezali v posode na sliki. Kje je padlo največ dežja? Označi s . 

 

                 povsod enako 

 

 

 

 

3. naloga 

 

Naloga je le po besedilu enaka prejšnji. Za razliko od prejšnje so posode na sliki različnih 

presekov in zato mora učenec za pravilni odgovor na vprašanje razumeti, da je količina padavin 

(ki jih prestrežemo v posode z navpičnimi stenami) povezana le z višino prestrežene vode in 

ne z njeno prostornino. Razumevanje tega je nujno za razumevanje ene od enot za merjenje 

količine padavin (mm). Dokler učenci ne usvojijo te povezave, je bolje, da učitelj izmerjene 

količine padavin izraža v litrih na kvadratni meter. Enoti sta sicer ekvivalentni, a ne z 

didaktičnega stališča. 

3. Učenci iz sosednjega razreda so količino dežja merili s posodami na spodnji sliki. Kje je padlo največ 

dežja? Označi s . 

 

 

 

         povsod enako 

 

 

 

 

4. naloga 

 

Naloga preverja ali učenci razumejo kroženje vode v naravi oziroma mehanizem, kako voda 

prehaja v vrhnje plasti ozračja, od koder ponovno pade na tla v obliki padavin.  
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4. Kaj misliš, kam navadno izginejo luže z asfaltnih cest? Označi vse pravilne odgovore. 

Izhlapijo v zrak.   

Nekdo jih pobriše s krpo.  

Pronicajo v tla. 

Popijejo jih živali. 

Odtečejo v potoke in reke.  

 

 

5. naloga 

 

Naloga z drugačnim besedilom preverja, ali so učenci naučeno o oblakih in njihovi vlogi pri 

nastanku padavin zares ponotranjili, ali le ponavljajo na pamet naučene odgovore o njihovi 

sestavi in nastanku. Učitelju hkrati razkrije tudi učenčeve predstave o živem oziroma atribute, 

ki jih učenci pripisujejo živemu svetu.   

 

5. Ali so oblaki živi? __________________ Zakaj tako misliš? 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

6. naloga 

 

Naloga preverja eno od komponent eksperimentalne veščine brez uporabe pripomočkov. Cilj 

naučiti se meriti temperaturo smo dodali tematskemu sklopu o vremenu, saj je tu učenje 

merilnega postopka osmišljeno in povezano z vsakdanjim življenjem. Naloga preverja, ali 

učenci znajo prebrati odčitek z različnih termometrov, na katere lahko naletijo v vsakdanjem 

življenju ali pa so standardni za uporabo v šoli.  

Dodatno vprašanje preverja, ali so učenci usvojili izraz »temperatura«, saj ga v vsakdanjem 

življenju pogosto napačno nadomeščamo s toplota in termometru pravimo »toplomer«. 
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6. Oglej si risbe termometrov. Na črte pod risbami zapiši, koliko kažejo. 

 

 

Narisal Tomaž Verbič Šalamon. 

 

___________  _____________    ____________ ____________ 

 

 

Kaj merimo s termometri? _______________________________________ 

 

 

7. naloga 

 

Vprašanje preverja poznavanje pravila za poimenovanje vetrov.  

 

7. Kako imenujemo topli veter, ki piha od juga proti severu? ____________________ 
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8. naloga 

Učenci lahko naštejejo lokalna ali splošna imena za vetrove, število vetrov, ki jih poznajo, pa 

je neke vrste indikator njihove ozaveščenosti o temi. Poimenovanja imajo priložnost pogosto 

slišati, rezultat pa pokaže, kako pozorni so na to. 

 

8. Naštej nekaj vetrov, ki jih poznaš. ______________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

9. naloga 

Določanje smeri vetra z vetrokazom v obliki puščice je predlagano v učnem načrtu, izdelovali 

pa smo ga tudi na delavnici (in torej pričakujem, da so ga tudi učenci v pilotskih oddelkih). 

Učitelji se pogosto odločijo tudi za izdelavo vetrokazov, podobnih vetrni vreči, prav tako pa bi 

morali učenci imeti izkušnje z opazovanjem plapolanja zastav v vetru. Z didaktičnega stališča 

nastane težava v tem, da prvi vetrokaz (puščica) kaže smer iz katere piha veter, vetrna vreča 

in zastave pa se usmerijo tja, kamor veter piha. Položaja sta torej nasprotna, pomenita pa 

enako smer vetra. Naloga preverja, ali učenci informacije različnih vetrokazov povežejo in 

razumejo na ustrezen način. 

 

9. Katera od risb pravilno prikazuje vetrokaz in zastavo v vetru? Označi s . 
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10. naloga 

Vprašanje dodatno preverja razumevanje povezave med delovanjem vetrokaza in smerjo 

vetra.  

 

10. Ob sliko, ki pravilno prikazuje zastavo in vetrokaz, s puščico označi, kam piha veter.  
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9.4 ELEKTRIKA – 4. RAZRED  
 

Naloge preverjajo poznavanje principov delovanja električnega kroga na preprostih primerih, 

znanje o električni prevodnosti snovi, poznavanje oznak za nevarnosti, povezane z električno 

napeljavo in električnih naprav. Glede na starost učencev je raziskovanje prvič preverjano na 

nekoliko višjem nivoju, saj morajo izmed več predlogov izbrati ustrezno zaporedje poskusov.  

 

 

1. naloga 

 

Naloga preverja ali so učenci usvojili koncept sklenjenega električnega kroga, v katerem 

električni tok teče in mora v porabnik priteči in iz njega odteči; da je to omogočeno, mora biti 

v električni krog zvezan z dvema priključkoma. Za pravilni odgovor morajo učenci poznati 

funkcijo posameznih delov baterije in žarnice. 

 

1. Žarnico priklopimo na baterijo kot kažejo risbe. Katera žarnica sveti? Vse take označi s .  
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2. naloga 

 

Naloga preverja poznavanje opozorilnega znaka za nevarnosti, povezane z električno 

napeljavo. 

 

2. Kaj misliš, kaj pomeni znak na sliki?  

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

3. naloga 

 

Električna prevodnost je ena od lastnosti snovi, po katerih morajo učenci razvrščati snovi in 

njihove lastnosti. Hkrati preverja učinkovitost praktične aktivnosti, pri kateri so učenci z lastno 

aktivnostjo ugotavljali, katere snovi so prevodne in katere ne.  

 

3. Kaj misliš, skozi katere snovi lahko teče električni tok? Naštej jih nekaj. 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://users.triera.net/zupanbra/osciloskop/tube_scope2_files/VN.gif&imgrefurl=http://users.triera.net/zupanbra/osciloskop/tube_scope1.html&usg=__jzdwq5tJQPQld-JTuD1GEKIfDZs=&h=75&w=85&sz=2&hl=sl&start=0&zoom=0&tbnid=RaA3BKJL6YQ4aM:&tbnh=67&tbnw=76&ei=7B-aTabvKszMtAaYkMD4Dg&prev=/images?q=visoka+napetost&um=1&hl=sl&sa=N&rls=com.microsoft:sl:IE-SearchBox&biw=1222&bih=554&tbm=isch&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=390&oei=7B-aTabvKszMtAaYkMD4Dg&page=1&ndsp=18&ved=1t:429,r:7,s:0&tx=38&ty=51
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4. naloga 

 

Električne naprave so samoumeven del našega vsakdanjika. Naloga ugotavlja ozaveščenost o 

tem, kaj vse deluje na elektriko.  

 

 

4. Katere naprave delujejo na elektriko? Naštej jih nekaj. 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

5. naloga 

 

Pogosta napačna predstava je, da električne naprave (»porabniki«) porabljajo električni tok.  

Naloga ugotavlja učenčevo predstavo o tem.  

 

5. Dve žarnici hkrati priključimo na baterijo in ugotovimo, da ena sveti močno, druga pa šibko. Kaj 

misliš, zakaj je tako? Označi s .  

 

- Žarnici nista enaki              - Prva je bliže baterije, druga dlje.  

 

- Prva porabi tok, zato ga je za drugo premalo.            - Baterija je napačno priključena. 

 

 

6. naloga 

 

Naloga preverja ključno veščino, vezano na raziskovalni pouk: ali so učenci sposobni načrtovati 

poskus, s katerim lahko sami preverijo pravilnost neke trditve. Primer je izbran tako, da je 

verjetnost, da so prav tako nalogo tudi delali (in bi odgovor pomenil le priklic), majhna.  
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6. Učenci menijo, da dolžina žic vpliva na žarenje žarnice. S katerim parom poskusov to lahko 

preverijo? Označi s . 

 

 

 

7. naloga 

 

Zadnja naloga je zelo težka, saj zahteva prenos naučenega na novo področje. Za pravilni 

odgovor morajo učenci bodisi dobro poznati zgradbo električne napeljave in električnih kablov 

naprav ter njihovo delovanje, ali pa zelo suvereno prenesti naučeno v nove okoliščine, saj 

zunanji videz naprav in napeljave ne omogoča uvida podobnosti med napravami v vsakdanjem 

življenju in modeli oziroma vezji, s katerimi izvajamo aktivnosti v šoli. 

 

7. Na fotografijo nariši, kako misliš da teče električni tok med vtičnico in napravo. Smer predstavi s 

puščico.  

 

 

 

 

 



152 

 

9.5 TEMPERATURA IN TOPLOTA - 5. RAZRED  
 

V 5. razredu so učenci stari 10 oziroma 11 let in po Piagetu nekateri že morda na pragu 

prehoda v formalno mišljenje. Naloge za preverjanje so nekoliko zahtevnejše in preverjajo 

sposobnost komuniciranja v naravoslovju in samostojnega načrtovanja raziskave. Ker ni 

mogoče pričakovati, da bi bili ti učenci deležni raziskovalnega pouka v vseh štirih predhodnih 

razredih, je sposobnost načrtovanja raziskave preverjana na dveh različno zahtevnih nivojih: 

učenci enkrat izbirajo med ponujenimi možnostmi, drugič pa morajo načrtovanje zares 

opraviti povsem samostojno. Preverjam tudi veščino merjenja temperature in razlikovanje 

med temperaturo in toploto.  

 

 

1. in 2. naloga 

 

Namesto definicij nalogi zahtevata poljubni izjavi o termodinamskih količinah temperatura in 

toplota. Prav korektno izražanje v neformalnih okoliščinah razkrije raven učenčevega znanja 

in razumevanja.  

 

1. Napiši smiselno poved, v kateri boš uporabil besedo temperatura. 

 

___________________________________________________________________ 

 

2. Napiši smiselno poved, v kateri boš uporabil besedo toplota. 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

3. naloga 

 

Definicija temperature je na tej stopnji še operacijska, zato vprašanje pravzaprav preverja, ali 

učenci poznajo pojem temperature.  

 



153 

 

3. Kaj merimo s termometrom? 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

4. naloga 

 

Naloga preverja, ali učenci znajo prebrati odčitek s termometra. Skale termometrov so 

različnih vrst; pričakovati je, da bodo znali odčitavati tudi necele izmerke.  

 

4. Koliko kažejo termometri na slikah? Odgovore zapiši na črte pod termometri. 

 

Narisal Tomaž Verbič Šalamon. 

 

__________  __________     __________    ___________ 
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5. naloga 

 

Odgovori na naslednje vprašanje razkrivajo, ali so učenci presegli pogosto napačno predstavo, 

da nas oblačila grejejo in ali znajo na funkcionalnem nivoju uporabiti pojem toplotne 

prevodnosti.  

 

5. Kaj misliš, zakaj nas v zimskih oblačilih v mrzlem vremenu ne zebe? 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

6. naloga 

 

Naloga zahteva načrtovanje preproste raziskave oziroma izbrati pravilno možnost izmed več 

ponujenih.  

 

6. Učence zanima, ali pokrovček lončka vpliva na to, kako hitro se ohladi pijača v njem. Predlagali so 

različne načine, kako bi to sami raziskali. Označi s  tistega, ki se ti zdi najbolj ustrezen.  

 

a) V dva enaka lončka nalijemo različni količini vroče vode in izmerimo, v kolikšnem času se voda ohladi.  

 

b) V dva enaka lončka nalijemo enaki količini vode. Enega pokrijemo, drugega ne. Izmerimo, v 

kolikšnem času se voda ohladi.  

 

c) V dva enaka lončka nalijemo enaki količini vroče vode, ju pokrijemo in izmerimo, v kolikšnem času 

se voda ohladi.  

 

d) V majhen in velik lonček nalijemo različni količini vroče vode. Prvega pokrijemo, drugega pa ne. 

Izmerimo, v kolikšnem času se voda ohladi. 
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7. naloga 

 

Concept Cartoons© so ena od možnosti za preverjanje učenčevih predstav oziroma znanja. 

Prvo vprašanje 7. naloge na drugačen način preverja enake vsebine kot naloga 5.  

V nadaljevanju te naloge pa ugotavljam, ali je učenec sposoben samostojno načrtovati 

preprosto raziskavo. Naloga je zahtevnejša od prejšnje, ker mora učenec načrt izdelati 

samostojno, ne le izbrati eno od ponujenih možnosti.  

7. Preberi izjave otrok na sliki. S katerim od njih se strinjaš? ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

©Concept Cartoons in Science Education, Millgate House Publishing Ltd (www.millgatehouse.co.uk). Avtorja 

Brenda Keogh in Stuart Naylor (2013).  

 

Napiši načrt, kako bi ti s poskusom raziskal, kateri ima prav. Namesto snežaka bi uporabil kozarec z 

ledenimi kockami, namesto plašča pa krpe.  

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

  

Tim: Mislim, da ga bo 

plašč zavaroval pred 

taljenjem. 

 

Ana: Ne oblači 

snežaka, stalil se bo! 

Ian: Mislim, da 

plašč ne vpliva. 
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10 EVALVACIJA UČINKOV IN USPEŠNOSTI RAZISKOVALNEGA 

POUKA 
 

Vprašalnike, ankete in teste so v eksperimentalni skupini izpolnjevali učitelji in učenci učiteljev, 

ki so bili vključeni v projekta Pollen in Fibonacci. Odločitev za sodelovanje pri evalvaciji je bila 

prostovoljna, sprejeli so jo učitelji.  

Ob vključitvi v projekt so se učitelji zavezali k enoletnemu sodelovanju z možnostjo 

podaljšanja, za kar se je odločilo precej učiteljev, vendar ne vsi. Prav tako smo ob začetku 

vsakega šolskega leta k sodelovanju sprejeli nove učitelje, tako da so bili v množici sodelujočih 

taki, ki so bili v dejavnosti projekta Fibonacci vključeni eno, dve ali tri leta.  

Ker učitelji isto skupino učencev poučujejo več let zapored (isto skupino učencev spremljajo 

od 1. do 3. razreda ali v 4. in 5. razredu), so v času izvajanja projekta isti tematski sklop v istem 

razredu z raziskovalnim poukom izvajali le enkrat. Zato so bili pri tem še dokaj neizkušeni. 

Učitelji, ki so v projektu sodelovali več let (ali vsaj uporabljali pripomočke in pripravljena 

gradiva več let zapored), pa so lahko svoje veščine za vodenje raziskovalnega pouka 

izpopolnjevali na obravnavi različnih tematskih sklopov.  

Izjema pri tem so bili učitelji, zaposleni v podaljšanem bivanju , izvajalci dodatnih dejavnosti 

za nadarjene učence in vodje naravoslovnih krožkov, ki so raziskave lahko izvajali večkrat. V 

nekaterih redkih primerih so se šole odločile tudi za sodelovanje dvopredmetnih učiteljev z 

učitelji na razredni stopnji učiteljev. V takih primerih je dvopredmetni učitelj sodeloval pri 

izvajanju raziskovalnega pouka na razredni stopnji ali pa izvajanje celo v celoti prevzel. Ti 

učitelji so poročali, da so v istem šolskem letu izvedli po več tematskih sklopov z raziskovalnim 

poukom. Nobeden od teh učiteljev ni sodeloval v raziskavi dosežkov učencev.   

V nadaljevanju predstavljam rezultate evalvacije poučevanja z raziskovalnim poukom v 

izbranih oddelkih eksperimentalne skupine, v katerih je bil učni poseg izvajan z raziskovalnim 

poukom na način in na vsebinah, predvidenih v gradivih, pripravljenih v okviru projektov 

Pollen in Fibonacci.  

Za vsak razred posebej so najprej predstavljeni rezultati validacije testov (indeks težavnosti in 

občutljivost izbranih nalog) in zanesljivost testa (Cronbachov faktor alfa).  

Nato so predstavljeni še rezultati dosežkov učencev na testih. Najprej sem primerjala skupne 

dosežke učencev eksperimentalne skupine na pred- in po-testu in ovrednotila statistično 

značilnost ugotovljenih razlik s t-preizkusom. Nato sem primerjala še skupno uspešnost 

učencev eksperimentalne skupine na po-testu z uspešnostjo kontrolne skupine po 

poučevanju. Test je bil enak pred-testu in v obeh skupinah. Dodana je še primerjava uspešnosti 

učencev kontrolne primerjave z uspešnostjo eksperimentalne pri reševanju posameznih nalog, 

ki preverjajo različne cilje. Testi so sestavljeni tako, da preverjajo besedišče, povezano s temo, 
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doseganje konceptualnih kurikularnih ciljev, pa tudi specifičnih znanj, povezanih z 

raziskovalnim poukom. 

Dodane so interpretacije in komentarji. Statistična obdelava je bila izvedena s programom 

SPSS (izračun Cronbachovega faktorja alfa, t-preizkusa neodvisnih in odvisnih vzorcev, 

Leveneov F-test, biserialnega korelacijskega koeficienta (Pearsonov oziroma Spearmanov 

koeficient) in frekvenčne porazdelitve rezultatov), prikazi rezultatov pa pripravljeni z aplikacijo 

Excel. 

 

 

10.1 VZOREC 
 

V vzorcu so zajeti učenci od 1. do 5. razreda nekaterih slovenskih osnovnih šol. Na izbiro nisem 

imela vpliva, saj so odločitev za sodelovanje v projektu in pri raziskavi sprejeli učitelji, ob 

soglasju vodstva šole in staršev učencev (samo za testiranje učencev).  

Vsi učitelji, ki so se odločili sodelovati v raziskavi, imajo več kot 20 let delovnih izkušenj, razen 

enega, ki ima manj kot 10 let delovnih izkušenj (pripada eksperimentalni skupini). 

Zaprosilu za sodelovanje se je odzvalo relativno malo učiteljev. Eden od razlogov za to je 

zagotovo pomanjkanje časa, saj je enkratno izpolnjevanje testa zahtevalo od 20 do 40 minut, 

torej dobršen del učne ure. Domnevam, da je bil eden od razlogov tudi zaskrbljenost učiteljev, 

da bi učenci slabo reševali test, sami pa bi se ob tem prostovoljno in po nepotrebnem 

izpostavili presoji uspešnosti svojega poučevanja. Eden od razlogov za nesodelovanje pa je 

tudi prenasičenost šolskega prostora z anketami, vprašalniki in raziskavami, od katerih imajo 

sodelujoči malo ali nič koristi. Zaskrbljujoč trend, ki sem ga pri tem opazila je tudi ta, da je 

pripravljenost za sodelovanje upadala z naraščajočo (fizikalno) zahtevnostjo teme. Najteže 

sem namreč za sodelovanje pridobila oddelke v 4. in 5. razredu.  

 

 

10.1.1 Eksperimentalna skupina 
 

V testiranju so sodelovali učenci osnovnih šol iz Ljubljane in osrednje Slovenije (4 šole in 

skupno 6 oddelkov), Gorenjske (2 šoli in skupno 3 oddelki) in Dolenjske (1 šola, 1 oddelek). 

Podrobni podatki so predstavljeni v tabeli 2.  
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Tabela 2 : Število sodelujočih učencev po šolah in razredih (eksperimentalna skupina). 

 1. razred 2. razred 3. razred 4. razred 5. razred 

Šola A  16 + 20 17 0 0 0 

Šola B  0 0 15 + 17 0 0 

Šola C  0 20 0 0 0 

Šola Č  0 0 0 24 0 

Šola E  0 0 0 11 0 

Šola F  0 0 0 0 17 

Šola G  0 0 0 0 16 

SKUPAJ 36 37 32 35 33 

 

 

V eksperimentalni skupini so zajeti učenci iz razredov tistih učiteljev, ki so aktivno sodelovali v 

dejavnostih projekta Fibonacci. Za aktivne udeležence projekta smo šteli tiste učitelje, ki so se 

v enem (šolskem) letu udeležili vsaj treh štiriurnih delavnic za izobraževanje učiteljev in nato z 

učenci v razredu izvedli vsaj eno od tem z delavnic, ki so jih obiskali, nato pa o tem tudi oddali 

poročilo. K sodelovanju so bili povabljeni vsi sodelujoči učitelji, odločitev za sodelovanje pa so 

sprejeli prostovoljno. Svoje učence je testiral relativno majhen delež učiteljev (22%). Razlogi 

so bili različni, nedvomno pa je bil razlog za nesodelovanje tudi to, da v letu raziskave niso 

obravnavali tem, ki sem jih izbrala za testiranje z raziskovalnim poukom, v ustreznem razredu. 

 

 

10.1.2 Kontrolna skupina 
 

Da bi preprečila kontaminacijo vzorca je bil najpomembnejši kriterij pri izbiri šol za kontrolno 

skupino nesodelovanje kateregakoli učitelja na šoli v projektih Pollen ali Fibonacci. Izkušnje so 

namreč pokazale, da učitelji delijo primere dobre prakse s sodelavci. Udeleženci projekta so 

svoje sodelavce seznanili z didaktičnimi gradivi in eksperimentalnimi pripomočki, ki smo jih 

razvili v okviru projekta Fibonacci in pogosto se je dogajalo, da so dejavnosti, predvidene v 

gradivih projekta Fibonacci in s pripomočki v eksperimentalnih kompletih izvedli v vseh 

paralelkah na šoli, četudi niso bili vsi učitelji aktivno vključeni v dejavnosti projekta in vodeni 

kot udeleženci.  

K sodelovanju v raziskavi sem povabila šole, s katerimi sem osebno ali v okviru dejavnosti 

Pedagoške fakultete sodelovala na drugih področjih. Zaprosilo za sodelovanje sem naslovila 

na vodstvo šole, ki ga je nato posredovalo učiteljem, ti pa so se za sodelovanje odločili 

prostovoljno, nekateri pa so sodelovanje tudi zavrnili.  

V raziskavo je bila v kontrolno skupino (tabela 3) vključena šola iz okolice Ljubljane. 
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Tabela 3: Število sodelujočih učencev po razredih (kontrolna skupina). 

 1. razred 2. razred 3. razred 4. razred 5. razred 

Šola K  18+17 22 + 24 18 + 17 24 + 17 21 + 19 

SKUPAJ 35 46 35 41 40 

 

 

10.2 IZVEDBA RAZISKAVE IN ZBIRANJE TER OBDELAVA PODATKOV 
 

Za ugotavljanje učinkovitosti raziskovalnega pouka kot ene od možnosti za poučevanje 

naravoslovnih vsebin na razredni stopnji devetletne osnovne šole sem izvedla kvantitativno 

študijo. To je bil enofaktorski, neslučajnostni pedagoški eksperiment z dvema primerjalnima 

skupinama: 

Podatke za evalvacijo uspešnosti raziskovalnega pouka in primerjavo med rezultati 

raziskovalnega in tradicionalnimi oblikami poučevanja sem pridobila s pomočjo testov, ki so 

jih izpolnjevali učenci. Enak test je vsak učenec reševal dvakrat: najprej pred izvedbo posega, 

nato še po njej. Mlajšim učencem (predvsem v 1. razredu) so učitelji pomagali pri izpolnjevanju 

testa z branjem besedila in (pri nekaj vprašanjih) zapisovanjem besedila odgovorov, za ostale 

učence so imeli navodila, naj učencem ne pomagajo pri izpolnjevanju testov.  

Iz rezultatov testov je videti, da so to navodilo učitelji večinoma upoštevali. Med vrnjenimi 

testi pa so bili tako v eksperimentalni kot kontrolni skupini tudi taki, ki so kazali na vodeno 

izpolnjevanje testov (popolnoma enaki ali vsaj zelo uniformni odgovori vseh učencev na vsa 

vprašanja, 100% uspeh pri najtežji nalogi). Take sem izključila iz nadaljnje obravnave.  

V komentarjih učiteljev se je odražala zaskrbljenost nad izidi testiranja, občutki negotovosti in 

frustracij ob manj uspešnem odgovarjanju učencev) zato naloge v večini namenoma niso bile 

zelo zahtevne.  

Učitelji so pred izvedbo testiranja učencev dobili navodilo, kako izvajati testiranje. Za 1. razred 

(in delno 2. razred), kjer ne moremo pričakovati, da učenci sami preberejo navodila, so bila 

nekoliko razširjena:  

»Pred učnim posegom učenci izpolnjujejo test; ker verjetno še ne znajo brati, jim vprašanja in 

navodila prebere učitelj, vendar jim odgovorov ne sugerira. (Samo za 1. razred: pri 5. nalogi, 

ki vključuje barvno označevanje, po potrebi tudi preveri poznavanje oziroma razločevanje 

barv.) Učenci se na izdelke (lahko) podpišejo samo z imeni. Učitelj nato izvede dejavnosti iz 

delavnice Fibonacci (s poudarkom na raziskovanju in usvajanju besednega zaklada). Pri tem 

naj učenci ne rešujejo enakih nalog kot so v testu. En teden po končanem posegu učenci 

ponovno izpolnjujejo enak test kot prvič.« 

Za učence 3. – 5. razreda so bila navodila podobna:  
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»Pred učnim posegom učenci izpolnjujejo test. Učenci se na izdelke (lahko) podpišejo samo z 

imeni. Nato učitelj izvede dejavnosti iz delavnice Fibonacci (s poudarkom na raziskovanju in 

usvajanju besednega zaklada). Pri tem naj učenci ne rešujejo enakih nalog kot so v testu. En 

teden po končanem posegu učenci ponovno izpolnjujejo enak test kot prvič. Učitelj naj 

učencem ne sugerira odgovorov, odgovarja pa na vprašanja v zvezi z morebitnimi nejasnostmi.  

Za sodelujoče v kontrolni skupini so bila navodila enaka, le da so učni poseg izvedli na svoj 

običajni način.  

 

 

10.2.1 Spremenljivki 
 

Neodvisna spremenljivka pri raziskavi je bila metoda poučevanja (z dvema modalitetama: 

poučevanje z raziskovalnim poukom in poučevanje na standardne načine brez raziskovanja), 

odvisna pa rezultat poučevanja, izražen s skupnim številom doseženih točk na testu znanja. 

 

 

10.2.2 Etična vprašanja 
 

Vsi učitelji so se za sodelovanje odločili prostovoljno, prav tako učenci. Za učence, ki na 

vprašanja niso želeli odgovarjati (to se je zgodilo le v enem primeru), je učitelj to zapisal na 

izdelek, izdelek učenca pa je bil izločen iz obravnave.  

V prošnji za sodelovanje so bili opisani razlogi za izvajanje anketiranja učencev in načini 

obdelave in uporabe rezultatov. Tako je bilo udeležencem omogočeno, da izrazijo t. i. 

informirano privolitev za sodelovanje (Cohen, 2011). Udeležencem je bila vnaprej 

zagotovljena tudi anonimnost in skupinsko obravnavanje rezultatov.  

Testiranje, zbiranje in obdelovanje testov učencev je bilo izvedeno na podlagi soglasja staršev, 

ki ga podpišejo ob začetku vsakega šolskega leta in za sodelovanje pri raziskavi na podlagi 

presoje vodstva šol nismo iskali posebnega soglasja.  
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10.3 STATISTIČNA ANALIZA  
 

Pripravo in obdelavo podatkov, statistično analizo in prikaz rezultatov sem opravila s 

programoma SPSS in Excel. 

Analizirala sem težavnost ter diskriminativnost nalog ter zanesljivost merskega 

instrumentarija (testov) in primerjala dosežke eksperimentalne in kontrolne skupine.  

V nadaljevanju najprej predstavljam uporabljene statistične metode, rezultati izračunov pa so 

za teste vseh petih razredov predstavljeni posebej. 

 

 

10.3.1 Težavnost nalog 
 

Za oceno težavnosti sem uporabila indeks težavnosti p, ki izraža delež testirancev, ki so nalogo 

rešili pravilno. Delež izračunamo tako, da število tistih testirancev, ki so nalogo rešili pravilno 

(Np) primerjamo s številom vseh testirancev (N) (Bucik, 1997; Sagadin, 1993): 

 

𝑝 =
𝑁𝑝

𝑁
  

(1) 

Indeks težavnosti ima vrednost 0 za nalogo, ki je ni pravilno rešil noben testiranec in vrednost 

1, če so nalogo pravilno rešili vsi testirani. Težke naloge imajo torej indeks težavnosti blizu 0, 

lahke pa blizu 1. Naloge z optimalno težavnostjo imajo indeks težavnosti med 0,5 in 0,8; 

primerno je, da so v test vključene naloge z razponom indeksa težavnosti med 0,15 in 0,9, 

vendar je po presoji raziskovalca dopustno vključiti tudi naloge z indeksom težavnosti izven 

tega intervala (prav tam).  

 

 

10.3.2 Občutljivost nalog 
 

Podatek o občutljivosti naloge opisuje kako dobro naloga razlikuje udeležence testa s slabim 

rezultatom od tistih, ki na testu dosežejo dober rezultat. Uporabila sem preizkus z metodo 

točkovnega biserialnega faktorja, ki jo lahko uporabimo, kadar je testni rezultat z normalno 

porazdelitvijo numeričen in ekvidistanten, rešitev posameznih nalog pa dihotomna (0 – 

napačen odgovor, 1 - pravilen odgovor).  
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Točkovni biserialni koeficient korelacije (rpbis) lahko izračunamo iz primerjave med srednjim 

rezultatom tistih, ki so nalogo rešili (Mp) in srednjim rezultatom vseh (Mi), s standardnim 

odklonom rezultatov vseh testiranih (SDi) (Bucik, 1997; Sagadin, 1993): 

 

𝑟𝑝𝑏𝑖𝑠 =
𝑀𝑝−𝑀𝑖

𝑆𝐷𝑖
√

𝑝

𝑞
, 

(2) 

kjer je p delež tistih, ki so nalogo pravilno rešili, q pa delež tistih, ki naloge niso pravilno rešili. 

Diskriminativnost je slaba, če ima točkovni biserialni koeficient vrednosti pod 0,2, zelo dobra 

pa pri vrednostih nad 0,4.  

 

 

10.3.3 Zanesljivost testa 
 

Za ugotavljanje zanesljivosti testov sem uporabila izračun Cronbachovega faktorja alfa (α), ki 

ugotavlja notranjo konsistentnosti testa tako, da primerja vsoto varianc posameznih nalog z 

varianco rezultatov celotnega testa po enačbi (Bucik, 1997): 

𝛼 =
𝑛

𝑛 − 1
[1 −

∑ 𝜎𝑖
2

𝜎𝑐
2

], 

(3) 

 

kjer je n število vseh nalog v testu, σi 
2 varianca posamezne naloge, σc 

2 pa varianca rezultata 

celotnega testa. Po Buciku je zanesljivost testa sprejemljiva od vrednosti koeficienta α = 0,6 

navzgor, srednje zanesljivi testi imajo vrednost koeficienta α nad 0,75; na visoko zanesljivost 

pa sklepamo pri vrednostih α nad 0,9.  

 

 

10.3.4 Primerjava rezultatov testov eksperimentalne in testne skupine 
 

Rezultate eksperimentalne in kontrolne skupine sem primerjala s t-preizkusom, ki ga lahko 

uporabimo za primerjavo dveh vzorcev ne glede na velikost, saj velja za male in velike 

slučajnostne vzorce. Ker oba vzorca izhajata iz iste populacije, postavimo ničelno hipotezo, da 

se povprečji obeh populacij ne razlikujeta.  
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Primerjavo rezultatov eksperimentalne in testne skupine z metodo t-preizkusa izračunamo po 

enačbi  

 

𝑡 =
𝑥1 − 𝑥2

√𝑆𝑥1

2 + 𝑆𝑥2

2

,  

(4) 

kjer sta 𝑥1  in 𝑥2 povprečna dosežka obeh skupin, 𝑆𝑥1

2  in 𝑆𝑥2

2  pa standardni napaki, s katero je 

obremenjena ocena aritmetične sredine rezultatov, ki sta jih na testu dosegli obe skupini. 

Vrednost t-preizkusa pove, ali ničelno hipotezo, da se rezultati primerjanih skupin ne 

razlikujeta statistično pomembno, potrdimo ali zavrnemo.  

Velja, da smemo t-preizkus uporabljati le, če imamo v vzorcu normalno porazdelitev, kar 

statistični program SPSS samodejno preverja z Leveneovim F-testom in v primeru odstopanja 

vzorca od normalne porazdelitve izračuna ustrezno korigirano t-vrednost.  

 

 

10.4 REZULTATI STATISTIČNE ANALIZE 
 

 

10.4.1 Gibanje - 1. razred 
 

 

10.4.1.1 Validacija testov 
 

Rezultati izračunov težavnosti in občutljivosti nalog pred-testa za dva oddelka 

eksperimentalne skupine 1. razreda devetletne osnovne šole (36 učencev) so podani v tabeli 

4:  
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Tabela 4: parametri testa za 1. razred, 1. naloga.  

 

1. OZNAČI S  TISTE, KI SE LAHKO PREMIKAJO 

 

* - stopnja zaupanja 0,05 

 

Za preverjanje, ali učenci nalogo razumejo, je bilo dodanih nekaj izrazito lahkih vprašanj, ki pa 

jih v analizi nisem upoštevala. Prikazana so v tabeli 5. 

 opis 
Indeks 

težavnosti 
p  

Občutljivost 
naloge 

 Rastlina 0,25 0,53* 

 Žoga 0,53 0,54* 

 Avto 0,81 0,16 

 Oblak 0,5 0,25 

 Luna 0,31 0,46* 

 Sonce 0,31 0,43* 

 Drevo  0,19 0,51* 
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Tabela 5: Vprašanja, izločena iz statistične obravnave. 

 
  

  

človek hiša reka deževnik mačka 

 

 

Tabela 6: parametri testa za 1. razred, 2. naloga.  

 

2. KAKO JIH PREMIKAMO?  

POBARVAJ  

RDEČE – POTISKAMO  RUMENO – VLEČEMO  MODRO – PRENAŠAMO. 

 opis 
Indeks 

težavnosti 
p  

Občutljivost 
naloge 

 
Nakupovalni 

voziček 
POTISKAMO 

0,86 0,44* 

 
Lokomotiva 

vlak 
VLEČE 

0,67 0,56* 

 Plug sneg 
POTISKA 

0,75 0,30 

 Otrok torbo 
PRENAŠA 

0,86 0,47* 

* - stopnja zaupanja 0,05 

Vprašanji, namenjeni samo preverjanju razumevanja naloge (in izločeni iz nadaljnje 

obravnave) sta prikazani v tabeli 7.  
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Tabela 7: Vprašanji o razumevanju načinov premikanja. 

 
 

košara sani 

 

 

Tabela 8: parametri testa za 1. razred, 3. naloga.  

 

3. KAJ SE BO ZGODILO, KO IGRAČO (AVTO) SPUSTIMO PO KLANCU? OZNAČI S . 

 opis 
Indeks 

težavnosti 
p  

Občutljivost 
naloge 

 Ostal bo, 
kjer je. 

0,31 0,67*  
Odpeljal se 
bo do dna 

klanca. 

 
Odpeljal se 

bo do dna in 
še dlje. 

* - stopnja zaupanja 0,05 
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Tabela 9: parametri testa za 1. razred, 4. naloga.  

 

4. IGRAČO SPUSTIMO. KAJ MISLIŠ, KJE BO AVTO PELJAL NAJDLJE? OZNAČI S . 

 opis 
Indeks 

težavnosti 
p  

Občutljivost 
naloge 

 - 

0,67 0,33*  - 

 - 

* - stopnja zaupanja 0,05 

 

Rezultatov zadnje, 5. naloge, v veliko primerih nisem mogla smiselno ovrednotiti, zato je nisem 

vključila v obdelavo. Učenci so imeli navodilo, da z barvanjem označijo svojo izbiro glede 

načina premikanja, a vse prepogosto se je zgodilo, da so sličice barvali kot pobarvanko. Čim pa 

se na sliki pojavi več barv, se je težko objektivno odločiti, kateri odgovor je učenec izbral. 

Predvidevam, da se je to zgodilo zaradi nezrelosti učencev ali pa jim je popustila zbranost, saj 

je naloga zadnja v testu.  

 

5. OPIŠI NJIHOVO GIBANJE. POBARVAJ:  

MODRO: PLAVA, RDEČE: LETI, RUMENO: SKAČE, ZELENO: SE PLAZI, ČRNO: HODI. 
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Prav tako sem iz obravnave izpustila zadnji del 5. naloge: 

 

KAJ MISLIŠ, ZAKAJ 

(1) RAKETA LETI? 

(2) ŽOGA PADE NA TLA, ČE JO SPUSTIŠ? 

 

Z vprašanji odprtega tipa sem želela preveriti, koliko učenci vedo o notranjem pogonu (raketa), 

in koliko se zavedajo vpliva teže na gibanje. 

Odgovore učencev so zapisovali učitelji, vendar niso bili smiselni; na vprašanje o pogonu 

rakete so odgovarjali z opisovanjem posledic (»da odleti v vesolje«), ali pa z opisovanjem 

videza (»ker ima (spodaj) ogenj«).  

Na drugo vprašanje so tisti, ki so odgovorili, večinoma odgovarjali le z »da«. Vprašanje je bilo 

očitno predolgo, in so prvi del kar pozabili ali zanemarili. 

 

 

10.4.1.2 Zanesljivost testa 
 

Zanesljivost testa sem preverila z izračunom Cronbachovega faktorja alfa. Izračunala sem ga 

za rezultate vsakega oddelka posebej in za združene rezultate obeh oddelkov. V evalvaciji sta 

sodelovala dva oddelka s skupno 37 učenci iz šole A (17 in 20 učencev). Zanesljivost testa je je 

sprejemljiva. Rezultati pred - testa učencev 1. razreda eksperimentalne skupine so podani v 

tabeli 10.  

 

Tabela 10: Ocena zanesljivosti testa za 1. razred (Cronbachov faktor alfa). 

 α – za oddelek A 
posamič  

α – za oddelek B 
posamič  

α – za oba oddelka 
skupaj  

Pred-test 0,65 0,66 0,66 
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10.4.1.3 Evalvacija rezultatov poučevanja z raziskovalnim poukom 
 

V nadaljevanju predstavljam rezultate pred- in po-testov znanja za učence iz eksperimentalne 

skupine in primerjavo rezultatov po-testov kontrolne in eksperimentalne skupine.  

V obravnavo sem vključila 13 vprašanj iz štirih nalog od skupno petih, ki so jih reševali učenci. 

Posamezna vprašanja sem izločila iz obravnave, ker so se izkazala za prelahka (indeks 

težavnosti nad 0,9), zadnjo, 5. nalogo pa sem v celoti izvzela iz obravnave, ker izdelkov učencev 

nisem mogla dovolj zanesljivo razbrati, kakšen je njihov odgovor. Vsako vprašanje je bilo 

ovrednoteno z 0 točk (napačen odgovor) ali 1 točko (pravilen odgovor).  

V obravnavo je vključenih 36 učencev iz dveh oddelkov šole A, ki so sodelovali na obeh 

preverjanjih.  

 

 

10.4.1.4 Evalvacija rezultatov testiranja učencev 1. razreda (eksperimentalna skupina) 
 

Rezultati dosežkov učencev iz dveh oddelkov eksperimentalne skupine na pred-testu znanja 

so podani v tabeli 11 in na sliki 3.  

 

Tabela 11: Dosežki učencev 1. razreda na izbranih vprašanjih pred–testa. 

Dosežene 
točke 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
skupaj 

Št. učencev 0 0 1 3 2 3 5 8 5 1 5 3 0 0 36 

Delež 
učencev 
[%] 

0 0 3 8 6 8 14 22 14 3 14 8 0 0 100 
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Slika 3 : Dosežki učencev 1. razreda na izbranih vprašanjih pred – testa.  

 

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati enakega testa, ki so ga učenci pisali po obravnavi 
snovi gibanje. Odgovori so bili vrednoteni na enak način, dosežki pa so predstavljeni v tabeli 
12 in grafično na sliki 4.  
 
 
Tabela 12: Dosežki učencev 1. razreda na izbranih vprašanjih po–testa. 

Dosežene 
točke 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 skupaj 

Št. 
učencev 

0 0 0 0 0 0 1 7 10 3 8 4 3 0 36 

Delež 
učencev 

[%] 
0 0 0 0 0 0 3 20 28 8 22 11 8 0 100 
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Slika 4 : Dosežki učencev 1. razreda na izbranih vprašanjih po–testa.  

 

Če primerjamo dosežke učencev na pred in po-testu (slika 5), ugotovimo premik navzgor. 

Statistično pomembnost razlik sem preverjala z dvostranskim t-testom, ki pokaže, da je razlika 

med dosežki na pred- in po testu statistično pomembna (t-vrednost je - 4,48, p < 0,005).  

 

 
 

Slika 5: primerjava dosežkov učencev 1. razreda eksperimentalne skupine na pred in po-testu. 

 

Poleg skupnih rezultatov za posameznega učenca sem primerjala tudi rezultate uspešnosti 

reševanja posameznih nalog. Na slikah 6a, 6b in 6c so prikazane primerjave uspešnosti 

reševanja nalog na pred- in po-testu za učence eksperimentalne skupine.  
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Slika 6a: Primerjava uspešnosti na pred- in po-testu iz naloge gibanju. 

 

 

Slika 6b: Primerjava uspešnosti na pred- in po-testu iz naloge o načinih premikanja. 
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Slika 6c: Primerjava uspešnosti na pred- in po-testu iz naloge o ugotovitvah raziskovanja. 

 

Ugotovimo lahko, da so učenci na vseh področjih dosegli opazen napredek. 

 

 

10.4.1.5 Primerjava dosežkov kontrolne in eksperimentalne skupine 
 

Za primerjavo uspešnosti poučevanja z raziskovalnim poukom in preostalimi pristopi k 

poučevanju sem primerjala rezultate testov, ki so jih izpolnjevali učenci eksperimentalne in 

kontrolne skupine po izvedenem posegu. V kontrolni skupini je sodelovalo 35 učencev 1. 

razreda šole K.  

Rezultati po-testa za temo gibanje v kontrolni skupini so prikazani v tabeli 13, primerjava med 

dosežki kontrolne in eksperimentalne skupine pa na sliki 7.  

 

Tabela 13: Dosežki učencev 1. razreda (kontrolna skupina) na izbranih vprašanjih po–testa. 

Dosežene 
točke 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
skupaj 

Št. 
učencev 

0 0 0 1 0 5 3 3 5 9 3 3 3 0 35 

Delež 
učencev 

[%] 
0 0 0 3 0 13 9 9 13 26 9 9 9 0 100 
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Slika 7: primerjava dosežkov kontrolne in eksperimentalne skupine učencev 1. razreda na po-testu. 

 

Ali se dosežka obeh skupin statistično pomembno razlikujeta, sem preverila s t-preizkusom. 

Podrobnejše rezultate navajam v tabelah 14a in 14b.  

 

Tabela 14a: statistično ovrednotenje primerjave med dosežki kontrolne in eksperimentalne skupine 

Način poučevanja Število učencev Povprečni dosežek (M) Standardna deviacija 

Standardni načini 35 8,20 2,30 

Raziskovalni pouk 36 8,94 1,67 

 

Tabela 14b: t-preizkus statistične pomembnosti razlik med dosežki kontrolne in eksperimentalne 

skupine. 

F p t p 

2,46 0,12 1,56 0,12 

 

Rezultati pokažejo, da so učenci v eksperimentalni skupini v povprečju sicer dosegli nekoliko 

boljše rezultate od tistih v kontrolni (t= 1,56), vendar razlika ni statistično pomembna (p = 0.12 

> 0,05).  

Ugotovimo torej lahko, da učenci pri obeh načinih poučevanja na testu znanja dosegajo 

približno enake rezultate.  

Dosežke kontrolne in eksperimentalne skupine sem primerjala tudi po posameznih nalogah. 

Na slikah 8a, 8b in 8c so rezultati primerjav prikazani grafično.  
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Slika 8a: Primerjava uspešnosti kontrolne in eksperimentalne skupine na po-testu iz nalog gibanju. 

 

Ugotovimo lahko, da so bili učenci kontrolne skupine izrazito uspešnejši od eksperimentalne 

pri prepoznavanju reči, ki se lahko gibljejo. Presenetljivo so v večjem deležu kot v 

eksperimentalni skupini pravilno odgovarjali tudi na vprašanji o gibanju rastlin. Predvidevam, 

da je to posledica tega, da smo se pri dejavnostih v zvezi z gibanjem rastlin posvečali večinoma 

razširjanju rastlin s semeni in plodovi, manj pa ozaveščali pasivne načine premikanja rastlin in 

njihovih delov. Pri ostalih pa sem menila, da bodo učenci uporabili izkušnje iz vsakdanjega 

življenja (na primer žoga, sonce). Videti pa je, da so učenci zmogli prenos izkušenj iz dejavnosti 

(avto), saj sta pri tem odgovoru skupini izenačeni.  

Prepoznavanje gibajočih se reči uvrščam med manj zahtevne naloge, a očitno je treba tudi ta 

del z učenci posebej obravnavati, če želimo, da to zmorejo.  
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Slika 8b: Primerjava uspešnosti kontrolne in eksperimentalne skupine na po-testu iz nalog o načinih 

premikanja. 

 

Pri poznavanju načinov premikanja in uporabi tega na novih primerih je bila eksperimentalna 

skupina nekoliko uspešnejša od kontrolne v vseh primerih, vendar razlike niso velike.  

 

 

Slika 8c: Primerjava uspešnosti kontrolne in eksperimentalne skupine na po-testu iz nalog o 

ugotovitvah raziskovanja. 

 

Pri vprašanjih, ki poizvedujejo po izkušnjah iz praktičnega dela in raziskovanja vplivov na 

gibanje in vzrokov za gibanje pa so razlike med kontrolno in eksperimentalno skupino izrazito 

v prid rezultatov eksperimentalne skupine, iz česar sklepam, da so učenci v tej skupini imeli 
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možnost praktično delati in da so jim od tod ostale izkušnje in znanje, na katerega kaže 

uspešno odgovarjanje na ti dve vprašanji. 
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10.4.2 Ločevanje zmesi - 2. razred 
 

V obravnavo sem vključila 17 vprašanj iz skupno petih nalog; izpuščene naloge so zahtevale 

zapisan ali narisan odgovor in so jih učenci večinoma izpuščali, ena od nalog pa je bila pretežka 

(indeks težavnosti pod 0,1).  

 

 

10.4.2.1 Validacija testov 
 

V tabelah 15a do 15f so predstavljeni izračunani indeksi težavnosti in občutljivosti izbranih 

nalog. 

 

Tabela 15a: Indeks težavnosti in občutljivosti nalog testa »ločevanje zmesi«. 

 

1. KAJ OD NAŠTETEGA JE ZMES? OZNAČI S .  

 

 MIVKA 
JUHA Z 

REZANCI 
MOKA 

TOPLA 
VODA 

PRST LIMONADA 

Indeks 
težavnosti 

p 
0,62 0,59 0,51 0,81 0,22 0,46 

Občutljivost 
naloge 

0,07 0,15 0,54* 0,36* 0,51* 0,48* 

*- stopnja zaupanja 0,05 

 

Težavnost posameznih vprašanj variira v razponu od zahtevnih (p = 0,1) do lahkih (p = 0,81), 

kar je primerno. Občutljivost nalog je večinoma primerna, kot manj občutljivi izstopata prvi 

dve vprašanji, ki pa se mi zdita vsebinsko zanimivi. Posebej primer »juha z rezanci« so učenci 

v nadaljevanju pogosto uporabljali kot primer zmesi, za katerega poznajo postopek ločevanja 

na sestavine. 
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Tabela 15b: Indeks težavnosti in občutljivosti nalog testa »ločevanje zmesi«. 

 

2. RAZLIČNO DEBELE KAMNE STRESEMO V POSODO Z VODO. KAJ SE ZGODI? OZNAČI S . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 -  

 

 

Težavnost naloge je primerna, njena občutljivost pa je slaba. Ker sprašuje po izkušnjah, 

predvidevam da so jo različno uspešni učenci povezali z različno ustreznimi izkušnjami. 

 

Tabela 15c: Indeks težavnosti in občutljivosti nalog testa »ločevanje zmesi«. 

 

3. PESEK PRESEJEMO SKOZI MREŽO. KAJ SE ZGODI? OZNAČI S . 

 

 
   

Indeks težavnosti 
p 

0,78 

Občutljivost 
naloge 

0,47* 

* - stopnja zaupanja 0,05 

 
Indeks 

težavnosti 
p  

Občutljivost 
naloge 

 

0,57 0,05 
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Naloga sodi med lažje, njena občutljivost je zelo dobra. V gradivih so predvidene dejavnosti 

ločevanja z mrežami in eksperimentalni kompleti vsebujejo ustrezne pripomočke, zato veliko 

uspešnost učencev pri tej nalogi pripisujem praktičnim izkušnjam, ki so jih pridobili.  

 

Tabela 15d: Indeks težavnosti in občutljivosti nalog testa »ločevanje zmesi«. 

 

4. KATERE ZMESI LAHKO LOČIMO? OZNAČI S . 

a) 

 
PRST IN 

KAMENJE 
JUHO IN 
REZANCE 

SOL IN 
VODO 

JAJCE IN 
TESTO 

KAKO TO 
STORIMO? 

Indeks 
težavnosti 

p 
0,78 0,16 0,81 0,76 - 

Občutljivost 
naloge 

0,14 0,50* 0,25 0,62* - 

* - stopnja zaupanja 0,01 

 

Vprašanja imajo razpon težavnosti od 0,16 do 0,81, rezultati pa so za vprašanje o juhi in 

rezancih v nasprotju z rezultati pri prejšnji nalogi. Presenetilo me je, da na to nalogo niso 

odgovarjali pravilno v večjem deležu. S tem primerom zagotovo imajo izkušnje iz vsakdanjega 

življenja, ki pa jih očitno niso prenesli v šolsko okolje. Predpostavljam, da je razlog ta, da smo 

v aktivnostih obravnavali primere hitrega ločevanja zmesi z napravami, in da ročnega 

ločevanja nismo izpostavljali kot optimalno rešitev.  

Na vprašanje odprtega tipa, kako lahko ločimo (katerokoli od naštetih) zmesi, večinoma niso 

odgovarjali; če je odgovor bil, je bil v večini primerov povezan prav s primerom ročnega 

ločevanja juhe in rezancev. Ta del vprašanja sem zato izpustila iz evalvacije. 

 

Tabela 15e: Indeks težavnosti in občutljivosti nalog testa »ločevanje zmesi«. 

 

4. KATERE ZMESI LAHKO LOČIMO? OZNAČI S . 

b) 

 
SIRUP IN 

VODO 
KOSMIČE IN 

SADJE 
VODO IN 
MAVEC 

ŽEBLJIČKE 
IN PESEK 

KAKO TO 
STORIMO? 

Indeks 
težavnosti p 

- 0,65 0,81 0,76 - 

Občutljivost 
naloge 

- 0,22 0,37* 0,24 - 

* - stopnja zaupanja 0,05 
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Vprašanja so izpadla kot srednje težka in lahka; ponovno je najslabši rezultat pri vprašanju, ki 

je bilo zamišljeno kot motivacijsko – o kosmičih in sadju (podobno kot juha in rezanci) v prvem 

delu naloge. Razlogi so verjetno podobni kot za podoben primer iz prejšnjega dela naloge.  

Pričakovano je, da so o ločevanju peska in žebljičkov imeli praktične izkušnje vsi učenci iz 

dejavnosti, predvidenih v gradivih. S tem si razlagam tudi slabo diskriminativnost naloge.  

Vprašanje o ločevanju sirupa in vode je bilo izločeno, ker je bilo pretežko (p < 0,1). To kaže, da 

učenci niso zmogli prenosa znanja oziroma izkušenj iz primera z vodo in soljo v prejšnjem delu 

naloge. Moje predvidevanje je, da učenci slišijo o pridobivanju soli na ta način, ne zmorejo pa 

posplošiti postopka. Deloma pa je za težavnost verjetno krivo tudi to, da učenci ne poznajo 

sestavin sirupa, da bi ga zmogli prepoznati kot (pretežno) sladkor, raztopljen v vodi. 

Na vprašanje o načinu ločevanja ponovno večinoma niso odgovarjali, ali pa so odgovorili z »ne 

vem«. 

 

Tabela 15f: Indeks težavnosti in občutljivosti nalog testa »ločevanje zmesi«. 

 

5. BLATNO VODO PUSTIMO, DA SE POSEDE. KAKO SO RAZPOREJENE PLASTI? OZNAČI S . 

 

 

   
Indeks 

težavnosti 
p 

0,35 

Občutljivost 
naloge 

0,60* 

* - stopnja zaupanja 0,01 

 

Naloga se je izkazala za težko, kar interpretiram s pomanjkanjem poudarka na opazovanju in 

opisovanju dogajanja (usmerjenost le v rezultat postopka) ter posledično nepoznavanje 

mehanizma ločevanja. To je dejavnost, ki je v šolah pogosto izvajana tudi sicer, ne le pri 

raziskovalnem pouku. 
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KAJ MISLIŠ, KAKO IZ MORJA DOBIMO SOL? NARIŠI ALI NAPIŠI. 

KAJ MISLIŠ, KAKO OČISTIJO NAŠE ODPLAKE, DA LAHKO VODA STEČE V REKO? 

 

Zadnji vprašanji sem izključila iz obravnave, ker so ju učenci izpuščali, (za kar je morda kriva 

lega na koncu testa in posledična utrujenost in nezbranost učencev), odgovarjali z risbami, ki 

jih ne morem objektivno enoznačno interpretirati, odgovorili z »ne vem«, ali pa odgovorili 

tako, da iz odgovora ne morem sklepati o poznavanju postopka ločevanja (na primer »v čistilni 

napravi«). Predvidevam, da bi z intervjujem za ta del vprašanj dosegla boljše rezultate.   

 

 

10.4.2.2 Zanesljivost testa 
 

V evalvaciji sta sodelovala dva oddelka s skupno 37 učenci; 17 učencev iz šole A in 20 učencev 

iz šole C.  

Zanesljivost testa sem preverila z izračunom Cronbachovega faktorja alfa. Izračunala sem ga 

za vsak oddelek posebej in za združene rezultate obeh oddelkov. Zanesljivost testa je 

sprejemljiva. Rezultati ocene zanesljivosti testa iz ločevanja novi, izvedenega na pred-testih 

učencev 2. razreda eksperimentalne skupine so podani v tabeli 16.  

 

Tabela 16: Ocena zanesljivosti testa za 2. razred (Cronbachov faktor alfa). 

 α – za oddelek A 
posamič (Dobre) 

α – za oddelek B 
posamič (Turk) 

α – za oba oddelka 
skupaj  

Pred-test 0,65 0,67 0,62 

 

 

10.4.2.3 Evalvacija rezultatov testiranja učencev 2. razreda (eksperimentalna skupina) 
 

Vsako vprašanje je bilo ovrednoteno z 1 točko (pravilni odgovor) ali 0 točkami (napačni 

odgovor).  

Rezultati dosežkov učencev iz dveh oddelkov eksperimentalne skupine na pred-testu znanja 

so podani v tabeli 17 in na sliki 9.  
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Tabela 17: Dosežki učencev 2. razreda na pred–testu. 

Dosežene 
točke 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 skupaj 

Št. 
učencev 

0 0 0 0 1 1 1 3 6 11 8 5 1 0 0 0 0 0 37 

Delež 
učencev 
[%] 

0 0 0 0 3 3 3 7 16 30 22 13 3 0 0 0 0 0 100 

 

 

 

 

Slika 9: Dosežki učencev 2. razreda na vprašanjih pred – testa. 

 

V nadaljevanju so predstavljeni še rezultati enakega testa, ki so ga učenci ponovno izpolnjevali 
po obravnavi vsebin o ločevanju zmesi. Odgovori so bili vrednoteni na enak način, dosežki pa 
so predstavljeni v tabeli 18 in grafično na sliki 10.  
 
Tabela 18: Dosežki učencev 2. razreda na po–testu. 

Dosežene 
točke 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
skupaj 

Št. 
učencev 

0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 6 4 10 7 3 0 0 0 37 

Delež 
učencev 

[%] 
0 0 0 0 0 0 0 5 3 11 16 11 27 19 8 0 0 0 100 
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Slika 10: Dosežki učencev 2. razreda na izbranih vprašanjih po–testa.  

 

Če primerjamo dosežke učencev na pred in po-testu (slika 11), ugotovimo premik navzgor. 

Statistično pomembnost razlik sem preverjala z dvostranskim t-testom, ki pokaže, da je razlika 

med dosežki na pred- in po testu statistično pomembna (t-vrednost je - 6,22, p < 0,005).  

 

 

Slika 11: primerjava dosežkov učencev 2. razreda (eksperimentalna skupina) na pred in po-testu. 

 

Poleg skupnih rezultatov za posameznega učenca sem primerjala tudi rezultate uspešnosti 

reševanja posameznih nalog. Na slikah 12a, 12b, 12c in 12d so prikazane primerjave uspešnosti 

reševanja nalog na pred- in po-testu za učence eksperimentalne skupine.  
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Slika 12a: Primerjava uspešnosti na pred- in po-testu iz naloge o zmeseh. 

 

Učenci so po dejavnostih bolj uspešno identificirali primere zmesi kot pred njimi; edina izjema 

je mivka, ki je ni v eksperimentalnih kompletih, zato ne uvidim razloga za to.  

 

 
 

Slika 12b: Primerjava uspešnosti na pred- in po-testu iz naloge o načinih ločevanja zmesi. 
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Slika 12c: Primerjava uspešnosti na pred- in po-testu iz naloge o možnosti ločevanja zmesi. 

 

 
 

Slika 12d: Primerjava uspešnosti kontrolne in eksperimentalne skupine na po-testu iz naloge o 

poznavanju postopka ločevanja zmesi s posedanjem. 

 

Učenci so zaznavno napredovali v znanju; zanimivo pa je, da so po dejavnostih slabše 

prepoznavali mivko; podobno velja za možnost ločevanja soli od vode. Ena od možnih razlag 

je, da niso upoštevali možnosti ločevanja s sušenjem, ki se mu med dejavnostmi nismo 

posvečali, saj je dolgotrajno.  
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10.4.2.4 Primerjava dosežkov kontrolne in eksperimentalne skupine 
 

Za primerjavo učinkovitosti poučevanja z raziskovalnim poukom in ostalimi metodami sem 

primerjala tudi rezultate dosežkov učencev kontrolne in eksperimentalne skupine na po-testu. 

V vsaki skupini sta vključena po dva oddelka; v kontrolni skupini iz šole K skupno 46 učencev, 

v eksperimentalni pa po en oddelek iz šol A in C.  

Pregled primerjave rezultatov dosežkov po izvedenem učnem posegu je predstavljen v tabeli 

19, grafično pa na sliki 13.  

 

Tabela 19: Dosežki učencev 2. razreda (kontrolna in eksperimentalna skupina) na po–testu. 

Dosežene točke 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 skupaj 

delež učencev 
kontrolne sk. [%] 

0 0 0 0 0 0 0 4 2 7 13 26 28 15 3 2 0 0 100 

delež učencev 
eksperimentalne 

sk. [%] 
0 0 0 0 0 0 0 5 3 11 16 11 27 19 8 0 0 0 100 

 

 

 
 

Slika 13: primerjava dosežkov kontrolne in eksperimentalne skupine učencev 2. razreda na po-testu. 

 

Ali se dosežka obeh skupin statistično pomembno razlikujeta, sem preverila s t-preizkusom. 

Podrobnejše rezultate navajam v tabelah 20a in 20b.  
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Tabela 20a: statistično ovrednotenje primerjave med dosežki kontrolne in eksperimentalne skupine 

Način poučevanja Število učencev Povprečni dosežek (M) Standardna deviacija 

Standardni načini 46 11,24 1,65 

Raziskovalni pouk 37 11,22 1,87 

 

Tabela 20b: t-preizkus statistične pomembnosti razlik med dosežki kontrolne in eksperimentalne 

skupine. 

F p t p 
1,71 0,20 0,06 0,95 

 

Rezultati pokažejo, da se rezultati učencev v kontrolni in eksperimentalni skupini ne razlikujejo 

(t=0,06; p = 0,95 > 0,05).  

Za ugotavljanje morebitnih razlik med rezultati različnih vrst poučevanja sem primerjala še 

dosežke obeh skupin učencev na po-testu pri posameznih sklopih nalog. Rezultati so 

predstavljeni na slikah 14a, 14b in 14c. 

 

 
 

Slika 14a: Primerjava uspešnosti kontrolne in eksperimentalne skupine pri nalogi o poznavanju zmesi. 
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Slika 14b: Primerjava uspešnosti kontrolne in eksperimentalne skupine na po-testu iz naloge o načinih 

ločevanja zmesi. 

 

Učenci so ločevanje z mrežami že pred dejavnostmi poznali bolje kot ločevanje na osnovi razlik 

v gostoti (plava ali potone v vodi), napredovali pa so v obeh kategorijah. 

 

 
 

Slika 14c: Primerjava uspešnosti kontrolne in eksperimentalne skupine na po-testu iz naloge o 

možnosti ločevanja zmesi. 
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Učenci so zaznavno napredovali v znanju; zanimivo pa je, da so po dejavnostih slabše 

prepoznavali mivko; podobno velja za možnost ločevanja soli od vode. Ena od možnih razlag 

je, da niso upoštevali možnosti ločevanja s sušenjem, ki se mu med dejavnostmi nismo 

posvečali.  

 

 
 

Slika 14d: Primerjava uspešnosti kontrolne in eksperimentalne skupine na po-testu iz naloge o 

poznavanju postopka ločevanja zmesi s posedanjem. 

 

Rezultati obeh skupin učencev so zelo izenačeni, kar je pokazala že statistična primerjava 

povprečnih dosežkov.  

Učenci eksperimentalne skupine so opazno boljši pri poznavanju ločevanja zmesi z mrežami 

(slika 14b), kar je pričakovan rezultat, saj je to dejavnost, ki jo predvidevamo v pripravljenih 

gradivih. Neprijetno pa me je presenetil slab rezultat kontrolne skupine pri ločevanju zmesi s 

posedanjem (slika 14d). Iz skupnih vrednosti to sicer ni razvidno, a v enem od oddelkov iz 

kontrolne skupine ni pravilnega odgovora poznal prav noben učenec; podobno slab je bil 

rezultat za isti oddelek tudi pri poznavanju ločevanja zmesi z mrežami. Iz tega sklepam, da 

učenci snovi niso usvajali ob aktivnostih. Prav za take učitelje bi možnost izposoje 

pripomočkov, ki jo predvidevam v svojem predlogu podpore učiteljem pri aktivnem in 

raziskovalnem pouku naravoslovja, morda pripomogla, da bi se pouka lotili bolj aktivno.  
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10.4.3 Vreme - 3. razred 
 

Iz sicer nekoliko obsežnejšega testa sem v obravnavo sem vključila 12 vprašanj iz skupno 10 

nalog; izpuščene naloge so bile prelahke (indeks težavnosti nad 0,9), ali pretežke (10. naloga).  

 

 

10.4.3.1 Validacija testa 
 

V tabelah 21a do 21f so predstavljeni izračunani indeksi težavnosti in občutljivosti izbranih 

nalog. 

 

Tabela 21a: Indeks težavnosti in občutljivosti nalog testa »Vreme«. 

 

3. naloga: Učenci iz sosednjega razreda so količino dežja merili s posodami na spodnji sliki. Kje je 

padlo največ dežja? Označi s . 

 

 
 

 

Povsod enako. 

Indeks težavnosti p 0,28 

Občutljivost naloge 0,54* 

* - stopnja zaupanja 0,05 

 

Naloga je bila za učence težka; saj bi morali na količino padavin sklepati iz višine gladine in ne 

iz količine vode v dežemeru. Povezavo med višino stolpca in količino padavin morajo učenci 

razumeti, da bi razumeli enoto za merjenje (mm) 

Zanimivo je, da so pri 2. nalogi (ki zahteva primerjavo količine padavin, zbranih v enakih 

posodah), učenci 100% pravilno prepoznali največjo količino padavin. Učenci nalogo torej 

razumejo, ta naloga pa je izpuščena iz obravnave. 
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Tabela 21b: Indeks težavnosti in občutljivosti nalog testa »Vreme«. 

 

4. naloga:  Kaj misliš, kam navadno izginejo luže z asfaltnih cest? Označi vse pravilne odgovore. 

 Izhlapijo v zrak. Pronicajo v tla. 

Indeks težavnosti p 0,78 0,43 

Občutljivost naloge 0,50* 0,46* 

* - stopnja zaupanja 0,05 

 

Odgovore »Nekdo jih pobriše s krpo.« in »Popijejo jih živali.«  in »Odtečejo v potoke in reke.« 

so učenci v več kot 90% prepoznali kot napačne. Zaradi visokega indeksa težavnosti jih nisem 

vključila v nadaljnjo obravnavo.  

 

Tabela 21c: Indeks težavnosti in občutljivosti nalog testa »Vreme«. 

 

6. naloga:  Oglej si risbe termometrov. Na črte pod risbami zapiši, koliko kažejo. 

 

 Term. za merjenje 
telesne 

temperature 

Fasadni 
termometer 

Laboratorijski 
termometer 

Kaj merimo s 
termometri? 

Indeks težavnosti p 0,38 0,47 0,19 0,48 

Občutljivost naloge 0,46* 0,49* 0,02 0,56* 

* - stopnja zaupanja 0,05 

 

Naloga je pokazala, da je težavnost naloge razbiranja odčitka s termometra odvisna od vrste 

termometra. Učenci bolje poznajo fasadni in medicinski termometer kot laboratorijskega.  

 

Tabela 21d: Indeks težavnosti in občutljivosti nalog testa »Vreme«. 

 

7. naloga: Kako imenujemo topli veter, ki piha od juga proti severu? 

8. naloga: Naštej nekaj vetrov, ki jih poznaš. 

 

 7. naloga 8. naloga 

Indeks težavnosti p 0,34 0,46 

Občutljivost naloge 0,51* 0,26 

* - stopnja zaupanja 0,05 
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Tabela 21e: Indeks težavnosti in občutljivosti nalog testa »Vreme«. 

 

9. naloga: Katera od risb pravilno prikazuje vetrokaz in zastavo v vetru? Označi s . 

 

   

Indeks težavnosti p 0,43 0,53 0,28 

Občutljivost naloge 0,52* 0,33 0,61* 

* - stopnja zaupanja 0,05 

 

Pri nalogi je pravilen odgovor, predstavljen v skrajno desnem stolpcu. Naloga je bila za učence 

težka, kar se je potrdilo tudi pri odgovorih pri 10. nalogi »Ob sliko, ki pravilno prikazuje zastavo 

in vetrokaz, s puščico označi, kam piha veter.«, ki je bila za učence pretežka, saj so odgovarjali 

večinoma tako, da so prerisali vetrokaz (v obliki puščice), ki pa se postavi v smer iz katere veter 

piha in ne v nasprotno. 

 

 

10.4.3.2 Zanesljivost testa 
 

V evalvaciji sta sodelovala dva oddelka s skupno 32 učenci iz šole B.  

Zanesljivost testa sem preverila z izračunom Cronbachovega faktorja alfa. Izračunala sem ga 

za vsak oddelek posebej in za združene rezultate obeh oddelkov. Zanesljivost testa je 

sprejemljiva. Rezultati ocene zanesljivosti testa iz tematskega sklopa Vreme, izvedenega na 

pred - testih učencev 3. razreda eksperimentalne skupine so podani v tabeli 22.  

 

Tabela 22: Ocena zanesljivosti testa za 2. razred (Cronbachov faktor alfa). 

 α – za oddelek A 
posamič  

α – za oddelek B 
posamič  

α – za oba oddelka 
skupaj  

Pred-test 0,67 0,61 0,60 

 

 

10.4.3.3 Evalvacija rezultatov testiranja učencev 3. razreda (eksperimentalna skupina) 
 

Vsako vprašanje (razen naloge 8) je bilo ovrednoteno z 1 točko (pravilni odgovor) ali 0 točkami 

(napačni odgovor). Pri nalogi 8 so morali učenci našteti imena vetrov, ki jih poznajo. Na osnovi 
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primerjave med povprečnim številom vetrov, ki so jih učenci našteli in številom pri ustreznem 

učencu sem odgovor posameznega učenca ovrednotila s številom med 0 in 1. 

Rezultati dosežkov učencev (zaokroženi na najbližje celo število) iz dveh oddelkov 

eksperimentalne skupine na pred-testu znanja so podani v tabeli 23 in na sliki 15.  

 

Tabela 23: Dosežki učencev 3. razreda na pred–testu. 

Dosežene 
točke 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
skupaj 

Št. 
učencev 

1 0 1 8 5 5 2 3 3 2 1 0 1 32 

Delež 
učencev 
[%] 

3 0 3 25 16 16 6 10 10 6 3 0 3 100 

 

 

 
 

Slika15: Dosežki učencev 3. razreda na vprašanjih pred – testa. 

 

V nadaljevanju so predstavljeni še rezultati enakega testa, ki so ga učenci ponovno izpolnjevali 
po obravnavi vsebin o ločevanju zmesi. Odgovori so bili vrednoteni na enak način, dosežki pa 
so predstavljeni v tabeli 24 in grafično na sliki 16.  
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Tabela 24: Dosežki učencev 3. razreda na po–testu. 

 

Dosežene 
točke 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 skupaj 

Št. 
učencev 

0 0 1 4 4 4 2 6 4 4 2 1 0 32 

Delež 
učencev 

[%] 
0 0 3 12 12 12 7 19 12 12 7 3 0 100 

 

 

 
 

Slika 16: Dosežki učencev 3. razreda na po–testu. 

 

Prikaz primerjave dosežkov učencev na pred in po-testu je na sliki 17. Statistično pomembnost 

razlik sem preverjala z dvostranskim t-preizkusom, ki pokaže, da je razlika med dosežki na 

pred- in po testu statistično pomembna (t-vrednost je - 3,21, p < 0,005) v prid po-testa.  
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Slika 17: primerjava dosežkov učencev 3. razreda (eksperimentalna skupina) na pred in po-testu. 

 

V nadaljevanju so predstavljeni še rezultati primerjav uspešnosti reševanja posameznih 
nalog. Na sliki 18 je prikazana primerjava uspešnosti reševanja nalog na pred- in po-testu za 
učence eksperimentalne skupine.  
 

 
 

Slika 18: Primerjava uspešnosti učencev eksperimentalne skupine na pred- in po-testu iz nalog o 

vremenu. 
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10.4.3.4 Primerjava dosežkov kontrolne in eksperimentalne skupine 
 

Za primerjavo učinkovitosti poučevanja z raziskovalnim poukom in ostalimi metodami sem 

primerjala tudi rezultate dosežkov učencev kontrolne in eksperimentalne skupine na po-testu. 

V vsaki skupini sta vključena po dva oddelka; v kontrolni skupini iz šole K skupno 35 učencev, 

v eksperimentalni pa 32 učencev iz šole B.  

Pregled primerjave rezultatov dosežkov po izvedenem učnem posegu je predstavljen v tabeli 

25, grafično pa na sliki 19.  

 

Tabela 25: Dosežki učencev 3. razreda (kontrolna in eksperimentalna skupina) na po–testu. 

Dosežene točke 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 skupaj 

delež učencev 
kontrolne 

skupine [%] 
0 3 9 20 20 26 11 6 3 0 0 0 3 100 

delež učencev 
eksperimentalne 

skupine [%] 
0 0 3 12 12 12 7 19 12 12 7 3 0 100 

 

 

 
 

Slika 19: primerjava dosežkov kontrolne in eksperimentalne skupine učencev 3. razreda na po-testu. 

 

Ali se dosežka obeh skupin statistično pomembno razlikujeta, sem preverila s t-preizkusom. 

Podrobnejše rezultate navajam v tabeli 26.  
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Tabela 26a: statistično ovrednotenje primerjave med dosežki kontrolne in eksperimentalne skupine 

Način poučevanja Število učencev Povprečni dosežek (M) Standardna deviacija 

Standardni načini 35 4,57 2,15 

Raziskovalni pouk 32 6,34 2,43 

 

 

Tabela 26b: t-preizkus statistične pomembnosti razlik med dosežki kontrolne in eksperimentalne 

skupine. 

F p t p 
2,863 0,095 -3,15 0,002 

 

Rezultati pokažejo, da se rezultati učencev v kontrolni in eksperimentalni skupini statistično 

pomembno razlikujejo (t= -3,15; p = 0.002 < 0,05).  

 

Za ugotavljanje po čem se različnih vrst poučevanja razlikujejo sem primerjala še dosežke obeh 

skupin učencev na po-testu pri posameznih sklopih nalog. Rezultati so predstavljeni na sliki 20. 

 

 
 

Slika 20: Primerjava uspešnosti kontrolne in eksperimentalne naloge pri reševanju nalog testa 

»Vreme«.  
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Ugotovimo lahko, da so bili učenci eksperimentalne skupine uspešnejši pri reševanju vseh 

nalog. Če posebej preučimo rezultate pri nalogah, ki preverjajo veščino merjenja temperature 

in količine padavin, je razlika opazno v prid eksperimentalne skupine. Podobno lahko 

ugotovimo za poznavanje merilnika vetra in poimenovanja vetrov. Skupini sta izenačen pri 

poznavanju fasadnega termometra, kar morda lahko pojasnimo s poznavanjem le-tega od 

doma. Pri odčitavanju izmerka z laboratorijskega termometra pa so razlike najbolj opazne, kar 

razlagam z izkušnjami, ki so jih učenci eksperimentalne skupine pridobili pri merjenju 

temperature v okviru dejavnosti, ki jih omogočajo kompleti pripomočkov, ki si jih učitelji lahko 

izposodijo za delo z učenci v razredu. 
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10.4.4 Elektrika - 4. razred 
 

Test za preverjanje učinkov raziskovalnega pouka je sestavljen iz sedmih nalog, od katerih prva 

preverja poznavanje koncepta delujočega električnega kroga, druga pa preverja poznavanje 

oznake za nevarnost električnega udara. Pri tretji nalogi preverjam izkušnje, ki si jih učenci 

lahko pridobijo le pri aktivnostih pri pouku (električna prevodnost snovi), četrta pa poznavanje 

naprav, ki delujejo na elektriko. To zadnje ni nujno vezano na raziskovalni pouk. Naloga 5 v 

nadaljevanju preverja poznavanje kroženja električnega toka, ki se v električnem krogu ne 

porablja, 6. naloga pa preverja prvine raziskovalnega pouka - načrtovanja raziskave.  

Naloge 1, 5 in 6 so izbirnega tipa, naloge 2 – 4 pa zahtevajo samostojen odgovor učenca.  

Test zaključuje naloga visokega kognitivnega nivoja; zahteva namreč prenos naučenega o 

električnem krogu v nove okoliščine. Testu sem jo dodala kot izziv, saj na tovrstna vprašanja 

tudi odrasli (nestrokovnjaki) pogosto ne poznajo odgovora. 

 

 

10.4.4.1 Validacija testa 
 

Rezultati preizkusa testa glede težavnosti in občutljivosti nalog so predstavljeni v tabelah 27a 

do 27d; podani so izračunani indeksi težavnosti in občutljivosti izbranih nalog. Preizkusi so bili 

opravljeni na rezultatih pred-testov dveh oddelkov 4. razreda eksperimentalne skupine; 11 

učencev šole E in 24 učencev šole Č.  

 

Tabela 27a: Indeks težavnosti in občutljivosti nalog testa »Elektrika«. 

 

1. naloga: Žarnico priklopimo na baterijo kot kažejo risbe. Katera žarnica sveti? Vse take označi s . 

 

    
Indeks težavnosti p 0,40 0,34 0,49 

Občutljivost naloge 0,40* 0,66* 0,45* 

* - stopnja zaupanja 0,05 
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Vprašanja so srednje težavna; iz večje množice ponujenih odgovorov, ki so jih učenci zlahka 

izločili kot nepravilne (iz obravnave so izpuščeni kot prelahki), sta izluščeni oba pravilna 

odgovora in tisti, ki odraža pogosto zmotno predstavo o načinu delovanja električnega kroga. 

 

Tabela 27b: Indeks težavnosti in občutljivosti nalog testa »Elektrika«. 

 Indeks težavnosti p Občutljivost naloge 

3. naloga: 
Kaj misliš, skozi katere snovi lahko teče 
električni tok? Naštej jih nekaj. 

0,29 0,30 

4. naloga: 
Katere naprave delujejo na elektriko? 
Naštej jih nekaj. 

0,53 0,37* 

* - stopnja zaupanja 0,05 

 

Tabela 27c: Indeks težavnosti in občutljivosti nalog testa »Elektrika«. 

 

5. naloga: Dve žarnici hkrati priključimo na baterijo in ugotovimo, da ena sveti močno, druga pa 

šibko. Kaj misliš, zakaj je tako? Označi s . 

 

 Indeks težavnosti p Občutljivost naloge 

Žarnici nista enaki 0,17 0,33 

Prva je bliže baterije, druga dlje.  0,71 0,26 

Prva porabi tok, zato ga je za drugo premalo < 0,1 - 

Baterija je napačno priključena. > 0,9 - 

* - stopnja zaupanja 0,05 

 

Učenci so identificirali pravilni odgovor v skoraj petini primerov, vendar so skoraj vsi izbrali 

tudi napačnega (»Prva porabi tok, zato ga je za drugo premalo.«). Ta odgovor sem zaradi 

prevelikega indeksa težavnosti izločila iz statistične obravnave, odgovori pa potrjujejo 

prisotnost pogoste napačne predstave.  
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Tabela 27d: Indeks težavnosti in občutljivosti nalog testa »Elektrika«. 

 

6. naloga: Učenci menijo, da dolžina žic vpliva na žarenje žarnice. S katerim parom poskusov to lahko 

preverijo? Označi s . 

 

 Indeks težavnosti p Občutljivost naloge 

 

0,74 0,58* 

 

0,51 0,61* 

 

0,57 0,67* 

 

0,77 0,57* 

* - stopnja zaupanja 0,05 

 

 

10.4.4.2 Zanesljivost testa 
 

V evalvacijo sem vključila dva oddelka s skupno 35 učenci iz šol Č in E.  

Zanesljivost testa sem preverila z izračunom Cronbachovega faktorja alfa. Izračunala sem ga 

za vsak oddelek posebej in za združene rezultate obeh oddelkov. Zanesljivost testa je 

sprejemljiva. Rezultati ocene zanesljivosti testa iz tematskega sklopa Elektrika, izvedenega na 

pred - testih učencev 4. razreda eksperimentalne skupine so podani v tabeli 28.  
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Tabela 28: Ocena zanesljivosti testa za 4. razred (Cronbachov faktor alfa). 

 α – za oddelek šole Č 
posamič  

α – za oddelek šole E 
posamič  

α – za oba oddelka 
skupaj  

Pred-test 0,52 0,75 0,67 

 

 

10.4.4.3 Evalvacija rezultatov testiranja učencev 4. razreda (eksperimentalna skupina) 
 

Vsako vprašanje (razen nalog 3 in 4) je bilo ovrednoteno z 1 točko (pravilni odgovor) ali 0 

točkami (napačni odgovor). Pri nalogah 3 in 4 so morali učenci naštevati snovi, ki prevajajo 

električni tok in naprave, ki delujejo na elektriko. Za oboje sem najprej izračunala povprečno 

število naštetih v celem vzorcu in nato primerjala število, ki jih je naštel učenec, s povprečnim 

dosežkom vseh. Dosežek učenca sem ovrednotila z deležem, ki ga je dosegel glede na 

povprečje, s številom med 0 in 1. 

Rezultati dosežkov učencev (zaokroženih na najbližje celo število) iz dveh oddelkov 

eksperimentalne skupine na pred-testu znanja so podani v tabeli 29 in na sliki 21.  

 

Tabela 29: Dosežki učencev 4. razreda na pred–testu. 

Dosežene 
točke 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 skupaj 

Št. 
učencev 

0 1 3 4 4 4 4 4 7 3 1 0 0 35 

Delež 
učencev 
[%] 

0 3 9 11 11 11 11 11 20 9 3 0 0 100 
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Slika21: Dosežki učencev 4. razreda na vprašanjih pred-testa. 

 

Dosežki iste skupine učencev pri ponovnem izpolnjevanju enakega testa so predstavljeni v 
nadaljevanju. Odgovori so bili vrednoteni na enak način kot na pred-testu, rezultati pa so 
predstavljeni v tabeli 30 in grafično na sliki 22.  
 

 
Tabela 30: Dosežki učencev 4. razreda na po–testu. 

 

Dosežene 
točke 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
skupaj 

Št. 
učencev 

0 0 0 0 1 2 9 1 6 10 4 2 0 35 

Delež 
učencev 

[%] 
0 0 0 0 3 6 26 3 17 29 11 6 0 100 
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Slika 22: Dosežki učencev 4. razreda eksperimentalne skupine na po–testu. 

 

Za ugotavljanje napredka učencev primerjamo oba rezultata med seboj. Primerjava dosežkov 

na pred- in po-testu iz znanja o elektriki za eksperimentalno skupino je grafično prikazana na 

sliki 23. 

 

 
 

Slika 23: Primerjava rezultatov pred- in po-testa iz elektrike. 

 

Opazimo lahko znaten porast uspešnosti učencev, da je prirastek statistično pomemben 

pokaže tudi rezultat t-preizkusa: t = -5,57, p < 0,005. 
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10.4.4.4 Primerjava dosežkov kontrolne in eksperimentalne skupine 
 

Učinkovitost poučevanja z raziskovalnim poukom primerjam še z ostalimi pristopi tako, da 

primerjam dosežke učencev kontrolne in eksperimentalne skupine na po-testu. V vsaki skupini 

sta vključena po dva oddelka; v kontrolni skupini iz šole K skupno 41 učencev, v 

eksperimentalni pa en oddelek (11 učencev) šole E in en oddelek s 24 učenci iz šole Č.  

Pregled primerjave rezultatov dosežkov po izvedenem učnem posegu je predstavljen v tabeli 

31, grafično pa na sliki 24.  

 

Tabela 31: Dosežki učencev 4. razreda (kontrolna in eksperimentalna skupina) na po–testu. 

Dosežene točke 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 skupaj 

delež učencev 
kontrolne skupine 

[%] 
0 2 0 2 7 15 17 12 20 24 0 0 100 

delež učencev 
eksperimentalne 

skupine [%] 
0 0 0 0 3 6 26 3 17 29 11 6 100 

 

 

 
 

Slika 24: primerjava dosežkov kontrolne in eksperimentalne skupine učencev 4. razreda na po-testu. 

 

Ali se dosežka obeh skupin statistično pomembno razlikujeta, sem preverila s t-preizkusom. 

Podrobnejše rezultate navajam v tabeli 32.  
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Tabela 32a: statistično ovrednotenje primerjave med dosežki kontrolne in eksperimentalne skupine 

Način poučevanja Število učencev Povprečni dosežek (M) Standardna deviacija 

Standardni načini 41 6,76 1,97 

Raziskovalni pouk 35 7,86 1,83 

 

 

Tabela 32b: t-preizkus statistične pomembnosti razlik med dosežki kontrolne in eksperimentalne 

skupine. 

F p t p 

0,145 0,70 -2,50 0,01 

 

Rezultati pokažejo, da se rezultati učencev v kontrolni in eksperimentalni skupini statistično 

pomembno razlikujejo v prid eksperimentalne skupine (t= -2,50; p = 0.01 < 0,05).  

 

Za ugotavljanje morebitnih razlik med rezultati različnih vrst poučevanja sem primerjala še 

dosežke obeh skupin učencev na po-testu pri posameznih sklopih nalog. Rezultati so 

predstavljeni na sliki 25. 

 
 

Slika 25: primerjava uspešnosti kontrolne in eksperimentalne skupine učencev 4. razreda na po-testu.  
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Iz slike 25 lahko razberemo, da so učenci obeh skupin enako uspešno naštevali električne 

naprave in snovi, ki prevajajo električni tok. Učenci eksperimentalne skupine pa so bolje 

reševali naloge iz poznavanja delovanja preprostega električnega kroga in načrtovanja 

preproste raziskave ugotavljanja vplivov na delovanje električnega kroga, kar potrjuje 

učinkovitost implementacije raziskovalnega pouka v praksi.  
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10.4.5 Temperatura in toplota - 5. razred 
 

Nalogi 1 in 2 na začetku testa o toploti in temperaturi preverjata učenčevo razlikovanje med 

temperaturo in toploto, naloga 3 pa poznavanje (operacijske definicije) temperature. 

Odčitavanje temperature s slik različnih termometrov pri 4. nalogi deloma preverja veščino 

merjenja temperature. Poznavanje vloge izolacijskih materialov in morebitne napačne 

predstave o njihovi vlogi preverja naloga 5. Pri 6. nalogi mora učenec načrtovati preprosto 

raziskavo oziroma izbrati pravilno verzijo načrta izmed več ponujenih. Tudi 7. naloga je 

vsebinsko podobna, a zahtevnejša, saj mora učenec tokrat raziskavo načrtovati samostojno. 

Test je vsebinsko in konceptualno zahtevnejši, tudi s stališča veščin raziskovanja. Če so učenci 

v vseh petih razredih deležni raziskovalnega pouka, so pri tej starosti pri načrtovanju 

preprostih raziskav že dokaj samostojni. Od udeležencev v raziskavi tega zaradi omejenega 

časa vključenosti v projekt polno razvitih veščin, povezanih z raziskovalnim poukom, še ni 

mogoče pričakovati.  

 

 

10.4.5.1 Validacija testa 
 

Rezultati preizkusa testa glede težavnosti in občutljivosti nalog so predstavljeni v tabelah 33a 

do 33d; podani so izračunani indeksi težavnosti in občutljivosti izbranih nalog. Preizkusi so bili 

opravljeni na rezultatih pred-testov dveh oddelkov 5. razreda eksperimentalne skupine, 

skupaj 33 učencev šol F in G.  

 

 

Tabela 33a: Indeks težavnosti in občutljivosti nalog testa »Temperatura in toplota«. 

 Indeks težavnosti p Občutljivost naloge 

1. naloga: 
Napiši smiselno poved, v kateri boš uporabil 
besedo temperatura. 

0,85 0,45* 

2. naloga: 
Napiši smiselno poved, v kateri boš uporabil 
besedo toplota.. 

0,42 0,43* 

3. naloga: 
Kaj merimo s termometrom? 
 

0,70 0,52* 

* - stopnja zaupanja 0,05 
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Tabela 33b: Indeks težavnosti in občutljivosti nalog testa »Temperatura in toplota«. 

 

4. naloga: Koliko kažejo termometri na slikah? Odgovore zapiši na črte pod termometri. 

 

 Term. za merjenje telesne 
temperature 

Fasadni 
termometer 

Laboratorijski 
termometer 

Indeks težavnosti p 0,70 0,76 0,36 

Občutljivost naloge 0,31 0,66* 0,65* 

* - stopnja zaupanja 0,05 

 

Tabela 33c: Indeks težavnosti in občutljivosti nalog testa »Temperatura in toplota«. 

 Indeks težavnosti p Občutljivost naloge 

5. naloga: 
Kaj misliš, zakaj nas v zimskih oblačilih v mrzlem 
vremenu ne zebe? 
 
. 

0,42 0,51* 

* - stopnja zaupanja 0,05 

 

Tabela 33d: Indeks težavnosti in občutljivosti nalog testa »Temperatura in toplota«. 

 

6. naloga: Učence zanima, ali pokrovček lončka vpliva na to, kako hitro se ohladi pijača v njem. 

Predlagali so različne načine, kako bi to sami raziskali. Označi s  tistega, ki se ti zdi najbolj ustrezen. 

 

 Indeks težavnosti p Občutljivost naloge 

a) V dva enaka lončka nalijemo različni 
količini vroče vode in izmerimo, v kolikšnem 
času se voda ohladi.  

0,36 0,54* 

b) V dva enaka lončka nalijemo enaki količini 
vode. Enega pokrijemo, drugega ne. 
Izmerimo, v kolikšnem času se voda ohladi.  
 

c) V dva enaka lončka nalijemo enaki količini 
vroče vode, ju pokrijemo in izmerimo, v 
kolikšnem času se voda ohladi.  

d) V majhen in velik lonček nalijemo različni 
količini vroče vode. Prvega pokrijemo, 
drugega pa ne. Izmerimo, v kolikšnem času 
se voda ohladi. 

* - stopnja zaupanja 0,05 
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Tabela 33e: Indeks težavnosti in občutljivosti nalog testa »Temperatura in toplota«. 

 

7. naloga: Preberi izjave otrok na sliki. S katerim od njih se strinjaš?. 

 

 

©Concept Cartoons in Science Education, Millgate House Publishing Ltd (www.millgatehouse.co.uk). Avtorja 

Brenda Keogh in Stuart Naylor (2013).  

 

 Indeks težavnosti p Občutljivost naloge 

Ana: Ne oblači snežaka, stalil se bo! 

0,09 -0,117 
Tim: Mislim, da ga bo plašč zavaroval pred 
taljenjem. 

Ian: Mislim, da plašč ne vpliva. 

b) Napiši načrt, kako bi ti s poskusom raziskal, 
kateri ima prav. Namesto snežaka bi uporabil 
kozarec z ledenimi kockami, namesto plašča 
pa krpe.  

0,41 0,40* 

* - stopnja zaupanja 0,05 

 

 

10.4.5.2 Zanesljivost testa 
 

V evalvacijo sem vključila dva oddelka s skupno 33 učenci (16 iz šole G in 17 iz šole F).  

Zanesljivost testa sem preverila z izračunom Cronbachovega faktorja alfa. Izračunala sem ga 

za vsak oddelek posebej in za združene rezultate obeh oddelkov. Zanesljivost testa je 

sprejemljiva. Rezultati ocene zanesljivosti testa iz tematskega sklopa »Temperatura in 

toplota«, izvedenega na pred - testih učencev 5. razreda eksperimentalne skupine so podani 

v tabeli 34.  
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Tabela 34: Ocena zanesljivosti testa za 5. razred (Cronbachov faktor alfa). 

 α – za A oddelek šole G 
posamič  

α – za B oddelek šole F 
posamič  

α – za oba oddelka 
skupaj  

Pred-test 0,71 0,58 0,61 

 

 

10.4.5.3 Evalvacija rezultatov testiranja učencev 5. razreda (eksperimentalna skupina) 
 

Vsako vprašanje (razen nalog 5 in 7b) je bilo ovrednoteno z 1 točko (pravilni odgovor) ali 0 

točkami (napačni odgovor). Pri nalogah 5 in 7b sem poleg napačnih (0 točk) in pravilnih (1 

točka) upoštevala tudi delno pravilne odgovore, ki sem jih ovrednotila z 0,5 točke. 

Rezultati dosežkov učencev (zaokroženih na najbližje celo število) iz dveh oddelkov 

eksperimentalne skupine na pred-testu znanja so podani v tabeli 35 in na sliki 26.  

 

Tabela 35: Dosežki učencev 5. razreda na pred–testu. 

Dosežene 
točke 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
skupaj 

Št. 
učencev 

0 1 1 2 9 8 2 4 4 2 0 33 

Delež 
učencev 
[%] 

0 3 3 6 27 24 6 12 12 6 0 100 

 

 

 
 

Slika26: Dosežki učencev 5. razreda na vprašanjih pred–testa. 
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Dosežki iste skupine učencev pri ponovnem izpolnjevanju enakega testa so predstavljeni v 
nadaljevanju. Odgovori so bili vrednoteni na enak način kot na pred-testu, rezultati pa so 
predstavljeni v tabeli 36 in grafično na sliki 27.  
 
 
Tabela 36: Dosežki učencev 5. razreda na po–testu. 

Dosežene 
točke 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
skupaj 

Št. 
učencev 

0 0 1 1 5 6 8 1 3 6 2 33 

Delež 
učencev 

[%] 
0 0 3 3 16 18 24 3 9 18 6 100 

 
 

 
 
Slika 27: Dosežki učencev 5. razreda eksperimentalne skupine na po–testu. 

 

Za ugotavljanje napredka učencev primerjamo oba rezultata med seboj. Primerjava dosežkov 

na pred- in po-testu iz znanja o temperaturi in toploti za eksperimentalno skupino je grafično 

prikazana na sliki 28. 
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Slika 28: Primerjava rezultatov pred- in po-testa iz temperature in toplote. 

 

Opazimo lahko znaten porast uspešnosti učencev; da je prirastek statistično pomemben 

pokaže tudi rezultat t-preizkusa: t = -4,11, p < 0,005. 

 

 

10.4.5.4 Primerjava dosežkov kontrolne in eksperimentalne skupine 
 

Za primerjavo učinkovitosti poučevanja z raziskovalnim poukom z ostalimi pristopi k 

poučevanju primerjam dosežke učencev kontrolne in eksperimentalne skupine na po-testu. V 

vsaki skupini sta vključena po dva oddelka; v kontrolni skupini iz šole K skupno 40 učencev, v 

eksperimentalni pa 33 učencev šol F in G. 

Pregled primerjave rezultatov dosežkov po izvedenem učnem posegu je predstavljen v tabeli 

37, grafično pa na sliki 29.  

 

Tabela 37: Dosežki učencev 5. razreda (kontrolna in eksperimentalna skupina) na po–testu. 

Dosežene točke 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 skupaj 

delež učencev 
kontrolne skupine 

[%] 
0 3 3 5 25 10 21 30 3 0 0 100 

delež učencev 
eksperimentalne 

skupine [%] 
0 0 3 3 16 18 24 3 9 18 6 100 
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Slika 29: primerjava dosežkov kontrolne in eksperimentalne skupine učencev 5. razreda na po-testu. 

 

Ali se dosežka obeh skupin statistično pomembno razlikujeta, sem preverila s t-preizkusom. 

Podrobnejše rezultate navajam v tabeli 38.  

 

Tabela 38a: statistično ovrednotenje primerjave med dosežki kontrolne in eksperimentalne skupine. 

Način poučevanja Število učencev Povprečni dosežek (M) Standardna deviacija 

Standardni načini 40 5,14 1,57 

Raziskovalni pouk 33 6,14 2,02 

 

 

Tabela 38b: t-preizkus statistične pomembnosti razlik med dosežki kontrolne in eksperimentalne 

skupine. 

F p t p 

2,20 0,14 -2,38 0,02 

 

 

Rezultati pokažejo, da se rezultati učencev v kontrolni in eksperimentalni skupini statistično 

pomembno razlikujejo v prid eksperimentalne skupine (t= -2,38; p = 0.02 < 0,05).  

Za ugotavljanje morebitnih razlik med rezultati različnih vrst poučevanja sem primerjala še 

dosežke obeh skupin učencev na po-testu pri posameznih sklopih nalog. Rezultati so 

predstavljeni na sliki 30. 
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Slika 30: primerjava uspešnosti kontrolne in eksperimentalne skupine učencev 5. razreda na po-testu.  

 

Iz slike 30 lahko razberemo, da so učenci eksperimentalne skupine bolje uporabljali pojem 

»temperatura«, učenci v kontrolni skupini pa nekoliko bolje pojem »toplota«. Pri veščini 

merjenja temperature (odčitavanja izmerka s termometra) so približno izenačeni pri fasadnem 

termometru, pri preostalih dveh prednjačijo učenci eksperimentalne skupine. Zelo podoben 

je bil tudi rezultat enake naloge v 3. razredu, le da so dosežki učencev 5. razreda višji. Nalogo 

sem ponovila namenoma, za primerjavo dosežkov obeh skupin. Ker nisem spremljala učencev 

istega oddelka od 3. do 5. razreda, ne morem predvidevati razlogov za razlike.  

Za načrtovanje sestave eksperimentalnih zbirk pa je pomembno ugotoviti tudi, da sem morala 

iz obravnave izločiti vprašanje odčitavanja temperature s termometra s skalo, ki ima oznako 

samo za vsaki dve stopinji – očitno učencem odčitavanje s takega termometra dela preveč 

težav, zato ni smiselno uporabljati takih termometrov. 

Učenci obeh skupin so enako dobro odgovarjali na vprašanje ali nas oblačila grejejo, pri 7. 

nalogi, kjer je konceptualno zelo podobno vprašanje zastavljeno v drugačnem kontekstu, pa 

so vsi odgovarjali slabo, oziroma eksperimentalna skupina samo nekoliko bolje kot kontrolna.  

Pri načrtovanju raziskave, ključni prvini raziskovalnega pouka, so boljši učenci eksperimentalne 

skupine; pri objektivnem preverjanju trditev pa sta obe skupini izenačeni.  

Posebej velja omeniti, da je popolno ozaveščenost o poštenem poskusu na po-testu izkazala 

ena sama deklica iz eksperimentalne skupine, ki je poleg spremenljivk zapisala tudi konstante, 

torej je poleg tega, kaj bi pri poskusu spreminjala (neodvisna spremenljivka), eksplicitno 
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navedla tudi, česa pri poskusu ne smemo spreminjati (konstante). Ostali, katerih odgovori so 

ovrednoteni kot pravilni, so opisali ustrezen poskus, vendar konstant niso posebej komentirali. 

Deklica je izkazala usposobljenost, ki bi si jo z izobraževanjem želela doseči pri (vseh) učiteljih.  
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11 VPLIV RAZISKOVALNEGA POUKA NA PRILJUBLJENOST 

NARAVOSLOVJA PRI UČENCIH IN UČITELJIH 
 

Upadanje priljubljenosti naravoslovja je zaskrbljujoče s stališča naravoslovne pismenosti 

celotne populacije in s stališča ohranjanja nivoja razvoja družbe. S to težavo in grožnjo 

stagnacije se po ugotovitvah EU sooča celotna zahodna civilizacija. Ena od rešitev nastale 

situacije je tudi posodobitev poučevanja naravoslovja, saj so strokovnjaki mnenja, da je del 

krivde za slab položaj naravoslovja tudi v tradicionalnih in zastarelih načinih poučevanja.   

Naravoslovje je nepriljubljeno tudi med mladimi, žal pa tudi med njihovimi učitelji. Eden od 

ciljev projektov Pollen in Fibonacci, ki sta bila posvečena množičnemu uvajanju aktivnega in 

raziskovalnega pouka naravoslovja v slovenski (in evropski) šolski prostor, je bilo tudi 

povečanje naklonjenosti učencev in učiteljev do naravoslovja.  

Priljubljenost naravoslovja smo evalvirali v šolskem letu 2006/07 na začetku delovanja 

projekta Pollen, tik preden so učitelji začeli z aktivnostmi na delavnicah. Enake vprašalnike so 

ponovno izpolnjevali po dveh letih v projektu, v šolskem letu 2009/10.  

 

 

11.1 PRILJUBLJENOST NARAVOSLOVJA PRI UČENCIH 
 

Vprašalnik za učence eksperimentalne skupine (priloga 9) je zasnovala evalvatorka učinkov 

delovanja projekta na učence, Britt Lindahl, po predhodno preizkušenem modelu (Pell in 

Jarvis, 2001). Sestavljen je iz 44 vprašanj v štirih sklopih: moj odnos do šole (A), moj odnos do 

naravoslovja v šoli (B), naravoslovje in jaz (C), naravoslovje v družbi (D).  

Učenci so odgovarjali z izbiranjem stopnje strinjanja na pet-stopenjski lestvici pred začetkom 

sodelovanja v projektu in po dveh letih sodelovanja učitelja v projektu in občasnega izvajanja 

(3-krat letno) raziskovalnega pouka (1 – to sovražim/se ne strinjam, 5 – zelo mi je všeč/se 

strinjam).  

Predstavljeni sta povprečja (M) odgovorov 116 učencev (N =116) in stopnja zaupanja (p) za 

odgovore, povezane z naravoslovjem in relevantne za moje delo. Rezultati so povzeti po 

vprašalnikih za samoevalvacijo učinka projekta Pollen in predstavljeni v tabeli 39 (Lindahl, 

2009). Pri interpretaciji rezultatov moramo upoštevati tudi, da so učenci pri drugem 

odgovarjanju na vprašalnik dve leti starejši in da v tej starosti tipično narašča odklonilen odnos 

do šole in učenja v splošnem.  
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Tabela 39a: Odnos učencev do šole. 

 

Sklop A: Kaj misliš o šoli? 

Vprašanje: Kaj misliš o .. M 
PRE 

M 
PO 

p 

matematiki 4,24 3,74 0,000 

naravoslovju 4,16 3,89 0,032 

poskusih pri naravoslovju  4,63 4,63  

obiskovanju šole 4,37 3,97 0,001 

 

Opazimo lahko, da so trendi pri večini odgovorov negativni, razen pri »poskusih pri 

naravoslovju«. Videti je, da so praktične dejavnosti pri pouku, ki so jih učitelji lahko izvajali s 

pomočjo izposojenih kompletov pripomočkov, prispevale k omiljenju siceršnjih negativnih 

trendov. Če rezultate pogledamo podrobneje, lahko tudi opazimo, da je trend odnosa pri 

naravoslovju manj negativen kot pri sorodni matematiki in pri obiskovanju šole v splošnem, 

kar lahko interpretiramo kot ugoden učinek raziskovalnega pouka naravoslovnih vsebin.  

 

Tabela 39b: Odnos učencev do naravoslovja v šoli. 

 

Sklop B: Kaj misliš o naravoslovju v tvoji šoli? 

Tukaj je nekaj vprašanj o pouku naravoslovja. 

Vprašanje: Kaj misliš o .. M 
PRE 

M 
PO 

p 

Učitelj(ica) dela različne poskuse. 4,44 4,45  

Sam(a) moraš odkriti, kaj je treba narediti. 3,80 3,87  

Učitelj(ica) ti pove, kaj moraš narediti. 4,43 4,10  

Sam(a) izbereš pripomočke. 4,44 4,10 0,002 

Sam(a) odkriješ, kaj se je zgodilo. 4,41 4,34  

Poveš sošolcem kaj in kako si delal(a). 4,03 3,74 0,012 

Kaj misliš o ...    

Naravoslovje je pretežko.  2,23 3,11 0,000 

Naravoslovja v šoli je preveč. 2,16 3,21 0,000 

Pri naravoslovju preveč pišemo. 2,06 3,19 0,000 

Pri naravoslovju delamo preveč poskusov. 1,86 2,97 0,000 

 

Odgovori na vprašanja o naravoslovju v šoli izražajo dokaj visoko priljubljenost dejavnosti, ki 

so prisotne pri raziskovalnem pouku (delo s pripomočki, odkrivanje) in izenačene z 

opazovanjem učitelja pri izvajanju poskusov. Žal pa so trendi statistično pomembno negativni, 

saj se je razen pri naklonjenosti do samostojnega odkrivanja ocena povsod zmanjšala. 

Vzpodbudno pa je, da so učenci še vedno pripravljeni sami odkrivati.  
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Tabela 39c: Odnos učencev do naravoslovja. 

 

Sklop C: Kaj pa ti in naravoslovje? 

Tukaj je nekaj vprašanj o pouku naravoslovja. 

Vprašanje: Kaj misliš o .. M 
PRE 

M 
PO 

p 

Pogosto delam poskuse tudi doma.  3,02 4,08 0,000 

Najraje imam naloge iz naravoslovja. 3,16 3,74 0,001 

Mislim, da je naravoslovje pomembno. 4,50 4,55  

Pri naravoslovju moram premišljevati. 4,50 4,37 0,023 

Rad(a) bi postal(a) znanstvenik (raziskovalec). 3,00 3,88 0,000 

 

Tudi pri vprašanjih sklopa o odnosu učencev do naravoslovja so odgovori mešani. Po dveh letih 

raziskovalnega pouka se je število učencev, ki se vidijo kot bodoči znanstveniki oziroma 

raziskovalci, povečalo in učenci radi delajo domače naloge iz naravoslovja.  

 

Tabela 39d: Odnos učencev do naravoslovja. 

 

Sklop D: Kaj misliš o naravoslovju (znanosti) v družbi? 

Vprašanje: Kaj misliš o .. M 
PRE 

M 
PO 

p 

Znanost je pomembna za vsakogar.  4,45 4,64  

Znanstveniki lahko pomagajo, da bo v našem kraju prijetneje živeti. 4,18 4,21  

Za televizijo, radio, telefone, …. -povsod potrebujemo znanstvenike. 3,68 3,88  

Naša hrana je bolj varna zaradi znanstvenikov. 3,73 3,75  

Znanost je polepšala življenje tudi pri nas doma. 4,36 4,26  

 

Zadnji sklop vprašanj je preverjal zavedanje o pomenu znanosti za družbo in njenega vpliva na 

naše življenje. Že pred izkušnjo z raziskovalnim poukom so bile ocene učencev o pomenu 

znanosti zelo visoke, pozitivni trend pa se je obdržal; spremembe (navzgor) sicer niso 

statistično pomembne, ugodno pa je, da niso negativne.   
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11.2 PRILJUBLJENOST NARAVOSLOVJA PRI UČITELJIH IN 

SAMOZAUPANJE UČITELJEV 
 

Tudi učitelji, vključeni v projekt Pollen so pred začetkom aktivnosti projekta, v začetku šolskega 

leta 2006/07, izpolnjevali vprašalnik, v katerem so s 5 stopenjsko Likertovo lestvico izražali 

stopnjo strinjanja s trditvami. Vse pogoje za upoštevanje rezultatov je izpolnilo 15 učiteljev.  

Vprašalnik je pripravila evalvatorka učinkov delovanja projekta Pollen na učitelje, T. Jarvis s 

sodelavci (Pell in Jarvis, 2003). V nadaljevanju v tabeli 40a povzemam njene ugotovitve glede 

učinkov sodelovanja v projektu na slovenske učitelje, v tabeli pa predstavljam povprečje vseh 

udeležencev (Jarvis, Pell, Hingley, 2009). 

 

Tabela 40a: Odnos slovenskih učiteljev do poučevanja naravoslovja in njihovo samozaupanje pri tem.  

 M pred M po p 

Samozaupanje učiteljev za poučevanje naravoslovja. 4,03 4,41 0,00 

Učencem sporoča, da je naravoslovje pomembno. 4,60 5,00 <0,05 

Spodbuja učence, da se učijo drug od drugega. 4,67 4,93 <0,05 

 

 

Tabela 40b: Mednarodno povprečje samozaupanja učiteljev pri poučevanju naravoslovja. 

 M pred M po p 

Samozaupanje učiteljev za poučevanje naravoslovja. 3,64 3,99 <0,01 

 

 

Slovenski učitelji so že ob vstopu v projekt izražali zelo pozitiven odnos do naravoslovja in 

visoko samozaupanje za poučevanje naravoslovnih vsebin. Po dveh letih sodelovanja v 

projektu smo zaznali statistično pomemben in visok porast samozaupanja pri poučevanju 

naravoslovja, medtem ko so rezultati za matematiko, slovenski jezik in informatiko ostali 

nespremenjeni. Porast samozaupanja je bil največji od vseh 12 držav, ki so sodelovale v 

projektu.  

Podobno pozitivni so bili tudi učinki udejstvovanja v projektu Pollen na samozaupanje učiteljev 

glede poučevanja naravoslovja v Franciji, Nemčiji in Veliki Britaniji. V nekaterih državah 

(Belgija, Italija, Madžarska, Portugalska in Švedska) pa sodelovanje v projektu ni imelo 

zaznavnega vpliva.  
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12 UGOTOVITVE S KOMENTARJI IN POGLED NAPREJ 
 

 

12.1 VZOREC IN ZBIRANJE PODATKOV 
 

V projektih Pollen in Fibonacci je sodelovalo skoraj 500 vzgojiteljev predšolskih otrok in 

učiteljev razrednega pouka; pridružili so se tudi posamezni dvopredmetni učitelji. V projekt 

Fibonacci jih je bilo vključenih 307 (142 vzgojiteljev predšolskih otrok, 152 učiteljev razrednega 

pouka, 10 dvopredmetnih učiteljev in 1 gimnazijski učitelj fizike). Zanje smo samo od januarja 

2010 do februarja 2013 izvedli 45 delavnic iz 22 različnih tematik, skupaj 180 ur izobraževanja.  

Učitelji so se množično udeleževali izobraževanja in tudi izvajali dejavnosti z učenci v razredu, 

veliko težje pa jih je bilo pridobiti za sodelovanje v evalvacijah in za podrobnejše poročanje o 

njihovem delu v razredu. Poleg oddajanja poročil smo za spremljanje dela učiteljev v razredu 

v okviru projekta Pollen izvajali tudi spremljevalne obiske pri njihovem poučevanju v razredu.  

V raziskavi o učinkih raziskovalnega pouka so sodelovali učitelji prostovoljci in njihovi učenci. 

Najteže je bilo pridobiti učitelje za sodelovanje v evalvaciji učinkov poučevanja; še posebej v 

4. in 5. razredu, kjer sta temi (Elektrika ter Temperatura in toplota) fizikalno že precej zahtevni, 

samozavest učiteljev glede usposobljenosti za poučevanje pa relativno nizka. Za sodelovanje 

so se večinoma odločili v želji, da bi rezultati evalvacije omogočili povratno informacijo 

izvajalcem delavnic in avtorjem gradiv, in hkrati prispevali k izboljšanju delovanja sistema za 

podporo učiteljem pri delu v razredu. Pri tem so imeli do sebe zelo visoke zahteve in izražali 

zaskrbljenost, ker rezultati po-testov niso bili 100% pravilni.   

Še težje je bilo za sodelovanje pridobiti učitelje v kontrolni skupini, saj od sodelovanja niso 

imeli koristi, rezultate svojega dela pa so prostovoljno prepustili presoji zunanjega opazovalca. 

Tudi v tej skupini sem zaznala ambicijo po izkazovanju visoke uspešnosti učencev pri 

odgovarjanju na testna vprašanja.  

Prav zaradi tega sem se zavestno odločila, da naloge ne smejo biti prezahtevne, saj moj namen 

ni bil iskanje neznanja, marveč znanja. Posebej do učencev v kontrolni skupini bi bil test, 

sestavljen pretežno iz preverjanja veščin, značilnih samo za raziskovanje, tudi neetičen, saj 

sem predvidevala, da ne bodo razumeli, kaj naloga od njih zahteva. Zato sem v teste vključila 

tudi naloge na ravni poznavanja in razumevanja.  

V obeh skupinah sem izmed prispelih izpolnjenih testov morala precej razredov izločiti iz 

nadaljnje obravnave. Nekateri učitelji učencev niso testirali dvakrat, iz različnih razlogov niso 

upoštevali predpisanega časovnega razmika med obravnavo snovi in izpolnjevanjem po-testa, 

ali pa so teste z učenci izpolnjevali skupinsko, namesto individualno. Pri nekaj oddelkih so bili 

testi zaradi slabih fotokopij nečitljivi (nalogi s termometri v 3. in 5. razredu) in rezultati zato 

neveljavni.  
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Negotovost o usposobljenosti in odpor do poučevanja nekaterih fizikalnih vsebin (od izbranih 

tematik pri tem izrazito izstopata poglavji toplota in elektrika) pri učiteljih sta bila motivacija, 

da jih z izobraževanji na delavnicah, s pripravljenimi gradivi in s podporo z didaktičnimi 

pripomočki vzpodbudimo, da izboljšajo samopodobo in začnejo temi obravnavati na drugačen 

način. Predvidevala sem namreč, da bodo novosti najprej pripravljeni vpeljati na področjih, ki 

jih pri vrednotenju lastnega dela zaznavajo kot nezadovoljiva.  

Predvidevam, da so učenci v obeh skupinah, kontrolni in eksperimentalni, enakovredni glede 

predhodnega znanja, saj nobena od sodelujočih šol nima posebnih kriterijev za vpis učencev. 

Ocenjujem tudi, da so učitelji, ki so se prostovoljno odločili za sodelovanje v evalvaciji v obeh 

skupinah med nadpovprečno prizadevnimi in aktivnimi predstavniki svojega poklica.  

 

 

12.2 DILEME IN POMISLEKI 
 

Iz rezultatov testov učencev smemo sklepati na vpliv raziskovalnega pouka na dosežke 

učencev samo v primeru, če so učni posegi zares izvedeni s tem pristopom k poučevanju.  

Učnih posegov učiteljev v eksperimentalni skupini nisem posebej vrednotila, niti kvantitativno 

ugotavljala koliko elementov raziskovalnega pouka je bilo pri tem prisotnih. Zagotovo pa so 

bili v vseh (ocenjeno iz njihovih dokumentiranih poročil in izvedenih hospitacij) prisotni vsaj 

nekateri. Iz samoevalvacije učiteljev sem tudi razbrala, da je bil vnos teh elementov 

sprememba glede na njihovo predhodno prakso, prav tako se je povečal delež učenja, ki se je 

odvijal ob aktivnostih.  

Učitelji so z učenci večinoma reproducirali dejavnosti, ki so jih sami predhodno izvajali na 

delavnicah. To je pričakovano, saj je to samo prvi korak pri dolgotrajnem in večstopenjskem 

procesu uvedbe didaktične novosti v šolsko prakso (Jarvis, Pell, Hingley, 2011). Učitelji so svojo 

kreativnost izkazali večinoma v prilagoditvah vsebin za učence različnih starosti. Zelo redki pa 

so dodajali svoje vsebine. Pričakovati je, da bodo učitelji napredovali pri prepuščanju iniciative 

učencem in povečevanju samostojnosti učencev pri delu, če bodo seveda z dejavnostmi 

nadaljevali in tako pridobivali izkušnje.  

Drugi pogoj za napredek je vključitev večjega števila učiteljev v tak način dela, saj bodo le tako 

tudi učenci lahko napredovali v spretnostih in veščinah, značilnih za raziskovalni pouk. 

Predstavljeni rezultati po mojem mnenju tudi ne odražajo polnega potenciala raziskovalnega 

pouka, saj sem v kratkem času spremljanja (po dve leti v vsakem od projektov) lahko zajela le 

učinke začetnih sprememb. Učitelji, ki so sodelovali v raziskavi niso imeli možnosti večkrat 

ponoviti poučevanja iste teme in pri tem napredovati. 
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Iz rezultatov raziskave lahko z gotovostjo torej zaključim le kakšni so učinki na začetku procesa, 

ne pa kakšni so učinki odprtega raziskovanja. Za to bi morala iste učitelje spremljati 

dolgotrajno (tri ponovitve iste teme v istem razredu bi tipični učitelj lahko izvedel šele v 10 

letih). Seveda pa lahko večji napredek v veščini vodenja raziskovalnega posameznik doseže 

veliko prej, če ga le izvaja dovolj pogosto. Tudi Jarvisova s sodelavci (2011) poroča, da je za 

obstanek didaktične novosti potreben daljši proces vzpodbujanja, spremljanja in podpore 

učiteljem.  

Časovna omejitev je tudi onemogočila postopen razvoj vseh elementov raziskovalnega pouka, 

tako pri učiteljih kot pri učencih, zato smo ostali omejeni na pretežno vodene oblike 

raziskovanja s samostojnim izvajanjem posameznih faz. 

Raziskovalni pouk zagotovo ni edini možni način poučevanja naravoslovja; za doseganje 

nekaterih ciljev, kot je poznavanje dejstev, je zagotovo mogoče najti boljši pristop. Zato ne 

trdim, da bi ga morali sprejeti kot prevladujoči način poučevanja; menim pa, da bi del vsebin 

morali obvezno obravnavati na ta način.  

Izposojevalnice pripomočkov so po povratni informaciji učiteljev zagotovo dobrodošla novost 

in velika pomoč pri izvedbi aktivnega in raziskovalnega pouka. Mnogo učiteljev se prav zaradi 

možnosti izposoje pripomočkov odloči, da bodo učencem dali priložnost eksperimentirati in 

se učiti ob aktivnostih. Slaba stran kompletov eksperimentalnih pripomočkov je, da zelo 

kreativnega učitelja (in/ali učence) omejujejo pri delu in izvedbi lastnih kreativnih rešitev v 

gradivih zastavljenih »problemov«. Dodatna nevarnost je tudi, da bi možnost izposoje 

popolnoma izrinila pripomočke, ki so učitelju in učencem v razredu na voljo ves čas. To bi bilo 

napačno, saj Harlenova poudarja, da je pestrost materialnega okolja pomembna vzpodbuda 

za učence pri učenju naravoslovja.  

Izposojo eksperimentalnih pripomočkov torej predlagam le kot sredstvo vzpodbude pri 

uvajanju in dodatno podporo pri siceršnjem izvajanju pouka. 

 

 

12.3 HIPOTEZE IN UGOTOVITVE 
 

H1: Z raziskovalnim poukom naravoslovja dosežemo enake ali boljše učne dosežke učencev 

kot pri klasičnem načinu poučevanja. 

 

Rezultati primerjav dosežkov učencev po učnem posegu med kontrolno in eksperimentalno 

skupino nihajo; tako v skupnem dosežku kot pri posameznih nalogah. Pomembno je, da učenci 

eksperimentalne skupine nikoli niso statistično pomembno slabši. V nekaterih primerih sta 

dosežka izenačena, ponekod prednjačijo učenci eksperimentalne skupine.  
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Ugotovitev: Hipotezo potrdim. Dosežki obeh skupin so izenačeni, učenci eksperimentalne 

skupine so nekoliko boljši samo v specifičnih znanjih, vezanih na raziskovalni pouk.  

 

H2: Skupina učencev, ki bo deležna raziskovalnega pouka, bo dosegala boljše dosežke na 

področju poznavanja načrtovanja, izvedbe in interpretacije (modela znanstvene) raziskave, 

kot kontrolna skupina, poučevana na klasični način.  

Dosežki učencev eksperimentalne skupine presegajo dosežke učencev v kontrolni skupini 

predvsem pri nalogah, ki preverjajo znanja ali spretnosti, povezanimi z aktivnostmi (na primer 

merjenje), ali raziskovalnim poukom (načrtovanje in izvedba poskusa kot ključnega dela 

raziskave).  

Ugotovitev: Hipotezo delno potrdim. Dosežki učencev eksperimentalne skupine so boljši v 

nekaterih primerih specifičnih znanj, vezanih na raziskovalni pouk. Čim starejši so bili učenci, 

tem večjo prednost je izkazovala eksperimentalna skupina. Videti je, da v je prvih dveh 

razredih (starost učencev 6 – 8 let) smiselno vpeljevati in utrjevati posamezne veščine, 

vezane na raziskovalni pouk, kot je delo s pripomočki in podatki. Kognitivno zahtevnejše 

veščine, kot so načrtovanje raziskave in refleksija, pa je smiselno uvajati nekoliko kasneje, 

na primer ob v začetku drugega triletja. Izboljšane interpretacije rezultatov nisem uspela 

pokazati na celotnem vzorcu, saj so bili dosežki obeh skupin pri tem zelo slabi, oziroma so 

se naloge tega tipa izkazale za (pre)zahtevne. Delno je razlog zagotovo tudi v tem, da so bili 

učenci deležni tega načina poučevanja le zelo omejen čas in na posameznih primerih.  

 

H3: Raziskovalni pouk naravoslovja poveča priljubljenost naravoslovja pri učencih. 

Rezultati vprašalnikov učencev so pokazali splošen upad naklonjenosti do šole, pouka in 

aktivnosti, povezanih s poukom. Vzpodbudno je, da je bil ta negativni trend pri pouku 

naravoslovja in aktivnostih, povezanih z njim, nekoliko omiljen. 

Ugotovitev: Hipotezo zavrnem. Priljubljenost naravoslovja se pri učencih eksperimentalne 

skupine ni povečala, temveč je ostala nespremenjena ali se je nekoliko zmanjšala. Trend je 

manj negativen kot pri odnosu do šole v splošnem, kar lahko ocenim kot pozitivni učinek 

raziskovalnega pouka. Rezultati raziskave so torej pokazali, da raziskovalni pouk 

naravoslovja omili negativne trende v priljubljenosti naravoslovja pri učencih. 

 

H4: Raziskovalni pouk naravoslovja z ustrezno didaktično in materialno podporo procesu 

poučevanja poveča priljubljenost naravoslovja pri učiteljih.  

Učitelji eksperimentalne skupine so pomembno napredovali pri svojem odnosu do 

naravoslovja in pripravljenosti za vzpodbujanje pozitivnega odnosa pri učencih. 
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Ugotovitev: Hipotezo potrdim. Učitelji so pomembno napredovali pri svoji oceni pozitivne 

vloge naravoslovja v družbi.  

 

H5: Z raziskovalnim poukom naravoslovja lahko ob ustrezni didaktični in materialni podpori 

procesu poučevanja izboljšamo samozaupanje učiteljev za poučevanje naravoslovja. 

Učitelji so že ob vstopu v raziskavo visoko ocenjevali svoje samozaupanje glede poučevanja 

naravoslovja. Po ugotovitvah evalvacije pa so pri tem po dveh letih sodelovanja v projektu tudi 

statistično pomembno napredovali; v primerjavi z učitelji v drugih državah, sodelujočih v 

projektu celo največ.  

Ugotovitev: Hipotezo potrdim. Učitelji, sodelujoči v dejavnostih, pripravljenih za uvajanje 

raziskovalnega pouka in deležnih sistema podpore z didaktičnimi materiali in 

eksperimentalnimi pripomočki, so izkazali pomembno povečanje samozaupanja za 

poučevanje naravoslovja. 

 

 

12.4 POGLED NAPREJ 
 

V nadaljevanju predstavljam svoje mnenje glede možnih dopolnitev in nadaljevanja procesa.  

 

 

12.4.1 Evalvacija 
 

Načrtovanje, izvajanje, spremljanje in evalvacija množične vpeljave raziskovalnega pouka v 

šolsko prakso je bila pozitivna izkušnja. Četudi je bil odziv vzgojiteljev predšolskih otrok in 

učiteljev razrednega pouka zelo velik, sem učinke lahko preučevala samo na zelo omejenem 

vzorcu, pa tudi samo kratek čas. Zagotovo bi relevantnosti raziskave koristilo, če bi vzorec 

lahko povečala in rezultate zbirala dlje časa. 

Posebej zanimivo bi bilo spremljati isto skupino učencev skozi celotno obdobje prvih dveh 

triletij na šoli, kjer se je v dejavnosti vpeljave raziskovalnega pouka vključilo dovolj učiteljev, 

da bi bili učenci lahko stalno deležni tega pristopa k poučevanju. Le rezultati testiranja takih 

učencev bi lahko zares realno odrazili vpliv raziskovalnega pouka na njihove dosežke in odnos 

do naravoslovja. 

Podobno bi morala tudi učiteljem dopustiti več časa za usposabljanje za vodenje 

raziskovalnega pouka in njihovo delo spremljati več let, predvsem s stališča njihovih ravnanj v 

razredu.  
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Enako pomembno je, da se učitelji zavedajo pomena evalvacije svojega dela in korekcije svojih 

ravnanj. Ena od možnosti bi bila medsebojno spremljanje in evalvacija učiteljev, vključenih v 

uvajanje raziskovalnega pouka na isti šoli, in samoevalvacija. Poleg tega morajo učitelji 

spremljati tudi napredek učencev, ne le pri doseženem znanju, temveč tudi veščinah. Za 

pomoč pri tem sta bila v eni od delovnih skupin v okviru projekta Fibonacci pripravljena 

vprašalnika, ki sta vsebovana v gradivih projekta Fibonacci v prilogi tega dela (Gostinčar 

Blagotinšek, 2013b).  

Učitelji so po spremembi načina poučevanja zaznali tudi spremenjene dosežke pri učencih 

(predvsem veščine), niso pa vedeli, kako jih evalvirati in vrednotiti. Učitelji morajo rezultate 

učencev tudi ovrednotiti, kar je pogosto edini na zunaj vidni rezultat njihovega dela. Potrebo 

po usmeritvah glede evalvacije dosežkov učencev so začeli izražati že zelo kmalu po vključitvi 

v projekt in izvajanju aktivnosti z učenci, zato smo v gradiva začeli dodajati »primere nalog za 

preverjanje«. Te so učitelji na tak način uporabljali z učenci, na delavnicah pa smo te naloge 

prepustili učiteljem za samostojnejše izvajanje raziskovalnega postopka, z obvezno refleksijo 

in didaktičnimi komentarji ob zaključku izvedbe. Oblikovanje smernic in primerov za evalvacijo 

in ocenjevanje napredka in dosežkov učencev, predvsem pri veščinah, bi bili za šolsko prakso 

zelo dobrodošli.  

 

 

12.4.2 Razširitev in povezovanje dejavnosti 
 

Uvajanja raziskovalnega pouka ne moremo učinkovito izvesti z osamljenimi prizadevanji enega 

učitelja na šoli ali v enem samem letu izobraževanja. Učinkovita bi bila le spiralna nadgradnja 

veščin, podobno kot konceptualnih znanj v celotnem času izobraževanja. 

Prav za doseganje tega smo v dejavnosti projekta enakovredno vključili vzgojitelje predšolskih 

otrok. Kognitivne sposobnosti otrok v predšolskem obdobju še ne dopuščajo izvedbe miselno 

zahtevnejših faz raziskovanja, nedvomno pa lahko s primernimi aktivnostmi vzdržujemo 

njihovo radovednost in razvijamo pozitivni odnos do naravoslovja. Še pomembneje pa je, da 

pozitivni odnos gradimo pri vzgojiteljih samih, saj so oni ključni pri načrtovanju dejavnosti za 

otroke in s svojim odnosom do naravoslovja tudi pomembno vplivajo na otrokovega. Vpliv 

vključenosti strokovnih delavk v vrtcu v dejavnosti projekta Fibonacci je bil za njihovo delo 

pozitiven in se je odražal tudi v prenosu načinov ravnanja na druga področja kurikula (Pavlic, 

2014). 

Enako pomembno je, da se raziskovalni pouk za učence ne zaključi s prehodom v tretje triletje. 

Dobri obeti za to se kažejo ob delovanju projekta PROFILES (nacionalni koordinator dr. 

Devetak I., nosilna institucija v Sloveniji Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani), ki je 

posvečen uvajanju raziskovalnega pouka v tretjem triletju. Omeniti velja tudi projekt ChReact 

(nacionalni koordinator dr. Kocijančič S., nosilna institucija v Sloveniji Pedagoška fakulteta 
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Univerze v Ljubljani), ki deluje na področju tehniškega izobraževanja. Tesnejše sodelovanje in 

povezovanje med različnimi prizadevanji in projekti s tega področja bi vsekakor koristilo 

dosežkom učencev in usposobljenosti učiteljev.  

Na področju srednješolskega izobraževanja promovirajo ta pristop raziskovalne naloge, ki pa 

jih ne izvajajo vsi učenci, zato bi morali za kontinuiteto poskrbeti sistemsko. Dobra stran 

raziskovalnih nalog je sodelovanje dijakov in učiteljev z zunanjimi mentorji, znanstveniki, kar 

je v osnovni šoli manjkajoča dimenzija raziskovanja. Moj predlog je, da v učne načrte 

naravoslovnih predmetov v celotni vertikali izobraževanja raziskovalni pouk zapišemo kot 

obvezen pristop in opredelimo tudi delež pouka, ki se mora izvajati na ta način. Strokovni 

avtonomiji učitelja je lahko prepuščeno, katere tematske sklope in cilje bo dosegal na ta način. 

Seveda mora pristop postati obvezen tudi na univerzitetnem nivoju; na Pedagoški fakulteti 

Univerze v Ljubljani ga dosledno izvajamo z vsemi študenti pri delu pouka fizikalnih vsebin. V 

okviru izbirnih predmetov ponujamo več takih, ki so posvečeni raziskovalnemu pouku; 

nekateri v celoti, nekateri vsaj delno. O uvajanju študentov v raziskovalni pouk na Pedagoški 

fakulteti Univerze na Primorskem poročata tudi Razpetova in Čepičeva (2008).  

Šele, ko bodo v šolah prevladovali učitelji, ki so bili tudi sami deležni takega načina poučevanja, 

bo cikel zaključen in s tem tudi proces uvedbe raziskovalnega pouka v šolsko prakso v Sloveniji. 
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PRILOGA 1: Kako raziskujemo  
Delovni listi za vodenje raziskovanja  
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PRILOGA 2: Gradivo za 1. razred  
Gibanje  
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PRILOGA 3: Gradivo za 2. razred  
Ločevanje zmesi 
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PRILOGA 4: Gradivo za 3. razred  
Vreme 
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PRILOGA 5: Gradivo za 4. razred  
Elektrika 
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PRILOGA 6: Gradivo za 5. razred  
Temperatura in toplota 

  



250 

 

  































Ne oblači snežaka,
stalil se bo!

Plašč ga bo zavaroval
pred taljenjem.

Mislim, da plašč
ne vpliva na to.

Vir: Brenda Keogh and Stuart

Naylor, Concept Cartoons in

Science Education, Millgate House

Publishing Ltd, 2013,

www.millgatehouse.co.uk
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PRILOGA 7: Testi  
Testi 1. – 5. razred 

  



252 

 

 



Raziskovanje 1. razred: GIBANJE    IME: __________________________ 

1. OZNAČI S  TISTE, KI SE LAHKO PREMIKAJO! 
 

 

 

RASTLINA  ŽOGA   AVTO   MAČKA 

 

 

 

ČLOVEK   HIŠA   OBLAK   REKA 

 

 

 

LUNA   SONCE   DREVO   DEŽEVNIK 

 

2. KAKO JIH PREMIKAMO? 
POBARVAJ  

RDEČE – POTISKAMO  RUMENO – VLEČEMO  MODRO – PRENAŠAMO. 

 

 

 

 

KOŠARA   NAKUPOVALNI VOZIČEK  SANI 

 

 

 

LOKOMOTIVA VLAK          PLUG SNEG         OTROK TORBO 

 
 



2 

 

3. KAJ SE BO ZGODILO, KO IGRAČO (AVTO) SPUSTIMO PO KLANCU? OZNAČI S . 
 

 

 

 

OSTAL BO, KJER JE.           ODPELJAL SE BO DO DNA KLANCA.  ODPELJAL SE BO DO DNA IN ŠE DLJE. 

 

4. IGRAČO SPUSTIMO. KAJ MISLIŠ, KJE BO AVTO PELJAL NAJDLJE? OZNAČI S . 
 

 

 

 

 

5. OPIŠI NJIHOVO GIBANJE. POBARVAJ:  
MODRO: PLAVA, RDEČE: LETI, RUMENO: SKAČE, ZELENO: SE PLAZI, ČRNO: HODI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAJ MISLIŠ, ZAKAJ 

RAKETA LETI? 

 

ŽOGA PADE NA TLA, ČE JO SPUSTIŠ? 
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SNOVI – 2. razred 
Ime __________________________ 

 
1. KAJ OD NAŠTETEGA JE ZMES? OZNAČI S .  
 
- MIVKA      - JUHA Z REZANCI 
- MOKA      - TOPLA VODA 
- PRST      - LIMONADA 
 
 
2. RAZLIČNO DEBELE KAMNE STRESEMO V POSODO Z VODO. KAJ SE 
ZGODI? OZNAČI S . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          NARIŠI SAM. 
 
 
 
3. PESEK PRESEJEMO SKOZI MREŽO. KAJ SE ZGODI? OZNAČI S . 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. KATERE ZMESI LAHKO LOČIMO? OZNAČI S . 
 
- PRST IN KAMENJE     - JUHO IN REZANCE 
 
 
- SOL IN VODO     - JAJCE IN TESTO 
 
KAKO TO STORIMO? 
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- SIRUP IN VODO      - KOSMIČE IN SADJE  
 
 
VODO IN MAVEC     ŽEBLJIČKE IN PESEK 
 
KAKO TO STORIMO? 
 
 
 
 
 
5. BLATNO VODO PUSTIMO, DA SE POSEDE. KAKO SO RAZPOREJENE 
PLASTI? OZNAČI S . 
 
 
 
 
 
 
              ----- NAJDROBNEJŠI DELCI 
 
 
 
 
 
 
KAJ MISLIŠ, KAKO IZ MORJA DOBIMO SOL? NARIŠI ALI NAPIŠI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KAJ MISLIŠ, KAKO OČISTIJO NAŠE ODPLAKE, DA LAHKO VODA STEČE V 
REKO? 
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Vreme - 3. razred 
Ime __________________________ 

 
 
1. Kaj misliš, iz česa so oblaki? 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________  
 
 
2. Dež smo prestrezali v posode na sliki. Kje je padlo največ dežja? Označi s . 
 
 
 
 
                 povsod enako 
 
 
 
 
 
3. Učenci iz sosednjega razreda so količino dežja merili s posodami na spodnji sliki. 
Kje je padlo največ dežja? Označi s  
 
 
 
 
         povsod enako 
 
 
 
4. Kaj misliš, kam navadno izginejo luže z asfaltnih cest? Označi vse pravilne 
odgovore. 
 Izhlapijo v zrak.     
 Nekdo jih pobriše s krpo.  

Pronicajo v tla. 
 Popijejo jih živali. 
 Odtečejo v potoke in reke.  
 
 
5. Ali so oblaki živi? __________________ Zakaj tako misliš? 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
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6. Oglej si risbe termometrov. Na črte pod risbami zapiši, koliko kažejo. 
 

 
Narisal Tomaž Verbič Šalamon. 

 
___________ _____________    ____________ ____________ 
 
Kaj merimo s termometri? ______________________________________________ 
 
7. Kako imenujemo topli veter, ki piha od juga proti severu? ____________________ 
 
8. Naštej nekaj vetrov, ki jih poznaš. ______________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
9. Katera od risb pravilno prikazuje vetrokaz in zastavo v vetru? Označi s . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Ob sliko, ki pravilno prikazuje zastavo in vetrokaz, s puščico označi, kam piha veter.  
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ELEKTRIKA – 4. razred 
Ime __________________________ 

 
1. Žarnico priklopimo na baterijo kot kažejo risbe. Katera žarnica sveti? Vse take označi 
s .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Kaj misliš, kaj pomeni znak na sliki?  
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
3. Kaj misliš, skozi katere snovi lahko teče električni tok? Naštej jih nekaj. 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
4. Katere naprave delujejo na elektriko? Naštej jih nekaj. 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://users.triera.net/zupanbra/osciloskop/tube_scope2_files/VN.gif&imgrefurl=http://users.triera.net/zupanbra/osciloskop/tube_scope1.html&usg=__jzdwq5tJQPQld-JTuD1GEKIfDZs=&h=75&w=85&sz=2&hl=sl&start=0&zoom=0&tbnid=RaA3BKJL6YQ4aM:&tbnh=67&tbnw=76&ei=7B-aTabvKszMtAaYkMD4Dg&prev=/images?q=visoka+napetost&um=1&hl=sl&sa=N&rls=com.microsoft:sl:IE-SearchBox&biw=1222&bih=554&tbm=isch&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=390&oei=7B-aTabvKszMtAaYkMD4Dg&page=1&ndsp=18&ved=1t:429,r:7,s:0&tx=38&ty=51
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5. Dve žarnici hkrati priključimo na baterijo in ugotovimo, da ena sveti močno, druga 
pa šibko. Kaj misliš, zakaj je tako? Označi s .  
 
-Žarnici nista enaki              -Prva je bliže baterije, druga dlje.  
 
-Prva porabi tok, zato ga je za drugo premalo.           -Baterija je napačno priključena. 
 
 
6. Učenci menijo, da dolžina žic vpliva na žarenje žarnice. S katerim parom poskusov  
to lahko preverijo? Označi s . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Na fotografijo nariši, kako misliš da teče električni tok med vtičnico in napravo. 
Smer predstavi s puščico.  
 

 

1 

1 

1 

1 2 2 2 2 

2 2 2 
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TEMPERATURA IN TOPLOTA - 5. razred 
Ime __________________________ 

 
1. Napiši smiselno poved, v kateri boš uporabil besedo temperatura. 
 
___________________________________________________________________ 
 
2. Napiši smiselno poved, v kateri boš uporabil besedo toplota. 
 
___________________________________________________________________ 
 
3. Kaj merimo s termometrom? 
 
___________________________________________________________________ 
 
4. Koliko kažejo termometri na slikah? Odgovore zapiši na črte pod termometri. 

 
Narisal Tomaž Verbič Šalamon. 

 
__________  __________     __________   ___________ 
 
 
5. Kaj misliš, zakaj nas v zimskih oblačilih v mrzlem vremenu ne zebe? 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
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6. Učence zanima, ali pokrovček lončka vpliva na to, kako hitro se ohladi pijača v njem. 
Predlagali so različne načine, kako bi to sami raziskali. Označi s  tistega, ki se ti zdi 
najbolj ustrezen.  
 
a) V dva enaka lončka nalijemo različni količini vroče vode in izmerimo, v kolikšnem 
času se voda ohladi.  
 
b) V dva enaka lončka nalijemo enaki količini vode. Enega pokrijemo, drugega ne. 
Izmerimo, v kolikšnem času se voda ohladi.  
 
c) V dva enaka lončka nalijemo enaki količini vroče vode, ju pokrijemo in izmerimo, v 
kolikšnem času se voda ohladi.  
 
d) V majhen in velik lonček nalijemo različni količini vroče vode. Prvega pokrijemo, 
drugega pa ne. Izmerimo, v kolikšnem času se voda ohladi. 
 
 
7. Preberi izjave otrok na sliki. S katerim od njih se strinjaš? ____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
©Concept Cartoons in Science Education, Millgate House Publishing Ltd (www.millgatehouse.co.uk). Avtorja 

Brenda Keogh in Stuart Naylor (2013).  

 
Napiši načrt, kako bi ti s poskusom raziskal, kateri ima prav. Namesto snežaka bi 
uporabil kozarec z ledenimi kockami, namesto plašča pa krpe.  
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 

Tim: Mislim, da ga 

bo plašč zavaroval 

pred taljenjem 

 

Ana: Ne oblači 

snežaka, stalil se 

bo! 

Ian: Mislim, da 

plašč ne vpliva. 




