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POVZETEK 

V sodobnem času se v osnovnih šolah vse bolj poudarjajo aktivne oblike učenja in 

poučevanja. Tako je v ospredje postavljeno tudi vrstniško učenje, od katerega 

imajo korist vsi učenci v razredu. Ena izmed tehnik vrstniškega učenja je tudi 

tehnika poučevanja s sošolčevo razlago (ang. Peer Instruction), preko katere 

učenci v paru ali skupini pridejo do pravilne rešitve in se hkrati v večji meri znebijo 

napačnih predstav, ki so na področju naravoslovja velikokrat prisotne. Tehnika je 

največkrat uporabljena pri študentih in dijakih, zelo redko se uporablja v drugem 

triletju osnovne šole.  

 

V empiričnem delu magistrskega dela smo ugotavljali, kakšen je napredek učencev 

4. razreda osnovne šole pri predmetu naravoslovje in tehnika z uporabo te tehnike, 

kakšne so razlike v napredovanju posameznih učencev glede na njihov splošni 

učni uspeh in kakšno je splošno mnenje učencev o uporabi tehnike. V raziskavi 

smo uporabili deskriptivno metodo raziskovanja ter kvalitativni in kvantitativni 

pristop. Način vzorčenja je bil neslučajnostni, in sicer namenski. V raziskavo je bilo 

vključenih 26 učencev 4. razreda izbrane osnovne šole. 5 vsebinskih sklopov 

(gibanje Zemlje, snovi, magnetizem, sile in gibanja ter elektrika) je bilo poučevanih 

s sošolčevo razlago po 2 šolski uri. Podatke smo s pomočjo programa Turning 

Point in »klikerjev« zbirali sproti, po posameznih obravnavanih vsebinskih sklopih. 

Po zadnjem zbiranju podatkov so učenci izpolnili anketni vprašalnik o ustreznosti 

in zanimivosti poučevanja s sošolčevo razlago.  

 

Izsledki raziskave kažejo, da so s pomočjo tehnike poučevanja s sošolčevo razlago 

napredovali vsi učenci pri vseh vsebinskih sklopih in da splošni učni uspeh ne 

vpliva na napredek posameznega učenca. Za izbrani vzorec velja, da so najbolj 

napredovali učenci z dobrim učnim uspehom. Učenci so bili z uporabo tehnike 

zadovoljni, kljub temu, da je 65 % učencev ocenilo, da so bila vprašanja pretežka.  

Menijo, da so s tehniko  učne teme bolje poglobili. Najbolj jim je bilo všeč delo v 

paru in delo s ''klikerji''. Izsledkov raziskave ne moremo posplošiti na osnovno 

množico, vendar  predstavljajo dobro izhodišče za nadaljnje raziskovanje.  

 

Ključne besede: naravoslovje in tehnika, napačne predstave, razredni pouk, 

sodelovalno učenje, »Peer Instruction« 
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ABSTRACT 

In modern times, active forms of learning and teaching have been increasingly 

emphasized in the primary school. This way the peer cooperation has been put 

forward, and all the students in the classroom have benefited from it. One of the 

techniques of the peer cooperation is Peer Instruction, which helps students in a 

pair or within a group to find the right solution and at the same time to get rid of 

some misconceptions that are often present in science. This technique is most 

often used with students at the university or in a high school and is very rarely used 

in the second triade of primary school. 

In the empirical part of this Master's thesis we were researching the progress of 

pupils of the 4th grade of primary school in the subject of Natural Science and 

Technology, then we focused on the differences in the progress of individual pupils 

in terms of their overall success and what is their general opinion about the use of 

this technique. In the study we used the descriptive method and also the qualitative 

and the quantitative approach. The sampling method was non-randomized and 

goal-oriented. 26 pupils of the selected primary school were included in the study. 

There were 5 different contents (Earth motion, matters, magnetism, forces and 

movements, electricity), each of them dealt within 2 lessons, taught by the Peer 

Instruction approach. The data was collected by using the Turning Point program 

and the “clickers”. After the last collection of data with ''clickers'', the pupils filled 

out a questionnaire about the relevance and their interest into the Peer Instruction 

approach.  

The results of the research show that with the help of this technique all the pupils 

progressed in all contents and that the overall learning success doesn't affect the 

progress of an individual pupil. However, for the selected sample, it is considered, 

that pupils who progressed the most, have an average overall success (grade 3). 

The pupils were satisfied with the technique despite the fact that 65 % of pupils 

evaluated the questions as “too difficult”. They reflected that they had deepened 

the topics better with this technique. They liked the pair work and the use of 

''clickers''. The results of the research cannot be generalized, but they provide a 

good point for some further research.  

 

Keywords: Natural Science and Technology, misconceptions, primary education, 

cooperative learning, Peer Instruction 
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1 UVOD 
 

V sodobnih šolah se vse bolj uveljavljajo aktivne oblike poučevanja, kar v ospredje 
postavlja učenca1 in njegovo aktivno vlogo v procesu učenja, učitelji2 postajajo 
mentorji, usmerjevalci in animatorji v učnem procesu (Ivanuš Grmek idr., 2009). 
Tako je tudi pri pouku naravoslovja vse bolj v ospredju učenec, saj je učenje 
naravoslovja spreminjajoč in razvijajoč se proces spreminjanja, rekonstrukcije in 
tvorjenja novih pojmov (Krnel, 1993). Učitelji v osnovnih šolah se vse pogosteje 
poslužujejo vrstniškega učenja, ki je opredeljeno kot učenje v manjših skupinah, 
pri katerem lahko učenec doseže najboljši učinek pri lastnem učenju, saj sprejema 
sošolčeve ideje in jih oblikuje, hkrati pomaga drugim, da dosežejo čim boljše 
rezultate (Woolfolk, 2002). 

Raziskave domačih in tujih avtorjev (Nahtigal, 2016; Metioui, 2012; Mazur, 1997; 
Šestakova, 2013b) so pokazale, da imajo učenci v osnovnih in srednjih šolah pri 
obravnavi fizikalnih in kemijskih vsebin velikokrat zakoreninjene napačne 
predstave, ki jih je s tradicionalnimi metodami dela pri pouku naravoslovja težko 
spremeniti, zato se učitelji vse pogosteje poslužujejo aktivnih metod in tehnik dela. 
Ena izmed teh je tudi tehnika poučevanja s sošolčevo razlago, ki jo je razvil Eric 
Mazur leta 1991. Temelji na vrstniškem, sodelovalnem in na izkustvenem učenju, 
njena glavna cilja  sta odpravljanje napačnih predstav in razvijanje konstruktivne 
diskusije (Mazur, 1997). Iz zgoraj omenjenih raziskav je razvidno, da so se učenci 
s pomočjo Mazurjeve tehnike v veliki meri znebili napačnih predstav, tehniko pa 
vrednotili kot pozitivno izkušnjo. Vse to me je spodbudilo k pisanju magistrskega 
dela z naslovom Poučevanje fizikalnih in kemijskih vsebin s sošolčevo razlago v 4. 
razredu osnovne šole. Čeprav se v sodobnih šolah vse bolj poudarjata vrstniško in 
sodelovalno učenje, se tehnika poučevanja s sošolčevo razlago v slovenskih 
osnovnih šolah še ne uporablja, zato sem želela z magistrskim delom oblikovati 
nabor vprašanj, ki bodo učiteljem naravoslovja in tehnike v 4. razredu osnovne šole 
v pomoč pri poučevanju na tak način. Tehniko je v našem prostoru s četrtošolci na 
temah elektrika in magnetizem preizkusila Neja Nahtigal (Nahtigal, 2016). Njeno 
raziskavo sem želela razširiti še na druga tematska področja in jo preoblikovati. 
Ker raziskave o različnih metodah in tehnikah v veliki večini izvajajo le zunanji 
izvajalci, ki jih učenci ne poznajo, vidim prednost v izvedbi raziskave v tem, da sem 
njihova učiteljica naravoslovja skozi celotno šolsko leto. Namen magistrskega dela 
je ugotoviti, ali s pomočjo tehnike poučevanja s sošolčevo razlago učenci po 
diskusiji s sošolcem napredujejo v pravilnosti odgovorov v primerjavi z 
individualnim glasovanjem, ugotoviti povezanost med napredkom učencev in 
njihovim učnim uspehom ter pridobiti njihovo splošno mnenje o omenjeni tehniki. 

Delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu 
(poglavje 2) so predstavljeni pouk naravoslovja, tehnika poučevanja s sošolčevo 
razlago ter cilji, vsebine in standardi znanja iz učnega načrta pri predmetu 
naravoslovje in tehnika v četrtem razredu osnovne šole. Na kratko so predstavljena 
teoretična ozadja obravnavanih vsebinskih sklopov (gibanje Zemlje, snovi, 
magnetizem, sile in gibanje, elektrika) ter najpogostejše napačne predstave otrok 
o vsaki obravnavani temi. V empiričnem delu (poglavje 3) so opredeljeni 

                                                           
1 V tem magistrskem delu izraz učenec velja enakovredno za učenca in učenko. 
2 V tem magistrskem delu izraz učitelj velja enakovredno za učitelja in učiteljico. 
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raziskovalni problem, cilji, raziskovalna vprašanja ter opis vzorca, metode in 
raziskovalnega pristopa. Nato so predstavljene analize posameznih učnih ur in 
interpretacija podatkov. V poglavju 4 so predstavljeni izsledki raziskav z razpravo, 
s katerimi sem odgovorila na zastavljena raziskovalna vprašanja. Sledijo zaključek 
(poglavje 5), literatura (poglavje 6) in priloge (poglavje 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 

Poglavje je namenjeno predstavitvi teoretičnih izhodišč, ki se nanašajo na 
empirični del raziskovanja. V prvem delu so predstavljeni učenje in pouk 
naravoslovja, vrstniško učenje in opis tehnike poučevanja s sošolčevo razlago 
(»Peer Instruction«)3, v drugem delu pa teoretična ozadja naravoslovnih tem, ki 
sem jih raziskovala, in napačne predstave, ki se nanašajo na opisane teme. Na 
kratko sem se osredinila tudi na učni načrt naravoslovja in tehnike v 4. razredu, 
poiskala glavne cilje in jih smiselno umestila v raziskavo. Spodaj predstavljena 
izhodišča so mi bila v pomoč pri načrtovanju, analizi rezultatov in njihovi 
interpretaciji.  

 

2.1 POUK NARAVOSLOVJA 

Skozi zgodovino se je pojem učenja in poučevanja spremenil, saj učenje že dlje 
časa ni več opredeljeno samo kot pomnjenje vsebin, ampak je tudi proces 
izgrajevanja in osmišljanja znanj. Ravno tako tudi poučevanje ni le podajanje 
znanja, saj učitelj ni več le prenašalec znanja, ampak tudi moderator, animator, 
organizator spodbudnega učnega okolja, mentor in spodbujevalec samostojnega 
učenja (Cenčič idr., 2008).  

Adamič (2015) pouk opredeli kot vzajemno dejavnost učitelja in učenca, v kateri 
vzporedno potekata poučevanje in učenje. Med poučevanje prišteva aktivnost 
učitelja, med učenje pa aktivnost učencev. Strmčnik (2001) pouku poleg učenja in 
poučevanja doda še tretjo komponento, tj. vzgojo, ki jo bom v nadaljevanju 
zanemarila.  

V sodobni šoli se poudarja predvsem aktivni pouk, za katerega je značilno, da se 
je ravnotežje aktivnosti premaknilo z učiteljev na učence; usmerjeno je v interese 
učencev, razvija samostojnost in odgovornost učencev za učenje, navaja učence 
na skupinsko delo in sodelovalno učenje ter ocenjuje celoten proces dela in ne le 
končnega izdelka. Aktivni načini pridobivanja znanja omogočajo znanje na višjih 
taksonomskih ravneh, prenos znanja je največji, kadar je aktivno učenje 
dopolnjeno z učiteljevo razlago, ki pomaga znanja umestiti v širši kontekst (Ferk 
Savec, 2012).  

Aktivnost učencev pri pouku naravoslovja je velikega pomena. Pogosto se 
pojavljajo polemike o tem, ali so slovenski osnovnošolci in srednješolci 
naravoslovno pismeni oz. ali jim slovenski šolski sistem omogoča pridobitev 
splošnih znanj in kompetenc za nadaljnje življenje (Planinšič, 2009). Rezultati 
raziskave PISA iz leta 2016 kažejo, da so slovenski 15–letniki nad svetovnim 
povprečjem v znanju naravoslovja (PISA, 2016), vendar je treba naravoslovje 
uvajati postopoma in sistematično že zelo zgodaj v predšolskem obdobju, saj 
zgodnje naravoslovje postavlja temelje poznejšemu naravoslovju v šoli. Cilj je 
vzgojiti naravoslovno pismenega posameznika, ki bi poleg poznavanja temeljnih 
pojmov in konceptov reševal probleme na logičen in znanstven način. Da bi lahko 
otroci to razvili skladno s svojimi optimalnimi zmožnostmi, je že zgodaj treba razviti 
naravoslovne postopke. Najpreprostejše med njimi, npr. primerjanje, razvrščanje, 

                                                           
3 V nadaljevanju je za izraz 'Peer instruction' oz. tehniko poučevanja s sošolčevo razlago, 

uporabljena kratica PI. 
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urejanje, merjenje …, uvrščamo med začetno naravoslovje. Poleg naravoslovnih 
postopkov je pomembno tudi postavljanje vprašanj, na katera učenci odgovorijo s 
pomočjo lastne aktivnosti (Hvala idr., 2005; Krnel, 2016).  

Oblikovanje naravoslovnih pojmov se začne že zelo zgodaj v otrokovem mišljenju 
in se razvija skupaj z njim. Ti se razvijajo dlje časa kot posledica razvoja dveh 
struktur mišljenja, in sicer logično-matematične in vzročne. Razvoj obeh struktur je 
povezan in medsebojno odvisen ter poteka prek akcij otroka z objekti (Krnel, 1998, 
v Petek idr., 2006). Naravoslovne pojme oblikujejo neposredne izkušnje in pozneje 
uporaba jezika (Krnel, 2008).  

Učenci so v 4. razredu osnovne šole po Piagetovi teoriji na stopnji konkretno-
logičnega mišljenja, kar pomeni, da logične operacije še vedno razvijajo s pomočjo 
konkretnega materiala, vendar si že lahko predstavljajo dejavnosti, ki so jih 
predhodno izvedli, a trenutno niso prisotne (Marjanovič Umek, 2004). Izdelane 
imajo že lastne ideje, pojmovanja in teorije, te pa so pogosto napačne. Napačne 
predstave se pojavijo predvsem pri pojavih, ki veljajo za samoumevne, in pri tistih, 
ki so težje razumljivi (Krnel, 2004). Po prenovi učnih načrtov so v pouk naravoslovja 
velikokrat vključene učenčeve lastne ideje o pojavih, ki niso nujno pravilne, 
učiteljeva naloga pa je, da jih prek aktivnih oblik poučevanja reorganizira v nove 
točne in jasne koncepte (Novak, 2003; Pine idr., 2001). Novak (2005) poudarja, da 
so napake pomemben del učnega procesa, saj jih učenci prek analiziranja, 
interpretiranja, povezovanja in organiziranja ovržejo in pridejo do novih spoznanj, 
naloga učiteljev pa je, da napačne predstave ovržejo in učencem predstavijo 
pravilne koncepte.  

Na podlagi raziskav Duschl (2008, v van Uum, 2016) razlikuje med tremi področji 

naravoslovnega znanja, ki se odražajo na različnih ravneh naravoslovne 

pismenosti. Prva raven so konceptualne strukture in kognitivni procesi, ki se 

odražajo pri ustreznem znanstvenem izražanju, naslednja so epistemološki okviri, 

ki se uporabljajo pri razvijanju in vrednotenju znanstvenih spoznanj, tretja raven je 

socialna interakcija, ki pove, kako je znanje predstavljeno in argumentirano. 

Raziskave kažejo, da učenci potrebujejo temeljno konceptualno znanje za 

poznejše razumevanje težjih znanstvenih pojavov. V osnovnih šolah se socialna 

interakcija v znanstvenem procesu kaže predvsem v sodelovanju in komunikaciji 

pri skupinskem delu, argumentiranju odločitev, podajanju svojega mnenja in 

sprejemanju drugih mnenj ter pri oblikovanju konstruktivne povratne informacije 

(van Uum, 2016). Nujno je, da se na srednješolski ravni vzpostavijo konceptualni 

in proceduralni temelji, ki bodo pomembni za doseganje ciljev v visokošolskem 

izobraževanju. Razumevanje konceptov je v fiziki izjemno pomembno, vendar se 

profesorji na fakultetah v današnjem času spoprijemajo z resnim pomanjkanjem 

temeljnega znanja študentov fizike. Čeprav imajo znanje o reševanju problemov, 

se njihova dejanja v zadnjih letih niso spremenila, saj ne analizirajo in ovrednotijo 

rešitev, do katerih so prišli pri reševanju problema (Gok, 2014). 

Osborne in Dillon (2008) predlagata, da naj bi pouk naravoslovja v osnovni šoli v 

prvi vrsti učencem ponudil razumevanje znanstvenih pojmov in delovanje znanosti 

ter naj ne bi potekal kot neke vrste strokovno usposabljanje. Pouk v nižjih in tudi 

višjih razredih osnovne naj bi poučevali usposobljeni učitelji. Kaže se, da so znotraj 

Evropske unije nujne sistemske spremembe glede izobraževanja učiteljev 
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naravoslovja. Čeprav število študentov naravoslovnih smeri narašča, kar kaže na 

napredek pri poučevanju in motivaciji naravoslovja v osnovnih in srednjih šolah, 

študij konča le majhen odstotek vseh vpisanih študentov (Watkins in Mazur, 2013). 

Študentje, ki so navajeni aktivnega pouka naravoslovja v osnovnih in srednjih 

šolah, se kar naenkrat znajdejo v velikih učilnicah z veliko skupino študentov, kjer 

večino časa le poslušajo in si poskušajo informacije čim bolj zapomniti (McConnell 

idr., 2003). 

Velika večina učiteljev na razredni stopnji se izogiba poučevanju naravoslovnih 
predmetov. Tisti, ki jih poučujejo, se zelo redko poslužujejo aktivnih metod, saj niso 
prepričani v svoje naravoslovno znanje, zato se raje zanesejo na preverjene oblike 
in metode poučevanja z vnaprej pripravljenim gradivom (van Uum, 2016). Metode, 
ki se jih učitelji največkrat poslužujejo, so: pogovor, razlaga, demonstracija, ogled 
videoposnetkov in raziskovanje s pomočjo knjižnega gradiva (Appleton, 2003). 
Hope in Townsend (1989, v Appleton, 2003) sta ugotovila, da imajo učitelji 
naravoslovja pogosto enake napačne predstave o določenih vsebinah kot njihovi 
učenci. Učitelji, ki se ne počutijo sposobne poučevati naravoslovja na nižji stopnji 
osnovne šole, načrtujejo takšne šolske ure, ki jim omogočajo nadzor nad podano 
snovjo in komunikacijo v razredu, kar pa ne spodbuja učencev k samostojnemu 
raziskovanju (Appleton, 2003). Medtem ko Chan (1998, v Appleton, 2003) 
ugotavlja, da imajo učitelji, ki poučujejo fiziko, pogosto napačne predstave pri 
bioloških temah. Zato torej ni presenetljivo, da ima veliko razrednih učiteljev 
pogosto napačne predstave na obeh področjih (Appleton, 2003). Seveda to ne 
velja za vse učitelje, saj nekateri zelo dobro poznajo teoretično ozadje 
obravnavanih naravoslovnih tem in so zaradi tega bolj suvereni pri podajanju učne 
snovi na različne načine. Največji problemi pri sodobnem poučevanju naravoslovja 
so predvsem prenatrpanost učnih načrtov, nepovezanost obravnavanih pojmov, 
premajhna povezanost z reševanjem problemov v vsakdanjem življenju ter 
poudarki na neustreznih vsebinah in ciljih (Gilbert, 2006, v Ferk Savec, 2006). 
Veliko raziskovalcev si ravno zato zelo prizadeva najdi sistemske rešitve, ki bi 
vodile k uspešnejšemu poučevanju naravoslovja.  

Pouk v sodobni šoli v veliki meri poteka po načelih Bloomove taksonomije, ki služi 
kot pomoč pri preverjanju in ocenjevanju, hkrati pa tudi pri načrtovanju učnih ur. 
Izhaja iz temeljnih kognitivnih procesov, ki so razvrščeni v hierarhičnem odnosu – 
od najpreprostejših do najkompleksnejših. Najnižje v hierarhiji je znanje, pri čemer 
poteka miselni proces zapomnitve podatkov, dejstev in postopkov. Sledi 
razumevanje, pri katerem učenci predelujejo in sistematizirajo znanje ter ga 
ponotranjijo. Naslednja raven je uporaba. Na tej stopnji učenci s pomočjo principov, 
ki jih razumejo, razlagajo in rešujejo nove problemske situacije. Četrta raven po 
taksonomiji je analiza. Tu so učenci sposobni razstaviti sporočilo na njegove 
sestavne dele, tako da so odnosi med njimi jasni. Sledita sinteza in vrednotenje. 
Pri prvi gre za povezovanje delov v smiselno celoto, pri vrednotenju pa za 
presojanje idej, argumentov, rešitev in metod skladno z določenimi nameni 
(Marentič Požarnik in Peklaj, 2002).  

 

2.2 TEHNIKA POUČEVANJA S SOŠOLČEVO RAZLAGO 
Kot je bilo omenjeno, so učitelji postali organizatorji skupinskega dela, to pa temelji 
na vrstniškem učenju (Vodopivec, 2013). Ta vrsta učenja je opredeljena kot delo v 
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manjših skupinah, v katerih lahko učenec doseže najboljši učinek pri lastnem 
učenju, saj posnema vedenje vrstnikov in sprotno preverja domneve ter hkrati 
pomaga drugim, da dosežejo čim boljše rezultate (Woolfolk, 2002). Če želijo učenci 
doseči skupen cilj, mora med njimi potekati neposredna interakcija (Peklaj, 2001). 
Vrstniško učenje učence spodbuja k temu, da so pri učenju aktivni, da utemeljujejo 
svoje zamisli, navajajo razloge za pravilnost rešitev in o njihovi pravilnosti 
prepričajo tudi druge člane skupine. Učencem so velikokrat razumljivejše razlage 
njihovih vrstnikov, saj so lahko bližje njihovi ravni in načinu razmišljanja kot pa 
učiteljeva razlaga. V manjših skupinah obstaja več možnosti, da vrstniki razložijo 
stvari, ki niso jasne, na ravni, ki je učencem razumljivejša. Ker so skupine 
sestavljene iz različnih učencev, delo v takih skupinah lahko sproži konflikt na 
miselni ravni, ki omogoči, da učenci kritično ovrednotijo svoje lastne poglede, jih 
primerjajo z rešitvami drugih in začnejo razmišljati na drugačen način. Ta vrsta 
učenja je priložnost za obstoj različnih mnenj in stališč, pri čemer ni cilj, čigava 
zamisel je najboljša, ampak to, da učenci izberejo najboljšo rešitev, ne glede na to, 
kdo jo je predlagal (Peklaj, 2001).  

Sodobni didaktiki poudarjajo dialoški princip pouka, kar izzove aktivnost učitelja in 
predvsem učenca, da izrazi svoje misli in ideje (Ivanuš Grmek, 2009). Tudi pri 
pouku naravoslovja se v ospredje postavlja aktivno vlogo učencev, saj je »učenje 
naravoslovja dinamičen proces spreminjanja, rekonstrukcije in tvorjenja novih 
konceptov in pojmov« (Krnel, 1993, str. 17). Nedavne raziskave so pokazale, da 
tradicionalne metode in oblike dela pri pouku naravoslovja zelo malo pripomorejo 
k razumevanju osnovnih konceptov, čeprav učencem zastavljamo naravoslovne 
probleme (Crouch in Mazur, 2001).  

 
Ena izmed tehnik, ki čedalje bolj pridobiva na veljavi, je tudi tehnika poučevanja s 
sošolčevo razlago (ang. »Peer Instruction«). Razvil jo je Eric Mazur s harvardske 
univerze, in sicer leta 1991. Pred tem je poučeval na tradicionalen način. Tehnika 
je bila primarno zasnovana za izboljšanje učenja na uvodnih predavanjih iz fizike, 
nato pa se je razširila na različna področja in na različne ravni izobraževanja po 
vsem svetu (Mazur, 1997). PI poteka tako, da učenci doma preberejo besedilo o 
določeni temi, ki bo obravnavana pri pouku. Na začetku učne ure učitelj predstavi 
osnovne informacije o obravnavani temi. Učenci nato individualno preberejo izbirni 
tip vprašanja in mogoče odgovore. Glede na svoje predhodne predstave izberejo 
odgovor. Učitelj odgovore zbere. Če je pravilnost odgovorov med 30 % in 70 %, 
učenci o istem vprašanju diskutirajo v parih ali manjših skupinah. Po pogovoru pari 
ali skupine učencev še enkrat izberejo odgovor. Na koncu sledita učiteljeva razlaga 
in utemeljitev pravilnega odgovora (Mazur, 1997). Če več kot 70 % učencev 
odgovori napačno, mora učitelj ponovno temeljito obravnavati snov. Če več kot 70 
% učencev odgovori pravilno, lahko že po prvi izbiri učitelj utemelji pravilni odgovor 
(Šestakova, 2013b). Crouch, Watkin, Fager in Mazur (2007) so oblikovali časovni 
okvir poteka tehnike. Ena minuta je namenjena objavi vprašanja in odgovorov, 
naslednji dve pa individualnemu razmišljanju učencev. Potem ko učenci podajo 
svoje odgovore, v paru ali skupini diskutirajo 2–4 minute. Nato učenci podajo 
ponovne odgovore, dve minuti ali več sta namenjeni razlagi pravilnega odgovora. 
Slika 1 prikazuje potek Mazurjeve PI. 
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Slika 1: Potek Mazurjeve tehnike poučevanja s sošolčevo razlago (Holton, 2014) 

Glasovanje lahko poteka z glasovalnimi listki ali pa s pomočjo sodobne tehnologije 

– klikerjev (Šestakova, 2013a). Klikerji omogočajo učencem, da odgovorijo na 

vprašanja s pomočjo daljincev. Ko učenci izberejo odgovor, se rezultati zberejo in 

prikažejo na prosojnici v obliki histograma. Rezultati so največkrat anonimni (Kay, 

2008). Raziskave kažejo, da med obema načinoma glasovanja ni bistvene razlike, 

vendar ima elektronsko glasovanje nekatere prednosti, kot je na primer prihranek 

časa, saj učiteljem ni treba ročno računati odstotkov, učiteljem in učencem pa je 

na voljo takojšnja povratna informacija, predstavljeni rezultati so anonimni, klikerji 

izboljšajo pozornost, sodelovanje, interakcijo in diskusijo med učenci ter 

omogočajo formativno spremljanje in primerjavo z drugimi učenci (Lasry, 2008a; 

Lasry, 2008b; Kay, 2008 Kay in LeSage, 2009; Lucas, 2009). Poleg naštetih 

prednosti pa ima uporaba klikerjev tudi nekaj slabosti, ki so povezane predvsem s 

previsoko ceno klikerjev in z mogočimi tehnološkimi zapleti (Blasco - Arcas idr., 

2013). Slika 2 ponazarja prikaz uporabe PI z uporabo klikerjev.  

 
 

 
 

Slika 2: Tehnika poučevanja s sošolčevo razlago z uporabo »klikerjev« (Holton, 2014) 
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Pri uporabi PI je priporočljivo, da je v skupini največ pet učencev, saj jih je v 

nasprotnem primeru aktivnih le nekaj. Lucas (2009) zato predlaga oblikovanje 

parov ali zelo majhnih skupin. Prav tako je priporočljivo, da pare oz. skupine 

sestavljajo učenci, ki so med seboj prijatelji, saj se tako ne bojijo povedati svojega 

mnenja in predstaviti ideje. Skupine naj bodo heterogene, sicer diskusija ne more 

biti produktivna (Šestakova, 2013b). Raziskave kažejo, da tudi če nihče v skupini 

pri individualnem glasovanju ne pozna pravilnega odgovora, je PI učinkovita, saj 

pri drugem glasovanju v veliki večini podajo pravilne odgovore (Smith idr., 2009). 

Vprašanja morajo vsebovati odgovore izbirnega tipa, med katerimi je vsaj eden 

pravilen, odgovori pa naj vsebujejo najpogostejše napačne predstave, ki se 

pojavljajo v povezavi z obravnavano temo (Mazur, 1997). Pri oblikovanju vprašanj 

je pomembno, da so vezana na en sam koncept, da izzovejo diskusijo; ne smejo 

biti ne pretežka ne prelahka, napisana pa naj bodo preprosto (Crouch, Watkin, 

Fager in Mazur, 2007).  

Glavni cilj PI je učence naučiti, kako naj razvijejo ustrezno diskusijo, in spremeniti 

njihove napačne predstave. Učenci so v 4. razredu sposobni razmišljati o fizikalnih 

temah, vendar pogosto ne znajo opisati svoje odločitve. Prvi korak pri PI je torej 

poslušati diskusije med učenci, jim pomagati opisati njihovo razmišljanje in jim 

pomagati znebiti se sramu ob podajanju odgovora (Šestakova, 2013b). Tehnika 

učencem omogoča podajanje svojega mnenja in sprejemanje drugih mnenj, razvija 

njihove metakognitivne sposobnosti, omogoča jim poslušanje sošolčeve razlage 

na njim razumljivejši način in krepi njihovo samopodobo (Gok, 2012). 

Ker je bila tehnika prvotno zasnovana za študente, zasledimo na tem področju tudi 
največ raziskav. V eni izmed raziskav, ki so jo izvedli med študenti fizike na 
harvardski univerzi leta 1997, so ugotovili, da je število pravilnih odgovorov po 
diskusiji med študenti močno naraslo. Nazadovalo je približno 6 % učencev, 
medtem ko je bil delež pravilnih odgovorov približno 80-odstoten (Crouch, Watkin, 
Fager in Mazur, 2007). PI je bila uspešna tudi na fakulteti za matematiko v Arizoni, 
na kateri je v povprečju 90 % učencev po diskusiji izbralo pravilni odgovor (Pilzer, 
2001). 

Tehnika ni uspešna le pri študentih, ampak tudi v srednješolskih programih. Ker se 

populacija med seboj razlikuje in kar je bilo na fakultetah uspešno, v srednješolskih 

programih mogoče ne bo, sta Campbell in Schell (2012) v svojih letih poučevanja 

predlagala nekaj prilagoditev za srednješolske programe. Upoštevati je treba, da 

so dijaki mlajši od študentov, pouk poteka v manjših skupinah, razlikujejo se učni 

načrti, razlika pa je tudi v načinih poučevanja, zato ni treba, da je gradivo, ki ga 

učenci predelajo samostojno, vedno napisano. Uporabimo lahko videoposnetke, 

forume, spletne strani, ogled eksperimentov … Prilagodimo lahko tudi vprašanja. 

Avtorja predlagata, da dijakom najprej zastavimo vprašanje z odprtimi odgovori, 

nato pa na podlagi njihovih odgovorov oblikujemo vprašanja izbirnega tipa 

(Campbell in Schell, 2012). Tehniko je pri svojem poučevanju preizkusila 

profesorica Šestakova, ki je ugotovila, da se je razumevanje fizikalnih konceptov z 

uporabo PI pri dijakih precej izboljšalo. Ta tehnika pomaga izboljšati učenčevo 

razumevanje naravoslovnih konceptov in odpravljanje morebitnih napačnih 

predstav (Šestakova, 2013b). Poudarek je na dobro zastavljenih vprašanjih in 
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komunikaciji med učenci (Šestakova, 2013a). V nasprotju s poučevanjem prek 

tradicionalnih metod, pri katerih sodelujejo le dovolj motivirani učenci, so pri PI 

aktivno vključeni vsi učenci (Crouch in Mazur, 2001). Omenjena avtorica bo v 

prihodnjih letih oblikovala nabor standardnih vprašanj in odgovorov v češčini, ki 

bodo zapisani tudi na drsnicah, in ga ponudila šolam na Češkem, kjer bo na voljo 

vsem učiteljem za poučevanje fizike (Šestakova, 2013a). 

V sklopu projekta Galileo so izvedli raziskavo o uporabi tehnike v drugih ustanovah, 

v katerih je sodelovalo več kot 2.700 učiteljev z vsega sveta. Ugotovili so, da se 

tehnika največ uporablja na fakultetah (67 %) in višjih strokovnih šolah (19 %) 

(Crouch, Watkin, Fager in Mazur, 2007). V osnovnošolskih programih se tehnika 

skoraj ne uporablja. Ena redkih raziskav, povezana z uporabo PI, je raziskava, ki 

so jo izvedli v višjih razredih osnovne šole na Tajskem, pri pouku fizike, in sicer na 

temo sile in gibanje. Ugotovili so, da učenci bolj napredujejo pri PI kot pri 

tradicionalnem pouku. G-faktor napredka pri učencih, pri katerih so učitelji 

uporabljali tehniko, je bil 0,45, pri učencih, pri katerih so učitelji poučevali na 

tradicionalen način, pa 0,14. Učenci so bili sicer na začetku uporabe tehnike 

zadržani, težko so izbrali en odgovor in niso želeli glasovati, dokler niso videli 

odgovorov sošolčev, vendar so proti koncu izvedbe napredovali in lažje izražali 

svoja mnenja (Suppapittayaporn idr., 2010). V slovenskem osnovnošolskem 

prostoru je uspešnost tehnike proučevala Neja Nahtigal (2016) v okviru 

magistrskega dela. Preizkusila jo je pri učencih 4. razreda osnovne šole pri temah 

elektrika in magnetizem. Ugotovila je, da so bili učenci z uporabo tehnike 

zadovoljni, uporaba je bila uspešna že pri prvi uri njene uporabe. Učenci so po 

diskusiji s sošolci napredovali v številu pravilnih odgovorov. Raziskovala je tudi 

razširjenost uporabe te tehnike v slovenskih osnovnih šolah in ugotovila, da učitelji 

sicer uporabljajo tehnike vrstniškega učenja, vendar PI ne poznajo (Nahtigal, 

2016).  

V dozdajšnjih raziskavah o uporabi PI imajo učenci, dijaki oz. študenti pozitivno 

mnenje. Kot prednost poudarjajo predvsem takojšnjo povratno informacijo, 

povezanost s sošolci, izboljšanje znanja o določeni temi in delo s klikerji (Vickrey, 

2015). 93 % učiteljev je poučevanje s to tehniko opredelilo kot pozitivno izkušnjo, 

z njo je zadovoljnih tudi 70 % študentov (Crouch, Watkin, Fager in Mazur, 2007). 

Fagen in drugi (2002, v Vickrey idr., 2015) so z raziskavo, ki so jo naredili med 

profesorji v raziskovalnih ustanovah, ugotovili, da so dosegli srednjo vrednost G-

faktorja z uporabo Mazurjeve tehnike. Hake (1998, v Vickrey idr., 2015) ugotavlja, 

je pri tradicionalnih oblikah poučevanja povprečna vrednost G-faktorja zelo nizka, 

torej pod 0,50. 

PI se najpogosteje uporablja pri pouku fizike, vendar ni uspešna le pri fizikalnih 

vsebinah, ampak tudi pri kemijskih. T. Gok (2016) je ugotovila, da ima tehnika 

pozitivne učinke na učenje pojmov, strategij in na reševanje problemov. Raziskave 

kažejo, da je tehnika uspešna tudi na drugih področjih, npr. družboslovnem 

področju, v veterini … (Vickrey idr., 2015). 

 



 

10 
 

2.3 PREGLED KURIKULUMA ZA VRTCE IN UČNIH NAČRTOV ZA 

SPOZNAVANJE OKOLJA TER NARAVOSLOVJE IN TEHNIKO 

V učnem načrtu za osnovno šolo je zapisanih veliko vsebin, tudi fizikalnih in 
kemijskih, pri katerih bi lahko z aktivnimi metodami poučevanja dosegli boljše 
razumevanje nekaterih naravoslovnih konceptov. Med njimi so tudi snovi, gibanje 
Zemlje, magnetizem, sile in gibanje ter elektrika (Kolar, 2011; Vodopivec idr., 
2011).  
Z zgoraj omenjenimi vsebinami se otroci aktivno srečajo že v predšolskem 
obdobju, v katerem oblikujejo ustrezne predstave o Zemlji, odkrivajo različna 
gibanja glede na trajanje in hitrost, spoznavajo vzroke za gibanje teles, odkrivajo 
in spoznavajo lastnosti snovi, tekočin, zraka in svetlobe, odkrivajo lastnosti 
magnetov in se seznanijo z električno energijo (Dolar Bahovec, 2011). V prvem 
triletju učenci znanje sistematično nadgradijo, v 4. razredu že razvrstijo snovi po 
njihovih lastnostih in utemeljijo njihovo uporabo za različne namene, prikažejo, da 
so med magnetom in železom privlačne sile ter med magneti privlačne in odbojne 
sile, dokažejo, da segrevanje in ohlajanje povzročata spremembe lastnosti snovi, 
ugotovijo različne načine premikanja teles, prikažejo, da se telesa navzdol gibljejo 
zaradi sile teže, dokažejo silo trenja in magnetno silo, odkrivajo povezanost 
nastanka dneva in noči z vrtenjem Zemlje, dokažejo, da telesa vidimo, če svetloba 
prihaja od njih v naše oči, sestavijo preprost električni krog … (Vodopivec idr., 
2011).  
 

V tabelah 1–5 so predstavljeni operativni učni cilji, vsebine, minimalni in temeljni 
standardi znanja za posamezne tematske sklope (gibanje Zemlje, snovi, 
magnetizem, sile in gibanje, elektrika) pri naravoslovju in tehniki v 4. razredu 
osnovne šole (Vodopivec, 2011): 

Tabela 1: Preglednica ciljev, vsebin in standardov znanja v 4. razredu osnovne šole – gibanje Zemlje 

 GIBANJE ZEMLJE 

OPERATIVNI UČNI CILJI 

(obvezni in izbirni) 

 Odkriti povezanost nastanka dneva in noči z vrtenjem Zemlje okrog 
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 na vse strani. 

 Ugotoviti in razložiti razlike med prisojno in osojno lego. 

 Razložiti, zakaj nastanejo Lunine mene. 

 Na modelu prikazati Lunin in Sončev mrk.  

VSEBINE  Gibanje Zemlje. 

MINIMALNI IN TEMELJNI 
STANDARDI ZNANJA 

 Opiše spremembe, ki so povezane z gibanjem Zemlje okrog 
svoje osi (dan, noč, mrak, senca). 

 Zna utemeljiti spremembe, ki so povezane z gibanjem Zemlje. 

 Ve, da telesa vidimo, če svetloba prihaja od njih v naše oči. 

 Pozna vzroke za spreminjanje velikosti in lege sence.  
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Tabela 2: Preglednica ciljev, vsebin in standardov znanja v 4. razredu osnovne šole – snovi 

 SNOVI 

OPERATIVNI UČNI CILJI 

(obvezni in izbirni) 

 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 in jih 
prepoznati na izdelkih za vsakdanjo rabo (jedko, vnetljivo, strupeno, 
nevarno za vodno okolje …). 

 Ugotoviti bistvene značilnosti prepustnih in neprepustnih snovi na 
vodo in zrak. 

 Utemeljiti uporabo različnih posod in prostorov za shranjevanje in 
transport snovi (npr. steklenice, zabojniki …).  

 Prikazati, da se zmesi 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. 

 Razložiti, kaj je litje.  

 Utemeljiti pomen ločenega zbiranja odpadkov. 

 Razložiti škodljivost divjih odlagališč in vrednotiti pomen urejenih 
odlagališč. 

 Dokazati, da se odpadki lahko uporabljajo kot surovine. 

 Poznati nevarne odpadke, ki spadajo na posebna odlagališča.  

VSEBINE  Trdne snovi, kapljevine, plini. 

 Trdota, plastičnost, prožnost, cepljivost. 

MINIMALNI IN TEMELJNI 
STANDARDI ZNANJA 

 Zna opredeliti lastnosti snovi in jih razvrstiti glede na njihove 
lastnosti (gnetljivosti, stisljivosti, trdoti idr.). 

 Zna povezati lastnosti snovi z njihovo uporabo in načini obdelave. 

 Ve, da se pri segrevanju in ohlajanju lastnosti snovi spreminjajo.  

 Pozna pomen simbolov za označevanje nevarnih snovi in zna 
ustrezno ravnati z njimi.  

 

 

Tabela 3: Preglednica ciljev, vsebin in standardov znanja v 4. razredu osnovne šole – magnetizem 

 MAGNETIZEM 

OPERATIVNI UČNI CILJI 

(obvezni in izbirni) 

 Prikazati, dokazati, da so med magnetom in železom privlačne sile ter 
med magnetom privlačne in odbojne sile. 

 Raziskati možnosti uporabe magnetov. 

 Prikazati, da lahko jeklene predmete namagnetimo. 

VSEBINE  Magnetne lastnosti snovi. 

MINIMALNI IN TEMELJNI 
STANDARDI ZNANJA 

 Pozna lastnosti magnetov (privlačnost, odbojnost). 

 Zna razložiti na primerih pomen praktične uporabe magnetov. 
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Tabela 4: Preglednica ciljev, vsebin in standardov znanja v 4. razredu osnovne šole – sile in gibanje 

 SILE IN GIBANJE 

OPERATIVNI UČNI CILJI 

(obvezni in izbirni) 

 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. 

 Razložiti pomen lastnosti površin glede na različne oblike gibanja 
(drsanje, tek). 

VSEBINE  Sile ob dotiku in na daljavo 

 Voziček. 

MINIMALNI IN TEMELJNI 
STANDARDI ZNANJA 

 Pozna vzroke za gibanje teles. 

 Zna izdelati in preizkušati model vozička ter predlagati 
izboljšave.  

 

 

Tabela 5: Preglednica ciljev, vsebin in standardov znanja v 4. razredu osnovne šole – elektrika 

 ELEKTRIKA 

OPERATIVNI UČNI CILJI 

(obvezni in izbirni) 

 Sestaviti preprost električni krog in razložiti pomen posameznih 
sestavnih delov. 

 Razložiti vlogo 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. 

 Dokazati, da nekatere snovi prevajajo električni tok, nekatere pa ne.  

VSEBINE  Električni krog. 

MINIMALNI IN TEMELJNI 
STANDARDI ZNANJA 

 Zna sestaviti preprost električni krog z žarnico, s ploščato 
baterijo in stikalom ter opiše delovanje. 

 Zna sestaviti električni krog ter razloži pomen in delovanje 
posameznih sestavnih delov. 

 Pozna pomen pazljivega ravnanja z električnimi napravami. 

 Zna razložiti vzroke in posledice nesreč nepazljivega ravnanja z 
električnimi napravami.  
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2.4 GIBANJE ZEMLJE 

Astronomija in z njo povezani pojmi so za učence privlačni, a hkrati težko razumljivi 
in predstavljivi, saj je večina vsebin abstraktna. Z razumevanjem astronomskih 
pojavov pa nimajo težav le učenci, ampak tudi veliko odraslih. V nadaljevanju bom 
predstavila nekaj teoretičnih izhodišč o Soncu, Zemlji in o senci, še posebej pa se 
bom osredinila na Lunine mene ter Sončev in Lunin mrk, ki so nekatere izmed 
slabše razumljenih astronomskih vsebin.  

Dan in noč, letni časi in Lunine mene človeštvo spremljajo že od daljne preteklosti, 
saj so si z opazovanjem teh teles in pojavov pomagali pri vsakdanjem življenju. 
Najprej so opazovali bližnja nebesna telesa, torej Sonce, Luno in zvezde. Nekateri 
narodi so jih imeli celo za božanstva (Prosen in Vehovec, 2005). Naše osončje je 
sestavljeno iz Sonca in osmih planetov (Parker, 1989). 

Sonce je nam najbližja zvezda in najmočnejše razsežno naravno svetilo (Prosen 
in Vehovec, 2005). V starem veku so verjeli, da Sonce potuje po nebu (Mitton, 
1998). Danes pa vemo, da je Sonce žareča krogla, ki je sestavljena iz različnih 
plinov, saj se v njegovi notranjosti vodik pretvarja v helij. Pri tem procesu se 
sprošča veliko energije, ki jo Sonce oddaja na različne strani (Prosen, 2001). 
Njegov premer je 1,39 milijona km, temperatura površja pa 6.000 °C (Parker, 
1989). Od Zemlje je oddaljeno 150 milijonov km, okrog svoje osi pa se zavrti v 25 
dneh. Sonce poleg svetlobe, ki jo vidimo, oddaja tudi radijske valove in 
ultravijolično ter rentgensko svetlobo in nabite delce (Prosen, 2001).  

Tretji planet po oddaljenosti od Sonca je Zemlja. Nekoč so ljudje mislili, da je 
Zemlja ravna ploskev, pozneje so raziskovalci in znanstveniki prišli do spoznanj, 
da je Zemlja okrogla. Njen premer je 12.800 km, Zemlja obkroži Sonce v enem letu 
oz. 365,24 dneva (Beznec idr, 2013). Noč in dan na Zemlji se menjavata zaradi 
vrtenja Zemlje okoli svoje osi v smeri od zahoda proti vzhodu, in sicer s hitrostjo 
približno 30 km/s (Prosen, 2001). Eno polovico Zemlje Sonce stalno osvetljuje. Ker 
je Zemljina os nagnjena, kraji na istem poldnevniku ne dosežejo hkrati meje 
osvetljenosti, zato sta začetek dneva in noči odvisna od zemljepisne širine kraja 
(Prosen in Vehovec, 2005). Ker je Zemljina os nagnjena za 23,5 stopinje glede na 
ekliptiko, sončni žarki na Zemljo v različnih delih leta padajo pod različnimi koti in 
zato pride do menjavanja letnih časov (Prosen, 1999). Tisti del Zemlje, ki je bolj 
nagnjen proti Soncu, ima poletje, drugi del pa zimo (Gifford, 2016).  

Luna je Zemljin naravni satelit, saj kroži okrog Zemlje, medtem ko Zemlja kroži 
okrog Sonca. Luna je nebesno telo, ki je nam najbližje. Od Zemlje je oddaljena 
380.000 km (Prosen, 2001). Luna je k Zemlji vedno obrnjena z isto stranjo, saj 
obkroži Zemljo v enakem času, kot se zavrti okrog svoje osi, in sicer v 27,3 dneva. 
Ker pa je ravnina Luninega tira glede na ekliptiko nagnjena in ker hkrati Zemlja 
kroži okrog Sonca, jo vidimo različno osvetljeno (Beznec, 2012). Temu pojavi 
pravimo Lunine mene (slika 3), ki se ponavljajo vsakih 29,5 dneva, te pa so mlaj, 
prvi krajec, ščip in zadnji krajec.  

 

 

 

Slika 3: Lunine mene (http://livinglightningrod.deviantart.com/art/Moon-phases-603982504) 
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Pojava, ki ju povezujemo z gibanjem Lune, sta tudi Sončev (slika 4) in Lunin mrk 
(slika 5). Oba nastaneta, ko so Sonce, Zemlja in Luna na isti premici (Beznec, 
2013). Sončev mrk nastane takrat, ko je Luna na premici med Soncem in Zemljo, 
Lunina senca pa pada na Zemljo. Medtem ko Lunin mrk nastane takrat, ko je 
Zemlja med Soncem in Luno, Zemljina senca pa zakrije Luno (Ambrožič idr., 
2003).  

 

 

 

 

    

Slika 4: Sončev mrk (Beznec idr., 2012) 

 

 

 

 

 

Slika 5: Slika 5: Lunin mrk (Beznec idr., 2012) 

 

Svetila in senca 

Predmete, ki ne oddajajo svoje lastne svetlobe, vidimo, kadar so osvetljeni, saj 
odbita svetloba pada v naše oko (Pople, 1992). Osvetljujejo jih lahko naravna ali 
umetna svetila. Med naravna prištevamo Sonce in kresničke, med umetna pa 
žarnico, svečo, baklo, ogenj … (Johnson in Johnson, 1996).  

Senca nastane tam, kjer predmet prestreže del svetlobe in je za njim ostane manj. 
Leži vedno v nasprotni smeri glede na lego Sonca ali svetila. Čim bolj je predmet 
oddaljen od Sonca ali svetila, tem manjša je njegova senca in nasprotno. Dolžina 
sence, ki je odvisna od Sonca, se spreminja tekom dneva in tudi odvisno od letnega 
časa. Zjutraj in zvečer, ko je Sonce nizko na obzorju, je senca najdaljša, opoldne, 
ko je Sonce najvišje, pa je senca najkrajša. Prav tako so pozimi sence enako 
visokih predmetov daljše kot poleti, ker je Sonce pozimi ob istem času nižje na 
obzorju kakor poleti (Prosen in Vehovec, 2005).  

Napačne predstave 

Razumevanje pojmov in konceptov, povezanih s sončnim sistemom in z gibanjem 
Zemlje, je pri otrocih zelo skromno, manjše pozitivno odstopanje pri njihovem 
razumevanju pa je opazno v tretjem triletju osnovne šole (Vlahinja, 2013). Tako 
otroci mislijo, da Sonce kroži okrog Zemlje in s tem povzroči nastanek dneva in 
noči ter da ponoči izgine, menjavanje letnih časov pa je posledica različne 
oddaljenost Zemlje od Sonca (Philips, 1991).  
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V tem kontekstu se pojavljajo tudi napačne predstave o svetlobi in senci. Večini 
otrok v nižjih razredih osnovne šole svetloba predstavlja sredstvo, ki omogoča, da 
kaj vidimo (Vlahinja, 2013). Stvari po njihovem mnenju vidimo, ker svetloba 
osvetljuje predmete (Philips, 1991; Vlahinja, 2013). Senco dojemajo kot odsev 
Sonca, ki je vedno črne barve (Barrow, 2012; Sampson in Schleigh, 2013). 
Ena izmed najpogostejših napačnih predstav pa je tudi dojemanje Lune, njenega 
vrtenja in kroženja okrog Zemlje. Veliko učencev meni, da Luna – tako kot Sonce 
– oddaja svetlobo in da jo lahko vidimo samo ponoči (Vlahinja, 2013). Največ težav 
pa učencem povzroča razumevanje nastanka Luninih men. Menijo, da jih povzroči 
Zemljina senca, oblaki ali pa Zemljino oz. Lunino vrtenje (Vlahinja, 2013). 
Raziskave kažejo, da težav z razumevanjem nastanka Luninih men nimajo le 
otroci, ampak tudi dijaki in celo odrasli. V raziskavi, ki so jo izvedli med ameriškimi 
študenti, jih je le 6%  vedelo, kako nastanejo Lunine mene, 8 % je Lunine mene 
zamenjalo z Luninim mrkom, 23 % je imelo o pojavu površinsko znanje, kar 65 % 
študentov pa o nastanku men ni vedelo prav ničesar (Driver, 1994 v Krnel, 2008).  
 

2.5 SNOVI 

Že od nekdaj so različnost snovi skušali pojasniti na osnovi tega, da obstaja 
majhno število osnovnih snovi, ki se med seboj na različne načine sestavljajo v 
množico snovi v naravi (Strnad, 2013).  

Otroci že v zgodnjem otroštvu sami spoznavajo lastnosti predmetov in snovi. 

Ugotavljajo, da so lahko različni predmeti iz iste snovi in enaki predmeti iz različnih 

snovi. Učijo se jih poimenovati in razlikovati po lastnostih (Krnel, 2016).  

Skupna lastnost vseh snovi je, da imajo maso, zasedajo prostor ter da jih je 
mogoče zaznati in izmeriti. Snov je abstrakten pojem, ki pove, iz česa je določen 
predmet ali telo oz. kaj je v prostoru. Sestavljena je iz osnovnih gradnikov snovi, ti 
so lahko atomi, ioni ali molekule, ki so med seboj bolj ali manj povezani. Način in 
stopnja te povezave določa fizikalno obliko snovi oz. agregatno stanje (Kolman 
idr., 2003). Če so delci urejeni in med seboj močno povezani, je snov v trdnem 
stanju. V tekočem agregatnem stanju so delci prav tako povezani, vendar so vezi 
med njimi šibkejše. Če delci med seboj sploh niso povezani, pa govorimo o 
plinastem stanju (Dermastia idr., 2013).  

V različnih učbenikih za naravoslovje in tehniko je zapisano, da v splošnem snovi 
delimo na trdne snovi in tekočine, tekočine pa nadalje na kapljevine in pline, se na 
razredni stopnji osnovne šole uporablja samo osnovna delitev, in sicer delitev na 
trdne snovi in tekočine. Učitelji ponekod trdnim snovem in tekočinam dodajo še 
pline, izraza kapljevine pa ne uporabljajo.  

V trdnini so gradniki med seboj zelo trdno povezani s privlačnimi silami, zato imajo 
snovi v trdnem stanju obliko in prostornino. Trdne snovi ne tečejo in se ne mešajo. 
Lastnosti trdnin so: gnetljivost ali plastičnost, prožnost ali elastičnost, trdota in 
prepustnost na vodo oz. zrak. Gnetljivost je lastnost trdnin, ki se ne povrnejo v 
prvotno obliko, tudi ko nanje preneha delovati sila, ravno nasprotno pa je prožnost 
lastnost trdnin, da se povrnejo v prvotno obliko, ko nanje prenehajo delovati 
zunanje sile. Trdoto merimo z različnimi postopki. Najbolj znana je Mohsova 
trdotna lestvica. Ko govorimo o prepustnosti na vodo ali zrak, imamo v mislih 
vsakdanje stvari v vsakdanjih razmerah, v resnici pomeni, da nobena snov ni 
neprepustna za vodo ali zrak, saj bi to pomenilo, da je verjetnost za prehod 
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molekule vode ali zraka skozi snov enaka nič, kar pa ni nikoli natančno izpolnjeno 
(Kolman idr., 2003).  

Tekočine so snovi, ki tečejo in se med seboj mešajo. Lahko jih prelivamo, stiskamo, 
ne moremo jih raztegovati. Ker se ne upirajo zunanjim silam, zlahka spreminjajo 
obliko, zato pravimo, da zavzamejo obliko posode. Tekočine v splošnem delimo 
na kapljevine in pline (Kladnik, 1993). 

V kapljevinah so molekule še vedno precej blizu skupaj, vendar ne tako kot pri 
trdninah. Ravno tako privlačne sile med molekulami niso tako močne kot pri 
trdninah, vendar združujejo molekule v kapljice. Molekule kapljevine se lahko 
gibljejo druga ob drugi, saj se pri tem razdalje med molekulami zelo malo 
spreminjajo. Ravno zaradi tega lahko kapljevina teče in spreminja svojo obliko. 
Lastnost kapljevin je židkost ali viskoznost, ki pove, kako se kapljevina upira 
pretakanju. Viskoznost je posledica notranjega trenja med gibajočimi se plastmi 
tekočine (Kolman idr., 2006).  

Pri plinih so molekule med seboj zelo oddaljene. Gibljejo se po praznem prostoru 
v naključnih smereh in tako zapolnijo celoten prostor posode (Kolman idr., 2006). 
Plini imajo majhno gostoto in so stisljivi. Zavzamejo celoten razpoložljiv prostor 
(Kladnik, 1993).  

 

Spreminjanje snovi 

Molekule so v različnih agregatnih stanjih različno močno povezane. Dejansko 
agregatno stanje določata temperatura in tlak. Prehod iz enega agregatnega stanja 
v drugo poteka pri točno določeni temperaturi in tlaku (Kolman idr., 2006). 

• Taljenje in zmrzovanje – S taljenjem in z zamrzovanjem opišemo prehod iz 
trdnega v tekoče agregatno stanje in nasprotno. Če želimo trdno snov 
pretvoriti v kapljevino, ji moramo dovesti toploto. To spremembo imenujemo 
taljenje, ki poteka pri temperaturi, ki jo imenujemo tališče. Različne snovi 
imajo različna tališča. Nasprotni proces je zamrzovanje, ki poteka pri 
temperaturi tališča in pomeni prehod iz tekočega agregatnega stanja v trdno 
(Kolman idr., 2006). 

• Izhlapevanje, izparevanje in kondenzacija – Prehod med tekočim in 
plinastim agregatnim stanjem opišemo z izhlapevanje, izparevanjem in s 
kondenzacijo. Izhlapevanje je prehod iz tekočega v plinasto agregatno 
stanje pri temperaturi, nižji od vrelišča. Izhlapevanje poteka le na površini 
(Krnel, 2016). Če tekočini dovedemo dovolj toplote, kapljevina preide v 
plinasto stanje pri temperaturi vrelišča. To imenujemo izparevanje (Kolman 
idr., 2006). Nasprotni proces pa imenujemo kondenzacija, s katerim 
opišemo prehod iz plinastega stanja v tekoče (Krnel, 2016).  

• Sublimacija – Je prehod iz trdnega neposredno v plinasto stanje (Kolman 
idr., 2006).  
 
 

Ločevanje zmesi 

Snovi delimo na čiste snovi in zmesi. Če imajo vsi delci v snovi enake lastnosti, 
govorimo o čistih snoveh. Če se delci v snovi med seboj po lastnostih razlikujejo, 
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so to zmesi (Sajovic idr., 2015). V naravi prevladujejo zmesi in le redko najdemo 
samo čiste snovi. Nekaterih zmesi ne moremo več ločiti na sestavine, saj sestavine 
v zmesi med seboj reagirajo in nastanejo nove snovi. Pogoj, da lahko zmes ločimo 
na sestavine, je, da se sestavine med seboj razlikujejo vsaj po eni lastnosti, ki jo 
lahko uporabimo za merilo ločevanja (Krnel, 2016).  

Ker je pogosto uporabna le ena snov v zmesi, za ločevanje zmesi na osnovne dele 
uporabimo preproste postopke (Krnel idr., 2016). Zmesi ločimo na posamezne 
snovi na podlagi različnih lastnosti, npr. agregatno stanje, topnost, gostota, velikost 
delcev, masa, magnetne lastnosti, vrelišče …) (Godec idr., 2015). 

V nadaljevanju je opisanih nekaj preprostih postopkov ločevanja zmesi:  

• Prebiranje – Je postopek za ločevanje dveh trdnin, če so delci dovolj veliki 
(Krnel, 2016).  

• Sejanje – Je postopek za ločevanje dveh trdnin, ki imata različno velikost 
delcev (Kolman idr., 2003) in različno maso (Kolman idr., 2003). 

• Precejanje – Je postopek za ločevanje tekočine in trdnih snovi, če so delci 
dovolj veliki (Krnel, 2016).  

• Filtriranje – Je postopek ločevanja drobnih trdnih delcev od tekočine (Godec 
idr., 2015). Tekočino in trdnino prelivamo skozi filter, ki prepušča tekočino, 
trdnina pa ostane na filtru (Kolman idr., 2015).  

• Vejanje – Je postopek za ločevanje dveh trdnin, ki imata podobno velike 
delce in različno maso (Kolman idr., 2003). 

• Dekantacija ali odlivanje – Je postopek ločevanja tekočine od trdne netopne 
snovi (Godec idr., 2015). Na dno se najprej usedejo delci z večjo gostoto,  
najtežji in največji delci, nato še delci z manjši gostoto (Kolman idr., 2003). 

• Ločevanje z lijem ločnikom – Je postopek ločevanje zmesi tekočin, ki se 
med seboj ne mešajo (Godec idr., 2015). 

• Destilacija – Je postopek ločevanja raztopin. Zmes segrevamo, nato pa 
začne iz nje izhajati tekočina, ki ima najnižje vrelišče. Njene pare gredo v 
hladilno cev, v kateri kroži hladilna tekočina, kjer se ohladijo in kondenzirajo 
(Godec idr., 2015).  

• Ločevanje z magnetom – Z magnetom lahko iz zmesi ločujemo sestavine, 
ki vsebujejo železo (Krnel, 2016).  

 

Napačne predstave 

Snov je poleg energije eden izmed temeljnih in splošnih konceptov v naravoslovju 
(Stavy, 1991). Mlajši otroci težko določijo, kdaj nekaj poimenujemo snov in kdaj ne. 
V raziskavi iz leta 1991 je predstavljeno, da so otroške predstave, kaj snov je in kaj 
ni, dvorezne, saj so na eni strani zelo omejene (definicija snovi izključuje nekatere 
trdne snovi, večino tekočin in plinov), na drugi strani celo preveč razširjene 
(definicija snovi vključuje tudi nekaj, kar v resnici ni snov) (Stavy, 1991).  

Učenci nižjih razredov osnovne šole imajo težave pri poznavanju stanj snovi. 
Najbližje so jim trdne snovi, najmanj pa poznajo pline. Pline povezujejo predvsem 
z eksplozijo in nevarnostjo, le malo otrok pa je med pline uvrstilo zrak (Krnel, 2016). 
Veliko otrok meni, da so vse trdne snovi trde, močne in nelomljive. Plastelina ne 
uvrščajo med trdne snovi, saj nima stalne oblike (Common 
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Misconceptions/Alternative conceptions in Primary Science, 2016). Rezultati 
raziskave, ki jo je izvedel Stavy leta 1990, prikazujejo, da učenci, stari od 9 do 15 
let, verjamejo, da plini niso snovi, ker so nevidni, da so lažji od tekočin in trdnih 
snovi, nekateri pa celo trdijo, da plini nimajo mase (Stavy, 1990, v Tatar, 2011).  

Največ napačnih predstav je povezanih z agregatnimi stanji. Mlajši učenci 
verjamejo, da voda med vretjem izgine in da je led, ki se pojavi v luži, tja nekdo 
dodal. Petina otrok, starih od 7 do 9 let, ve, da voda izgine, vendar ne pozna vzroka 
za to (Kind, 2004; Krnel, 2016). Raziskovalci so ugotovili, da večina otrok ne 
razume, da zmrzovanje poteka pri določeni temperaturi, ampak je dovolj le mraz, 
da se voda spremeni v led (Krnel, 2016).  

Učenci imajo veliko težav s pojmom raztapljanje, npr. pri raztapljanju sladkorja za 
najmlajše otroke sladkor preprosto izgine. Otroci v starosti 9–11 let pogosto 
raztapljanje enačijo s taljenjem, npr. raztapljanje sladkorja poteka na enak način 
kot taljenje ledu. Tako se po njihovem mnenju sneg stopi na toplem in sladkor v 
vodi (Krnel, 1999). 

 

2.6 MAGNETIZEM 

Prvi, ki so odkrili naravni magnet, so bili že stari Grki. V bližini kraja Magnesis so 
našli posebno vrste železove rude, imenovano magnetit, ki je vsebovala do 75 % 
železa. Danes naravni magneti nimajo več praktične vrednosti, so pa pripomogli k 
odkritju pojavov magnetizma ter izumu umetnih magnetov in oblikovanju pojma 
magnetna sila (Gerlič, 1995). Magnetizem je lastnost, ki je zelo redka, saj jo 
povezujemo le z nekaj kovinami, zlitinami ali s spojinami, vendar se z magneti 
srečujemo vsakodnevno (Krnel, 2000). Otroci se z magneti srečajo že zelo zgodaj, 
zato so njihove primarne izkušnje, izkustveno učenje in raziskovanje zelo 
pomembni za nadaljnje razumevanje konceptov (Winkler, 2012). 

 

Magneti 

»Snovi, na katere deluje magnetna sila v magnetnem polju, imajo magnetne 
lastnosti, same pa ne ustvarjajo magnetnega polja« (Krnel, 2002, str. 31). Magneti 
privlačijo feromagnetne snovi, to so snovi, ki jih je v magnetnem polju mogoče 
namagnetiti (Čepič, 2007), npr. železo, nikelj, kobalt … (Demšar idr, 2010). Vsak 
magnet ima dva pola, severni in južni pol, ki sta blizu krajišč magneta. Severnega 
označimo s črko N, južnega pa s črko S (Maroševič idr., 2015). Največkrat sta 
pobarvana z različnima barvama, najpogosteje z modro in rdečo (Cash idr., 1992). 
Če približamo dva magneta, med njima deluje magnetna sila, ki je lahko privlačna 
ali odbojna. Ko približamo magneta z raznoimenskima poloma, se ta privlačita, ko 
ju približamo z enakoimenskima poloma, se odbijata. Če bi paličasti magnet 
prelomili na pol, bi dobili dva manjša magneta, ki bi spet imela vsak svoj severni in 
južni pol (Maroševič idr., 2015).  

Feromagnetne snovi lahko tudi namagnetimo, in sicer tako, da jih podrgnemo ob 
zelo močen magnet. Tako lahko tudi feromagnetne snovi postanejo magneti, ki 
privlačijo nemagnetne feromagnetne snovi (Ambrožič idr., 2003).  
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Magnetna sila in magnetno polje 

Magnetna sila je sila, ki deluje na daljavo, povzroča jo magnet. Prostor, v katerem 
zaznamo magnetno silo, imenujemo magnetno polje (Beznec idr., 2012). 
Magnetno polje ustvarjajo magneti (Krnel, 2002). Magnetna sila deluje po celotnem 
magnetnem polju. To lahko dokažemo s tem, da okrog magneta potresemo 
železne opilke, ki se v tem primeru obnašajo kot magnetne igle. Največ se jih 
nabere okrog obeh polov, saj je tam magnetna sila najmočnejša, nekaj se jih 
postavi okrog celotnega magneta. Neprekinjene črte, ki ponazarjajo smer 
magnetne sile, imenujemo magnetne silnice (Demšar idr., 2010). Te dogovorjeno 
potekajo od severnega proti južnemu polu magneta (Kladnik, 1995). Če bi paličasti 
magnet obesili na vrvico in počakali, da se umiri, bi se obrnil v smeri sever – jug. 
Zemlja ima severni in južni magnetni pol  (Maroševič idr., 2015) Vendar sta ta pola 
na nasprotnih straneh kot istoimenska zemeljska pola. Na severni polobli je južni 
zemeljski pol, saj privlači severni magnetni pol kompasove igle in nasprotno 
(Ambrožič idr., 2005). Magnetna igla v kompasu se tako obrne v smeri sever – jug 
(Demšar idr., 2010).  

 

Napačne predstave 

Učenci se z magneti srečajo že v predšolskem obdobju in skozi leta izkušenj 
pogosto razvijejo napačne predstave. Ena izmed najpogostejših je ta, da magneti 
privlačijo vse kovinske predmete in da so magneti narejeni iz kovin. Pogosto je tudi 
mišljenje, da so večji magneti močnejši od manjših (Children's misconceptions 
about science, 1998). Magnetizem si velikokrat razlagajo kot neke vrste gravitacijo, 
magnetno silo pa poimenujejo magnetna energija. Napačne predstave se razvijejo 
tudi o magnetnih in zemeljskih polih. Najpogostejša je ta, da so magnetni poli 
vedno na skrajnih točkah magneta. Otroci magnetne in geografske pole največkrat 
enačijo, saj severni magnetni pol Zemlje enačijo s severnim tečajem, južni 
zemeljski pol pa z južnim tečajem (Common Misconceptions/Alternative 
conceptions in Primary Science, 2016).  

 

2.7 GIBANJE IN SILE 

Gibanje nas spremlja na vsakem koraku in je povezano z našimi vsakodnevnimi 
opravili. Ljudje si življenja brez gibanja ne znamo predstavljati, vendar otrokom in 
tudi odraslim pojmovanje gibanja nemalokrat predstavlja problem, saj jim težavo 
povzroča predvsem to, kaj povzroča gibanje in kaj vpliva na gibanje teles. V 
nadaljevanju je predstavljenih nekaj konceptov, ki so pomembni za poučevanje  
teme sile in gibanje v osnovni šoli, še posebej v 4. razredu osnovne šole. 

 

Gibanje 

Gibanje je v Leksikonu fizike (2008) opredeljeno kot »spreminjanje lege telesa 
glede na druga telesa ali delov telesa glede na druge dele telesa« (Guštin idr., 
2008, str. 93). Telo se giblje, kadar glede na okolico spreminja svojo lego in 
nasprotno – miruje, kadar se njegova lega na okolico ne spreminja (Beznec idr., 
2013). Gibanje je torej relativno, saj je odvisno od izbire okolice (Kladnik, 1993). 
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Gibanje telesa je sicer prostorsko, saj se telo premika v poljubni smeri, vendar je 
največkrat omejeno na tirnico ali ploskev. Takemu gibanju pravimo ravninsko ali 
ploskovno. Poseben primer ploskovnega gibanja pa sta premo in krivo gibanje. Pri 
prvem gre za gibanje po premici, tir gibanja je raven, pri drugem pa za gibanje po 
krožnici, pri čemer je tir gibanja ukrivljen. Dolžino tira med dvema legama telesa 
imenujemo pot (Kladnik, 1993; Ambrožič idr. 2003).  

Pri opisu gibanja opazujemo spreminjanje lege telesa glede na čas, zato gibanje 
telesa opišemo s potjo, časom in hitrostjo (Ambrožič idr., 2003). Glede na tir 
gibanja je torej gibanje telesa premo ali krivo, glede na spremembo hitrosti pa 
enakomerno ali neenakomerno (Beznec, 2013).  

 

Hitrost 

Hitrost je vektorska količina, ki jo opišemo kot količnik prepotovane poti in časa, ki 
ga telo za to pot potrebuje (Johnson in Johnson, 1996). Z njo torej povemo, kako 
hitro se pot spreminja s časom (Kladnik, 1993). Merska enota je m/s, v vsakdanjem 
življenju pa uporabljamo predvsem km/h (Beznec idr., 2012).  

 

Enakomerno premo gibanje 

Gibanje je enakomerno, če je premik telesa sorazmeren s časom gibanja (Hribar 
idr. 2000). Hitrost in smer gibanja ostajata enaki, torej nista odvisni od časa 
(Beznec idr., 1998). V resnici je gibanje redkokdaj enakomerno, vendar ga lahko 
obravnavamo kot tako, če je bilo enakomerno v času opazovanja (Hribar idr., 
2000). Primer enakomernega premega gibanja je vožnja avtomobila po cesti, pri 
čemer številčnica v avtomobilu ves čas kaže enako hitrost (npr. 125 km/h). Vožnja 
je enakomerna, zato je gibanje vozila enakomerno (Ambrožič idr., 2003).  

 

Enakomerno pospešeno premo gibanje 

Enakomerno pospešeno premo gibanje je posebna oblika neenakomernega 
gibanja, pri katerem se hitrost spreminja enakomerno s časom (Ambrožič, 2003). 
Če hitrost narašča, je tako gibanje pospešeno, če pada, pa je tako gibanje 
pojemajoče (Beznec, 2013). V povezavi z enakomernim pospešenim gibanjem je 
treba omeniti pospešek, ki je stalen ter enak količniku med spremembo hitrosti in 
časovnim razmikom, v katerem je ta sprememba nastala (Kladnik, 1993). Primera 
takega gibanja sta kotaljenje kroglice po klancu in prosti pad.  

 

Sile 

Iz lastnih izkušenj vemo, da se telesa ne začnejo premikati sama od sebe, ampak 
spremembe vedno povzroči telo v bližini. Telo lahko torej deluje na druga telesa v 
bližini in jim spremeni gibanje in/ali obliko. Vsakdanji primeri delovanja med telesi 
so npr. potiskanje, vlečenje, metanje, dvigovanje, upogibanje, pritiskanje in 
stiskanje. Delovanje enega telesa na drugo telo opišemo s silo (Demšar idr., 2010). 
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Zato lahko silo opredelimo kot »fizikalno količino, ki izraža vpliv telesa na telo in 
lahko povzroči spremembo oblike, hitrosti ali smeri gibanja opazovanega telesa« 
(Beznec idr., 2012, str. 78). Sile prepoznamo po njenih učinkih na telesa 
(Ambrožič, 2003). Poimenujemo jih po telesu, ki jo povzroči, npr. sila noge 
(Beznec, 2012). Silo kot fizikalno količino označimo s črko F (ang. »force«), 
največkrat pa poleg črke dodamo še indeks, ki pove, za katero silo gre (Ambrožič, 
2000). Enota za merjenje sile je newton (N). Silam je treba pripisati velikost (kako 
močna je sila), smer (v katero smer deluje sila) in prijemališče (kje deluje sila) 
(Demšar idr., 2010).  

Sile razdelimo v dve večji skupini, in sicer sile, ki delujejo ob dotiku teles (npr. sila 
roke, trenje, zračni upor) ali na daljavo (npr. gravitacijska, magnetna in električna 
sila) (Beznec idr., 2012).  

Številni pojavi iz vsakdanjega življenja kažejo, da je delovanje teles drugo na drugo 
vzajemno, kar pomeni, da sile, ki delujejo med telesi, vedno nastopajo v parih 
(Kladnik, 1993; Demšar, 2010). V povezavi s tem je smiselno omeniti 3. Newtonov 
zakon, ki pravi: »Če prvo telo deluje na drugo telo s silo, deluje istočasno tudi drugo 
telo na prvo z enako veliko, a nasprotno usmerjeno silo« (Kladnik, 1993, str. 80). 

Sile lahko tudi merimo. Za merjenje največkrat uporabljamo prožna telesa, kot je 
npr. vzmetna tehtnica ali silomer (Beznec idr., 2012). Čim večja kot je sila, tem 
večjo spremembo gibanja ali oblike telesa lahko povzroči (Demšar, 2010). »Sili sta 
enaki, če na enakem telesu povzročata enako spremembo« (Beznec idr., 2012, 
str. 81), pri enakih silah je raztezek vzmeti enak (Ambrožič, 2000).  

 

V vsakdanjem življenju se srečujemo z veliko različnimi silami. Navajam le nekaj 
najpomembnejših, ki so pomembne tudi pri poučevanju naravoslovja: 

• Teža (Ft)  

• Sila podlage (Fp )  

• Sila trenja (Ft) 

• Upor (Fu)  
 

Teža 

Teža na nas deluje ves čas in se ji ne moremo izogniti, saj Zemlja privlači vsa 
telesa, deluje v smeri navpično navzdol proti svojemu središču. To velja za telesa 
nad površjem in tudi za telesa pod površjem (Demšar, 2010). Na telo z večjo maso 
deluje večja teža kot na telo z manjšo maso, zato pravimo, da je velikost teže 
sorazmerna z maso telesa (Ambrožič, 2003; Demšar, 2010).  

 

Sila podlage 

Sila podlage deluje pravokotno s površine podlage in s tem preprečuje, da bi se 
telesa podrla vanjo. Je ploskovno porazdeljena sila, saj deluje po celotni stični 
ploskvi. Po velikosti je enako velika sili, ki pritiska pravokotno na podlago (Demšar, 
2010).  
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Sila trenja 

Silo trenja v vsakdanjem življenju srečamo pri hoji, vožnji, prijemanju, na gugalnici 
… Kadar neko telo drsi ob drugem, poskuša trenje to gibanje ustaviti (Johnson, 
1996). Sila trenja je sila na dotik in izvira iz hrapavosti stičnih površin ter deluje v 
nasprotni smeri gibanja telesa. Pri mirovanju in drsenju s stalno hitrostjo je enako 
velika kot vlečna sila (Demšar, 2010). Odvisna je od vrste snovi, obdelave stičnih 
površin in od sile, ki pritiska pravokotno na stično ploskev (Ambrožič, 2003). 
Čeprav je trenje pogosto uporabno, nas pri nekaterih stvareh ovira. Tako ga lahko 
zmanjšamo s kotaljenjem predmeta namesto z drsenjem po podlagi, z vmesno 
plastjo zraka med dvema površinama, kot npr. delujejo zračne drče, s spremembo 
podlage … (Johnson, 1996).  

 

Upor 

Na telesa, ki se gibljejo skozi zrak, vodo ali druge tekočine, deluje upor, ki zavira 
gibanje telesa. Upor je ploskovno porazdeljena sila, ki deluje v nasprotni smeri 
gibanja (Demšar, 2010). Sila upora deluje, le če se telo ali snov giblje (Ambrožič, 
2003). Sila upora je tem večja, čim večji sta hitrost in površina telesa (Demšar, 
2009; Ambrožič, 2003). Upor je odvisen od vrste snovi, skozi katero se telo giblje, 
in od oblike telesa (Beznec, 2012). Upor vode je veliko večji kot upor zraka. Pri 
padanju večine teles z majhnimi površinami lahko zračni upor glede na težo 
zanemarimo, zato vsa telesa padajo enako hitro. Počasneje pa padajo telesa z 
zelo majhno gostoto ali veliko površino, kot sta npr. papir in listje (Ambrožič, 2003).  

 

Napačne predstave 

Razumevanje gibanja in sil je za otroke in tudi odrasle težko razumljivo v 
vsakdanjem življenju, še posebej v znanosti. Največ napačnih predstav je 
povezanih s smerjo gibanja in z gravitacijsko silo. Učenci pogosto verjamejo, da v 
mirovanju telesa nanj ne deluje nobena sila (Forces and Motion, 2008). Naslednja 
pogosta napačna predstava je ta, da težji predmeti padajo hitreje kot lažji. Že pred 
veliko stoletji je Gallileo s poskusom v Pisi dokazal, da se predmeti navzdol 
premikajo z enakim pospeškom (Andal, 2014).  

Vlahinja (2013) izpostavlja naslednje napačne predstave: predmet se premika 
navzgor in se bori s silo teže, hitrost premikanja je sorazmerna sili, torej čim 
močneje kaj potisneš, tem hitreje in dlje gre. Če se telo ne premika, nanj ne deluje 
nobena sila, če se telo premika, pa nanj deluje sila v smeri gibanja.  

Učenci trenja največkrat sploh ne zaznajo, če ga že, pa menijo, da trenje obstaja 
le med dvema grobima objektoma. Če na predmet nanesemo olje, sila trenja ne 
deluje več (Common Misconceptions/Alternative conceptions in Primary Science, 
2016).  
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2.8 ELEKTRIKA 
Življenja brez elektrike si v današnjem času nihče ne zna predstavljati. 
Uporabljamo jo povsod in ob vsaki priložnosti. Zaradi hitrega razvoja tehnologije je 
poznavanje električnih zakonitosti še posebej pomembno. Učenci se že v osnovnih 
šolah velikokrat srečajo z različnimi tehnologijami, zato je smiselno, da jim učitelji 
že zgodaj posredujemo ustrezno znanje in koncepte.  

Električno energijo, ki jo uporabljamo v gospodinjstvih in industriji, pridobivamo v 
elektrarnah. Obstaja več vrst elektrarn, ki se med seboj razlikujejo glede na vrsto 
energijskega vira. Če kot vir pridobivanja energije uporabimo fosilno gorivo, 
govorimo o termoelektrarnah, pri čemer z izgorevanjem fosilnih goriv nastaja 
vodna para, ki poganja turbino, na kateri je generator, ki proizvaja električno 
energijo. V jedrskih elektrarnah se kot vir uporablja jedrsko gorivo. Hidroelektrarne 
v električno energijo pretvarjajo energijo tekoče vode, vetrne elektrarne pa energijo 
vetra. Elektrarna, ki čedalje bolj pridobiva na veljavi, je sončna elektrarna, ki za 
proizvodnjo električne energije izrablja energijo sončne svetlobe (Godec, 2015). 
Elektrika nato iz elektrarn potuje po daljnovodih, kjer je napetost zelo visoka, do 
transformatorja, kjer se električna napetost zniža. Nato gre po žicah ali podzemnih 
kablih do uporabnikov (Krnel idr., 2016).  

 

Električni tok 

Z električnim tokom se srečamo že zelo zgodaj, saj imamo v stanovanjih električno 
napeljavo, na katero so priključene različne električne naprave. Delovanje teh 
naprav je povezano z električnim tokom, ki steče skoznje, ko jih vključimo (Hribar 
idr., 1997). Električni tok je usmerjeno gibanje električnega naboja (Guštin idr., 
2008). Teče samo po sklenjenem električnem krogu (Hribar idr., 2015). Oznaka za 
električni tok je I, enota je amper (A) (Beznec, 2013). Električni ok merimo z 
napravo, imenovano ampermeter (Kladnik, 1995).  

Električni tok teče le skozi sklenjen električni krog, ki ga sestavljajo električni vir, 
porabnik in žice. Poznamo več vrst električnih virov, kot so npr. galvanski člen, 
baterija, akumulator in električni generatorji. Med porabnike električne energije 
prištevamo: žarnice, upornike, naprave, stroje … (Ambrožič, 2003). Snovi, ki 
prevajajo električni tok, imenujemo prevodniki; to so v večini primerov kovine, 
snovi, skozi katere električni tok ne more teči, pa so izolatorji, npr. les, plastika in 
zrak (Hribar idr., 2015). Meja med prevodniki in izolatorji v resnici ni ostra, zato 
lahko govorimo tudi o dobrih in slabih električnih prevodnikih ter dobrih in slabih 
električnih izolatorjih (Ambrožič, 2003).  

Če sta oba priključka vira električne napetosti vezana neposredno na prevodnik, 
lahko pride do kratkega stika. Skozi prevodnik steče zelo velik tok, kar lahko vodi 
do pregrevanja in nevarnosti poškodb uporabnikov. Zato uporabljamo električne 
varovalke, ki pri velikem električnem toku prekinejo električni krog, tako da tok ne 
teče več (Hribar idr., 2015).  

Človeško telo prevaja električni tok, ker so tekočine, ki ga sestavljajo, prevodne. 
Električni tok človeka lahko ubije že pri 30 mA pri izmenični napetosti 50 V ali 
enosmerni napetosti 120 V. Električni tok je odvisen od naboja, ki se pretoči po žici 
v določeni časovni enoti, torej je količnik pretočenega naboja in časa (Beznec, 
2013).  



 

24 
 

Napačne predstave 

Elektrika je, čeprav se z njo srečujejo v vsakdanjem življenju, težko razumljiv 
pojem, saj ga učenci ne vidijo in ne morajo otipati. Ena izmed najpogostejših 
napačnih predstav pri otrocih je ta, da elektrika izstopi iz baterije na njenem 
pozitivnem polu, potuje po žicah in se vrne nazaj v baterijo na njenem negativnem 
polu. Poleg tega si učenci žice predstavljajo kot prazne cevke, skozi katere potuje 
elektrika. Pri zaporedni vezavi žarnice po njihovem mnenju ne svetijo enako 
močno, ampak najmočneje sveti tista, ki je najbližje viru, tista, ki je najbolj 
oddaljena, pa sveti najmanj (Misconceptions: Electrical Circuits 1, 2014).  

V raziskavi, ki so jo izvedli med učenci, starimi od 7 do 13 let, so učenci morali 
sestaviti preprost električni krog z enim virom in enim porabnikom (žarnico). Večina 
učencev je sestavila tak model, da so žico povezali z enim koncem baterije in 
žarnico (Metioui, 2012). Sencar, Yilmaz in Eryilmaz (2001) so v raziskavi med 15-
letniki ugotovili, da učenci verjamejo, da dolžina žice vpliva na to, kako močno bo 
žarnica svetila, in da je žica, ki povezuje vir in porabnik, neuporabna. Baterijo 
pojmujejo kot »škatlo«, v katero nekaj vstopi in se premika s pomočjo žic (Metioui, 
2012).  

N. Nahtigal (2016) je ugotovila, da večina učencev misli, da se v baterijo shranjuje 
energija, ki jo žarnica potrebuje, da sveti.  
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

V prejšnjem poglavju sem predstavila teoretična izhodišča, ki so bila vodilo za 

oblikovanje raziskave. V empiričnem delu so podrobneje opredeljeni raziskovalni 

problem, cilji raziskave in raziskovalna vprašanja, metoda in raziskovalni pristop 

ter rezultati. 

 3.1 Raziskovalni problem, cilji raziskave in raziskovalna vprašanja 

 

3.1.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

V sodobnih šolah so učenci aktivni udeleženci v učnem procesu, zato se učitelji 
vse bolj poslužujejo aktivnih oblik in metod poučevanja. Mednje sodi tudi PI. V tujih 
raziskava zasledimo, da se najpogosteje uporablja na področju naravoslovja, še 
posebej fizike, medtem ko je raziskav o uporabi PI v literaturi zelo malo. V našem 
prostoru je zaenkrat to področje raziskovala Neja Nahtigal, ki je raziskovala 
ustreznost uporabe tehnike PI pri elektriki in magnetizmu v 4. razredu osnovne 
šole. Zaradi ustreznosti tehnike, sem se odločila, da jo razširim še na ostala 
fizikalna in kemijska področja v 4. razredu osnovne šole. Rezultati raziskave bodo 
tako podlaga za izboljšave na področju didaktike naravoslovja, omogočali bodo 
vpogled v poznavanje in učinkovitost tehnike, hkrati pa bo oblikovan nabor 
vprašanj petih vsebinskih sklopov (gibanje Zemlje, lastnosti in spremembe snovi, 
magnetizem, sile in gibanje, elektrika), ki jih bodo učitelji 4. razredov osnovne šole 
lahko uporabljali pri pouku naravoslovja in tehnike. 
 

3.1.2 Cilji raziskave in raziskovalna vprašanja 

Cilji raziskave so ugotoviti, v kolikšni meri učenci 4. razreda osnovne šole 
napredujejo v znanju naravoslovja  z uporabo tehnike učenja s sošolčevo razlago, 
za katere učence je tehnika najprimernejša in kakšno je mnenje učencev o uporabi 
te tehnike. 

 
Za pridobitev podatkov na zastavljeni raziskovalni problem sem si pomagala z 
naslednjimi raziskovalnimi vprašanji: 
 
RV 1:Kakšen je skupni napredek učencev po vprašanjih po diskusiji v paru glede 
na glasovanje pred diskusijo? 
RV 2: Koliko napredujejo posamezni učenci po vsebinskih sklopih po diskusiji v 
paru glede na glasovanje pred diskusijo? 
RV 3: Za katere učence glede na splošni učni uspeh je tehnika učenja s sošolčevo 
razlago najustreznejša? 
RV 4:Kakšno je mnenje učencev o uporabi tehnike učenja s sošolčevo razlago? 
 

3.2 Metoda in raziskovalni pristop 

 
Uporabila sem deskriptivno metodo raziskovanja. Prepletala sta se kvalitativni in 
kvantitativni pristop.  
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3.2.1 Vzorec 

Način vzorčenja je neslučajnostni, in sicer namenski. V raziskavo je vključenih 26 
učencev 4. razreda izbrane podeželske osnovne šole, od tega 10 deklic in 16 
dečkov, starih 9 in 10 let. Ker so podatki o učencih anonimni, so v nadaljevanju 
magistrskega dela učenci kodirani kot npr. U 1, pri čemer U pomeni učenec, 
številka poleg pa predstavlja zaporedno številko učenca. Koda posameznega 
učenca se ne spreminja skozi magistrsko delo.  
 
 

3.2.2 Opis zbiranja in obdelave podatkov 

Raziskava je potekala v šolskem letu 2016/17. Pred začetkom raziskave sem na 
roditeljskem sestanku staršem predstavila namen raziskave in pridobila njihova 
soglasja za sodelovanje učencev pri raziskavi, pri čemer sem poudarila 
anonimnost osebnih podatkov učencev in šole. Soglasje sem oblikovala na podlagi 
etičnega odbora Pedagoške fakultete na Univerzi v Ljubljani in se je nanašalo le 
na omenjeno raziskavo. 
  
Podatke sem zbirala od septembra 2016 do marca 2017, in sicer po posameznih 
obravnavanih vsebinskih sklopih (gibanje Zemlje, snovi in njihove lastnosti, 
magnetizem, gibanje in sile, elektrika). Raziskava v posameznem sklopu je trajala 
2 zaporedni šolski uri, torej 90 minut. V nadaljevanju bo z izrazom šolska ura 
opredeljenih 90 minut. Zbirala sem jih s pomočjo klikerjev in programa Turning 
Point. Tako sem dobila povratno informacijo o tem, koliko se odgovori učencev 
razlikujejo pri prvem in drugem glasovanju. Pare sem oblikovala na podlagi 
prijateljskih odnosov in predznanja; ves čas raziskave so bili enaki. Učenci so 
najprej glasovali individualno, nato so diskutirali v paru s sošolcem približno 3 
minute. Čas diskusije sem prilagodila glede na stanje v razredu.  
  
Po zadnjem zbiranju podatkov s klikerji so učenci izpolnili anketni vprašalnik o 
ustreznosti in zanimivosti PI. Rezultate, ki sem jih zbrala s pomočjo programa 
Turning Point, in rezultate anketnega vprašalnika sem obdelala na ravni 
deskriptivne in inferenčne statistike ter s pomočjo programa SPSS.  

 

3.3 Opis instrumentov 
Podatke, pridobljene v raziskavi, sem pridobila s pomočjo predtesta in potesta ter 
s pomočjo evalvacijskega vprašalnika. Vsi instrumenti, predstavljeni v 
nadaljevanju, so bili pripravljeni samostojno in za potrebe moje raziskave. 

 

3.3.1 Predtest in potest 

S pomočjo predtestov in potestov, ki se nahajajo v prilogah 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 in 7.5, 

sem v raziskavi zbrala največ podatkov. Za vsako tematsko področje sem 

samostojno oblikovala nabor vprašanj izbirnega tipa z enim pravilnim odgovorom, 

ki so pri analizi predstavljeni s kratico in z zaporedno številko vprašanja v 

posameznem vsebinskem sklopu. Za tematski sklop gibanje Zemlje sem uporabila 

kratico Z, za tematski sklop snovi kratico S, za tematski sklop magnetizem kratico 

M, za tematski sklop sile in gibanje kratico G in za tematski sklop elektrika kratico 

E. Pred uporabo vprašanj v raziskovalne namene so vprašanja pregledali didaktiki 
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naravoslovja, in sicer 14 dni pred vsako izvedbo. Vprašanja so bila optimizirana. 

Vsako vprašanje sem učencem zastavila dvakrat, in sicer so najprej učenci s 

pomočjo klikerjev nanj odgovarjali individualno (predtest), po diskusiji (potest) še v 

parih. Vprašanja so bila oblikovana na podlagi izsledkov iz strokovnih in 

znanstvenih prispevkov, učnega načrta za naravoslovje in tehniko v 4. razredu 

osnovne šole in učbeniških kompletov za naravoslovje in tehniko v 4. razredu 

osnovne šole ter mednarodnih raziskav naravoslovne pismenosti TIMSS v letih 

2007 in 2011. Upoštevala sem tudi spoznanja raziskave, ki jo je izvedla Neja 

Nahtigal (Nahtigal, 2016). V odgovore sem vključila napačne predstave učencev, 

ki sem jih pridobila s pomočjo literature. Pri vprašanjih in odgovorih sem uporabljala 

terminologijo, ki se uporablja v slovenskih učbenikih pri naravoslovnih predmetih. 

S pomočjo odgovorov na vprašanja sem zbrala podatke, ki so mi pomagali 

odgovoriti na nekatera zastavljena raziskovalna vprašanja (RV 1, RV 2, RV 3).  

Število vprašanj pri posameznem vsebinskem sklopu se je razlikovalo glede na 

obseg predviden po učnem načrtu za naravoslovje in tehniko ter zahtevnost 

obravnavane snovi. Pri vsakem vprašanju so učenci izbirali med štirimi mogočimi 

odgovori, označenimi z A, B, C in D (izjema je le zadnje vprašanje pri sklopu 

elektrika, pri katerem so učenci izbirali med tremi ponujenimi odgovori). Vprašanja 

so bila zastavljena na različnih Bloomovih taksonomskih ravneh (znanje, 

razumevanje, uporaba, analiza, sinteza, vrednotenje). Kolikor je bilo mogoče, sem 

oblikovala približno enako dolge odgovore, pravilne odgovore razvrstila v 

naključnem vrstnem redu, skice pa dodala pod besedilo. Pri sestavi vprašanj sem 

upoštevala merske karakteristike, in sicer veljavnost, zanesljivost, objektivnost in 

občutljivost. Vprašanja so vsebinsko veljavna, saj preverjajo učne cilje in standarde 

znanja, ki jih določa učni načrt za naravoslovje in tehniko v 4. razredu osnovne 

šole. Za zagotavljanje zanesljivosti sem izdelala merila vrednotenja odgovorov 

učencev, zaprti tip vprašanj  že sam po sebi zagotavlja objektivnost. Občutljivost 

vprašanj je bila zagotovljena z različno težkimi vprašanji na petih taksonomskih 

ravneh. 

V prilogi 7.1 so predstavljena vprašanja za posamezni vsebinski sklop, učni cilj iz 

učnega načrta za naravoslovje in tehniko, na katerega se vprašanje nanaša in 

taksonomske ravni po Bloomu.  

 

3.3.2 Evalvacijski vprašalnik 

Za pridobitev odgovora na RV 4 sem uporabila nestandardizirani evalvacijski 
vprašalnik, ki se nahaja v prilogi 7.7. Z njim sem pridobila podatke o priljubljenosti 
in smiselnosti tehnike med učenci, o njenih prednostih in slabostih, o zahtevnosti 
zastavljenih vprašanj in mnenje o uporabi klikerjev. Evalvacijski vprašalnik je bil 
tipa papir – svinčnik.  

Vprašalnik, ki sem ga sestavila sama, je vseboval 6 vprašanj. Prva štiri vprašanja 
so bila zaprtega tipa, zadnji dve pa odprtega. Prvo in drugo vprašanje sta bili 
zasnovani na podlagi petstopenjske Likertove lestvice, ki je bila grafično 
predstavljena z obrazi, pri tretjem vprašanju so učenci izbirali med tremi mogočimi 
odgovori (prelahka/ravno prav/prezahtevna), pri četrtem pa med dvema (da/ne). 
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Vprašanji odprtega tipa sta od učencev zahtevali, da odgovore zapišejo 
samostojno, pri tem pa sem dobila vpogled v njihovo razmišljanje o dani tematiki. 
Odgovore na vprašanja odprtega tipa sem kategorizirala. 

 

3.4 Dejavnosti za učence in analiza 

V naslednjih poglavjih bodo predstavljene posamezne učne ure. Analizo 
posameznega srečanja sem napisala na podlagi kriterijev, ki so nam bili 
predstavljeni pri predmetu didaktika naravoslovja (Skribe Dimec, 2014). Tako sem 
analizirala cilje, ki sem jih želela doseči pri posamezni uri, motivacijo in aktivnost 
učencev, učne pripomočke, ki sem jih potrebovala pri izvedbi učnih ur, organizacijo 
dela, diferenciacijo in individualizacijo, razvojno stopnjo učencev, jezikovno 
pravilnost ter analizo posameznih vprašanj znotraj vsake učne ure.  

 

3.4.1 Učna ura 1: Gibanje Zemlje 

 
Kratek opis učne ure 
 
Učencem sem že na začetku šolskega leta povedala, da bomo nekatere 
obravnavane teme utrdili in preverili na drugačen način. Opisana učna ura je bila 
izvedena v oktobru 2016. Najprej sem jim predstavila namen takega načina dela. 
Učencem sem razložila, da bodo na vsako zastavljeno vprašanje, ki bo prikazano 
na elektronskih prosojnicah, odgovorili dvakrat, in sicer prvič individualno in drugič 
v paru, ki ga bom določila jaz. Pare sem določila na podlagi prijateljstva in 
splošnega znanja pri predmetu naravoslovje in tehnika. Pojasnila sem jim tudi 
način delovanja klikerjev, in sicer da šteje samo prvi odgovor. Pred začetkom dela 
so učenci odgovorili na testno vprašanje, da so spoznali način delovanja klikerjev. 
Rezultati so se v obliki stolpčnega diagrama izpisali po vsakem vprašanju. Če je 
na vprašanje odgovorilo več kot 70 % učencev, na vprašanje niso odgovarjali 
ponovno. Rezultate sem zbrala s pomočjo programa Turning Point. Izvedba je 
trajala 2 šolski uri s 5-minutnim odmorom. Učenci so odgovarjali na 10 vprašanj 
(priloga 7.2). 
 
 
Analiza 
 
Cilji: Učne cilje sem oblikovala na podlagi učnega načrta za naravoslovje in 
tehniko v četrtem razredu (2011). Za poglabljanje teme gibanje Zemlje sem si 
zastavila spodnje operativne učne cilje.  
 
Učenci: 

1. Povežejo nastanek dneva in noči z vrtenjem Zemlje. 
2. Znajo razložiti, zakaj se dan in noč razlikujeta po osvetljenosti. 
3. Naštejejo nekaj naravnih in umetnih svetil. 
4. Znajo razložiti soodvisnost lege svetila in osvetljenega predmeta glede na 

velikost in lego sence. 
5. Na skici prepoznajo Lunin mrk.  
6. Znajo razložiti nastanek Luninih men. 
7. Vedo, da predmete vidimo zato, ker se od njih odbija svetloba.  
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Učne cilje sem preverjala s pomočjo PI, in sicer sproti med uro, in to po vsakem 
vprašanju. Če kateri izmed ciljev ni bil v celoti dosežen, sem odgovore podkrepila 
z razlago. Prvi cilj so učenci dosegli prek prvega in drugega vprašanja, drugi cilj pa 
s pomočjo tretjega vprašanja. Doseganje tretjega cilja sem preverila prek četrtega 
vprašanja. Peto, šesto in sedmo vprašanje se je nanašalo na četrti cilj, osmo pa 
na petega. Šesti cilj je bil preverjen z devetim vprašanjem, sedmi cilj pa z desetim. 
Iz vseh zgoraj navedenih ciljev je mogoče razbrati, v čem naj bi učenci napredovali.  
 
 
Motivacija in aktivnost učencev: Učenci so pri učni uri sodelovali in bili ves čas 
aktivni. Prek zastavljenih vprašanj so se jim porajala nova vprašanja in ideje, o 
katerih smo v veliki večini razpravljali. Opazila sem, da učence zelo zanima 
področje astronomije, nastanek Zemlje in drugih planetov, zato bom tej temi ob 
koncu šolskega leta posvetila nekaj dodatnih ur.  
 
Učni pripomočki: Uporabila sem elektronske prosojnice, program Turning Point 
in klikerje. Elektronske prosojnice so bile oblikovane nazorno; nekatere so bile 
podkrepljene s slikovnim gradivom. Po vseh zbranih odgovorih na posamezno 
vprašanje se je na prosojnicah prikazal stolpčni diagram, ki je razkrival odstotek 
učencev, ki so odgovorili na posamezno vprašanje. Klikerji so bili za učence dobro 
motivacijsko sredstvo, saj se z njimi do zdaj niso srečali. 
 
Strokovnost: Med učno uro sem uporabljala strokovno terminologijo in razlago. 
Vprašanja na prosojnicah so bila oblikovana na podlagi prebrane strokovne 
literature in izsledkov raziskav.  
 
Razvojna stopnja: Dejavnosti so bile primerne za učence 4. razredov (9–10 let). 
Oblikovala sem jih na podlagi prebrane literature ter učne vsebine v različnih 
gradivih za poučevanje naravoslovja in tehnike v 4. razredu osnovne šole. 
Odgovori pri dveh vprašanjih so bili preveč očitni in prelahki, zato bi v prihodnje 
oblikovala bolj podobne odgovore.  
 
Individualizacija in diferenciacija: Oblikovala sem kratka in jasna vprašanja in 
odgovore, ki sem jih prikazovala na elektronskih prosojnicah. Ker ima kar nekaj 
učencev bralno-napisovalne težave, sem izbrala dovolj veliko pisavo Tahoma, ki 
je za te učence najprimernejša, ter povečala razmik med vrsticami. Pazila sem, da 
prosojnice niso bile nasičene z nepotrebnimi slikami in grafi. Pare sem oblikovala 
na podlagi prijateljstev, hkrati pa sem bila pozorna na to, da najšibkejši učenci niso 
bili skupaj v paru.  
 
Organizacija dela: Že pred začetkom izvedbe učne ure sem pare oblikovala glede 
na prijateljske odnose in splošnega naravoslovnega znanja. Učencem sem 
povedala, da bodo pari ostali enaki vse učne ure in da bodo sedeli skupaj. 
Vprašanja in odgovore sem napisala na elektronske prosojnice, vsako izmed 
vprašanj pa se je nanašalo na določen cilj v učnem načrtu. Pred izvedbo sem 
učencem zastavila testno vprašanje, prek katerega sem jim razložila delovanje 
klikerjev in postopek odgovarjanja. Poudarila sem, da pri prvem odgovarjanju na 
vprašanja na daljinskem upravljalniku pritisnejo ustrezno črko, ki sovpada s črko 
pred odgovorom. Posebej sem jih opozorila na to, da prvič odgovarjajo individualno 
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in da se s sošolci o odgovorih ne pogovarjajo. Ko bodo na vprašanje odgovarjali 
ponovno, je sodelovanje s sošolcem nujno.  
 
Vsak izmed učencev je imel ves čas raziskave daljinski upravljalnik z enako 
serijsko številko. Imena in priimke učencev ter serijske številke daljinskih 
upravljalnikov sem vpisala v tabelo za potrebe sledljivosti. 
 
Jezikovna pravilnost in komunikacija: Govorila sem v knjižnem jeziku. K temu 
načinu govora sem spodbujala tudi učence, jih sproti popravljala in napeljevala k 
uporabi strokovne terminologije. Razredna klima je bila sproščena. Komunikacija 
je potekala dvosmerno, v pogovor sem vključevala vse učence. Uporabljala sem 
veliko nebesednih spremljevalcev govorjenja, kot so: kretnje, očesni stik, skice, 
sheme … 
 

Analiza odgovorov na vprašanja 

V nadaljevanju bom predstavila odgovore učencev na posamezna vprašanja na 
temo gibanje Zemlje. Pravilni odgovor je napisan krepko.  

1. Katera je pravilna razlaga za to, da imamo na Zemlji noč in dan? (Vir: 

Naravoslovne raziskave TIMSS, 2011) 

 
A) Sonce kroži okrog Zemlje. 
B) Zemlja se vrti okrog svoje osi. 
C) Zemlja kroži okrog Sonca. 
D) Sonce se vrti okrog svoje osi. 

Odgovori pri prvem vprašanju so bili izbrani na podlagi napačnih predstav učencev, 
ki so bili predstavljeni v strokovni literaturi. Graf 1 prikazuje, da je na prvo vprašanje 
pravilno odgovorilo 69 % učencev, 31 % učencev je izbralo odgovor C. Po diskusiji 
v paru je delež učencev, ki so pravilno odgovorili, narasel na 85 %. Za odgovor C 
se je odločilo 15 % učencev. 

Raziskavo je že izvedel TIMSS leta 2011, pri čemer je največ učencev 4. razredov 
izbralo odgovor C (41,7 %). Za odgovor B se je v omenjeni raziskavi odločilo 33,9 
% četrtošolcev (TIMSS, 2011).  

 

 

Graf 1: Individualni odgovori učencev pri 1. vprašanju pred izvedbo in po uporabi tehnike (1. ura). Pravilni 
odgovor je odgovor B.  
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2. Na spodnji sliki so Sonce, Zemlja in Luna. Vsa tri nebesna telesa so 
označena s številko. Obkroži pravilno trditev. (Prirejeno po: Naravoslovne raziskave 

TIMSS, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Vir: Naravoslovne raziskave TIMSS, 2011) 

 

A) Nebesno telo številka 1 se vrti okrog svoje osi. 
B) Nebesno telo številka 2 je Sonce. 
C) Nebesno telo številka 2 je zvezda. 
D) Nebesno telo številka 3 je Luna.  

 

Drugo vprašanje se je nanašalo na prepoznavanje položaja teles v vesolju. 
Vprašanje je bilo za izbrani vzorec prelahko, saj so že pri prvem glasovanju vsi 
učenci odgovorili pravilno (graf 2). Diskusija v paru ni bila potrebna.  

 

 

Graf 2: Individualni odgovori učencev pri 2. vprašanju pred izvedbo tehnike (1. ura). Pravilni odgovor je 
odgovor D. 

 

 

 

 

 

A; 0 % B; 0 %C; 0 %

D; 100 
%

2. vprašanje – pred

A

B

C

D



 

32 
 

3. Zakaj je ponoči tema? 
 

A) Ker ni sonca. 
B) Ker svetloba ne pada na tisti del Zemlje. 
C) Ker gremo spat. 
D) Ker Sonce ponoči ne sveti. 

 

Odgovori pri tretjem vprašanju so bili sestavljeni na podlagi napačnih predstav 
učencev o gibanju Zemlje, ki sem jih zasledila v literaturi. Kot prikazuje graf 3, je 
pravilni odgovor B pri prvem glasovanju izbralo 69 % učencev, odgovor D 19 % in 
odgovor C 12 % učencev. Po diskusiji v paru so vsi pari izbrali odgovor B (100 %). 
PI se je izkazala za uspešno.  

 

 

Graf 3: Individualni odgovori učencev pri 3. vprašanju pred izvedbo in po uporabi tehnike (1. ura). Pravilni 
odgovor je odgovor B.  

 

 

4. V katerem izmed naštetih parov sta navedena dva svetlobna vira? (Vir: 

Naravoslovne raziskave TIMSS, 2011) 

 
A) Sveča in Luna 
B) Luna in ogledalo 
C) Sonce in sveča 
D) Ogledalo in sonce 

 

Četrto vprašanje se nanaša na naravna in umetna svetila. Raziskave so pokazale, 
da učenci Luno pogosto prištevajo med naravna svetila, zato sem jo tudi vključila 
med mogoče odgovore. Odgovor B je bil preveč očiten, zato ga ni izbral nihče 
izmed učencev. Graf 4 prikazuje, da so se odločali med odgovoroma A in C. Največ 
učencev (58 %) se je odločilo za odgovor C, 42 % pa za odgovor A. Po diskusiji s 
sošolcem so vsi učenci izbrali odgovor C. 

Če rezultate raziskave primerjam z raziskavo TIMSS, so rezultati podobni, saj je 
bil pri obeh najbolj pogost odgovor C (58 %; 61 %).  
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Graf 4: Individualni odgovori učencev pri 4. vprašanju pred izvedbo in po uporabi tehnike (1. ura). Pravilni 
odgovor je odgovor C.  
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5. Reflektor osvetljuje deklico na odru. 
 

 
(Vir: Naravoslovne raziskave TIMSS, 2011) 

 

Katera črka najbolje prikazuje smer dekličine sence? (Vir: Naravoslovne raziskave TIMSS, 

2011) 

A) A 
B) B 
C) C 
D) D 

 

Na peto vprašanje je pravilno odgovorilo 24 učencev (92 %), zato nadaljnja 
diskusija ni bila potrebna (graf 5).  

 

 

Graf 5: Individualni odgovori učencev pri 5. vprašanju pred izvedbo tehnike (1. ura). Pravilni odgovor je 
odgovor B.  
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6. Proti kateri strani neba pada senca predmetov, ko je Sonce na zahodu?  
A)  Proti jugu. 
B)  Proti zahodu. 
C)  Proti severu. 
D)  Proti vzhodu.  

 

Rezultati, ki jih prikazuje graf 6, so me presenetili, saj sem pričakovala, da bo več 
učencev izbralo pravilni odgovor D. Kot je razvidno iz grafa 6, se je za ta odgovor 
odločilo 63 % učencev, drugi najpogostejši odgovor pa je bil odgovor C (22 %). 15 
% učencev se je odločilo za odgovor B. Po diskusiji v paru se le en par (8 %) ni 
odločil za pravilni odgovor, pravilno pa je odgovorilo 92 % učencev.  

 

 

Graf 6: Individualni odgovori učencev pri 6. vprašanju pred izvedbo in po uporabi tehnike (1. ura). Pravilni 
odgovor je odgovor D.  
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7. Marko je višji od Ane, Jernej pa nižji od Ane. Vsak izmed njih je na skici 
označen s svojo številko. Postavijo se med žaromet in steno, tako da so 
njihove sence na steni enako visoke. Katera trditev je pravilna? (Prirejeno po: Od 

mravlje do sonca 1: delovni zvezek, 2012) 

 

 

(Vir: Krnel idr., 2016) 

A)  Marko je označen s številko 1. 
B)  Marko je označen s številko 2. 
C)  Marko je označen s številko 3.  
D)  Krogi so na skici prikazano napačno, saj bi morali biti vsi enako oddaljeni 
od stene.  

Sedmo vprašanje se je nanašalo na velikost sence v razmerju od oddaljenosti od 
svetila. Prirejeno je po nalogi iz učbenika za 4. razred Od mravlje do sonca 1. Iz 
grafa 7 je razvidno, da so bili odgovori razpršeni. Največ učencev je izbralo 
odgovor A (42 %), sledita odgovora C (31 %) in B (15 %), trije učenci (12 %) so se 
odločili za odgovor D. Po diskusiji v paru so se rezultati spremenili. Najpogostejši 
je bil odgovor C (62 %), učenci so izbrali še odgovor A (38 %). PI je bila uspešna.  

 

 

Graf 7: Individualni odgovori učencev pri 7. vprašanju pred izvedbo in po uporabi tehnike (1. ura). Pravilni 
odgovor je odgovor C.  
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8. Katera slika prikazuje Zemljo (Z), Sonce (S) in Luno (L) v času Luninega 
mrka? (Slika ni narisana v merilu). (Vir: Naravoslovne raziskave TIMSS, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Vir: Naravoslovne raziskave TIMSS, 2011) 

 

Osmo vprašanje je bilo zastavljeno na višji ravni, in sicer na stopnji uporabe po 
Bloomovi taksonomiji. Graf 8 prikazuje, da je kar 69 % učencev izbralo odgovor A, 
ki sicer prikazuje Sončev mrk, 31 % učencev pa odgovor D, ki je pravilen. Delež 
napačnega odgovora se je po diskusiji v paru še povečal, in sicer na 77 %, pravilno 
pa je odgovorilo 23 % učencev. 

Rezultati me ne presenečajo, saj je tudi v raziskavi TIMSS 2011 več kot polovica 
učencev (55 %) izbrala odgovor A, odgovor D pa 35 % učencev. Rezultati obeh 
raziskav so tako primerljivi.  

 

 

Graf 8: Individualni odgovori učencev pri 8. vprašanju pred izvedbo in po uporabi tehnike (1. ura). Pravilni 
odgovor je odgovor D.  
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9. Zgodaj v jasni mesečni noči je Jana videla Luno na enem delu neba. Pozneje 
isto noč pa je opazila, da je Luna na drugem delu neba. Katera je najboljša 
razlaga za ta pojav? (Vir: Naravoslovne raziskave TIMSS, 2011) 

 

A)  Zemlja kroži okrog Lune. 
B)  Zemlja se vrti okrog svoje osi.  
C)  Luna kroži okrog Zemlje. 
D)  Luna se vrti okrog svoje osi.  

 

Deveto vprašanje se je nanašalo na Lunine mene, ki veljajo za enega 
najzahtevnejših konceptov na področju naravoslovja. V vzorcu učencev se je 
izkazalo, da učenci še niso usvojili tega koncepta. Iz grafa 9 lahko razberemo, da 
je bil pri individualnem glasovanju najbolj zastopan odgovor C (69 %), odgovor B 
je izbralo 23 % učencev, odgovor A dva učenca (8 %). Tudi po diskusiji v paru je 
še vedno več kot polovica učencev izbrala odgovor A (54 %), odgovor B pa 46 % 
učencev.  

Rezultatov žal ne morem primerjati z rezultati raziskave TIMSS, saj naloga nima 
podatkov o dosežkih, ker je v nekaterih državah prišlo do napake v besedilu.  

 

 

Graf 9: Individualni odgovori učencev pri 9. vprašanju pred izvedbo in po uporabi tehnike (1. ura). Pravilni 
odgovor je odgovor B.  
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10. Zakaj vidimo predmete? Katera skica je pravilna? 

 

 

 

Deseto vprašanje se je nanašalo na to, zakaj vidimo predmete. Mogoči so bili samo 
trije odgovori in ne štirje, tako kot pri preostalih vprašanjih. Graf 10 prikazuje, da 
se je 62 % učencev odločilo za odgovor C, za vsakega izmed odgovorov A in B pa 
19 % učencev. PI je bila uspešna, saj je nato pravilno odgovorilo 92 % učencev.  

 

 

 

Graf 10: Individualni odgovori učencev pri 10. vprašanju pred izvedbo in po uporabi tehnike (1. ura). Pravilni 
odgovor je odgovor C.  
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Rezultati in analiza 

V tabelah 6 in 7 ter grafu 11 so predstavljeni podatki, ki sem jih pridobila pri prvi 
učni uri. Vprašanja so predstavljena z oznakami Z 1, Z 2, Z 3 …, pri čemer Z 
predstavlja oznako za gibanje Zemlje, številke poleg črke Z pa zaporedno številko 
vprašanja. V tabeli 6 je pravilni odgovor označen z zeleno.  

Pri učni uri je bilo prisotnih 26 učencev. V tabeli 6 so podatki predstavljeni številčno 
in z odstotki pred diskusijo in po njej za posamezno vprašanje. Graf 11 prikazuje, 
koliko učencev je pravilno odgovorilo na določeno vprašanje, koliko jih je 
napredovalo oz. ni napredovalo in koliko učencev je svoj odgovor popravilo narobe. 
Enaki podatki so predstavljeni tudi v tabeli 7, v kateri so podkrepljeni z odstotnim 
deležem. Zanimal me je napredek učencev pri posameznih vprašanjih, zato sem 
se v analizi osredinila predvsem na učence, ki so imeli možnost napredovati.  

Graf 11 in tabela 7 prikazujeta, da je pri prvem vprašanju napredovalo 23 % 
učencev glede na osnovno množico in 75 % tistih, ki so lahko napredovali. Končni 
delež učencev, ki so odgovorili pravilno, je bil 85-odstoten. PI je bila pri prvem 
vprašanju uspešna.  

Drugo vprašanje je bilo za izbrani vzorec prelahko, saj so že pri prvem glasovanju 
vsi izbrali pravilni odgovor. V grafu 11 in tabeli 7 so tako učenci predstavljeni le v 
kategoriji »znal«.  

Pri tretjem in četrtem vprašanju je bila tehnika izjemno uspešna, saj so po drugem 
glasovanju pri obeh vprašanjih vsi učenci odgovorili pravilno. 31 % učencev glede 
na osnovno množico je napredovalo pri tretjem vprašanju, pri četrtem pa 42 %. Vsi 
učenci, ki so imelo možnost napredovati, so po diskusiji izbrali pravilni odgovor na 
vprašanje. 

Pri petem vprašanju diskusija v paru ni bila potrebna, saj je že pri prvem glasovanju 
pravilni odgovor izbralo 92 % učencev. Ker napredka učencev ni mogoče določiti, 
so učenci v grafu 11 in tabeli 7 razdeljeni v dve kategoriji, in sicer na učence, ki so 
opredeljeni kot »že znal«, saj so pri prvem glasovanju odgovorili pravilno, in na 
učence, ki so opredeljeni kot »ni napredoval«.  

Pri šestem in sedmem vprašanju je bila PI uspešna, saj se je delež učencev, ki so 
podali pravilni odgovor po drugem glasovanju povečal pri šestem vprašanju z 62 
% na 92 %, pri sedmem pa z 31 % na 62 %. Napredovalo je 34 % učencev glede 
na osnovno množico oz. 90 % učencev, ki so lahko napredovali pri šestem 
vprašanju, in 31 % učencev glede na osnovno množico oz. 44 % učencev od tistih, 
ki so lahko napredovali pri sedmem vprašanju.  

Pri osmem vprašanju ne morem govoriti o uspešnosti tehnike, saj sta napredovala 
le dva učenca (11 %) od 18 učencev, ki bi lahko napredovali, medtem ko ni 
napredovalo kar 16 učencev (89 %) od 18 učencev, ki bi lahko napredovali. 

Tudi pri devetem vprašanju je napredovalo 27 % glede na osnovno množico in le     
33 % tistih, ki so imeli možnost napredka. Tabela 6 prikazuje, da se je delež 
učencev, ki so pravilno odgovorili na zadnje vprašanje, povečal za 30 % glede na 
glasovanje pred diskusijo in po njej. Napredovalo je 34 % učencev glede na 
osnovno množico oz. 56 % od 16 učencev, ki so lahko napredovali.  
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Skupno so pri prvem glasovanju učenci podali 153 pravilnih od 260 mogočih 
odgovorov (59 %), po drugem glasovanju pa 156 od 208 mogočih odgovorov (75 
%). V povprečju je od tistih učencev, ki so lahko napredovali, napredovalo 64 % v 
celotnem sklopu.  

O napredku učencev torej ne morem govoriti pri dveh vprašanjih, pri katerih ni bilo 
diskusije v paru, pri vseh drugih vprašanjih pa sta napredovala vsaj po dva učenca.  

 

Tabela 6: Odgovori učencev pri posameznih vprašanjih pred diskusijo in po njej – gibanje Zemlje 

 Odgovor (f) Odgovor (f %) 

A B C D Skupaj A B C D Skupaj 

Z 1 pred 0 18 8 0 26 0 % 69 % 31 % 0 % 100 % 

po 0 22 4 0 26  0 % 85 % 15 % 0 % 100 % 

Z 2 pred 0 0 0 26 26 0 % 0 % 0 % 100 % 100 % 

po               

Z 3 pred 0 18 3 5 26 0 % 69 % 12 % 19 % 100 % 

po 0 26 0 0 26 0 % 100 % 0 % 0 % 100 % 

Z 4 pred 11 0 15 0 26 42 % 0 % 58 % 0 % 100 % 

po 0 0 26 0 26 0 % 0 % 100 % 0 % 100 % 

Z 5 pred 2 24 0 0 26 8 % 92 % 0 % 0 % 100 % 

po            

Z 6 pred 0 4 6 14 26 0 % 15 % 23 % 62 % 100 % 

po 0 0 2 24 26 0 % 0 % 8 % 92 % 100 % 

Z 7 pred 11 4 8 3 26 42 % 15 % 31 % 12 % 100 % 

po 10 0 16 0 26 38 % 0 % 62 % 0 % 100 % 

Z 8 pred 18 0 0 8 26 69 % 0 % 0 % 31 % 100 % 

po 20 0 0 6 26 77 % 0 % 0 % 23 % 100 % 

Z 9 pred 2 6 18 0 26 8 % 23 % 69 % 0 % 100 % 

po 0 12 14 0 26 0 % 46 % 54 % 0 % 100 % 

Z 10 pred 5 5 16  26  19 % 19 % 62 %   100 % 

po 0 2 24  26 0 % 8 % 92 %   100 % 
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Graf 11: Skupni napredek učencev pri posameznem vprašanju – gibanje Zemlje 

 

Tabela 7: Rezultati o skupnem napredku učencev – gibanje Zemlje 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

Z7

Z8

Z9

Z10

Število učencev

V
p

ra
ša

n
je

znal

napredoval

ni napredoval

narobe popravil

 Že znal Napredoval Ni napredoval Narobe popravil Skupaj 

Z 1 16 6 2 2 26 

61 % 23 % 8 % 8 % 100 % 

Z 2 26 0 0 0 26 

100 % 0 % 0 % 0 % 100 % 

Z 3 18 8 0 0 26 

69 % 31 % 0 % 0 % 100 % 

Z 4 15 11 0 0 26 

58 % 42 % 0 % 0 % 100 % 

Z 5 24 0 2 0 26 

92 % 0 % 8 % 0 % 100 % 

Z 6 15 9 1 1 26 

58 % 34 % 4 % 4 % 100 % 

Z 7 8 8 10 0 26 

31 % 31 % 38 % 0 % 100 % 

Z 8 4 2 16 4 26 

15 % 8 % 61 % 16 % 100 % 

Z 9 5 7 13 1 26 

19 % 27 % 50 % 4 % 100 % 

Z 10 15 9 1 1 26 

58 % 34 % 4 % 4 % 100 % 
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3.4.2 Učna ura 2: Snovi 

 
Kratek opis učne ure 
 
Druga učna ura se je nanašala na vsebinski sklop snovi. Izvedla sem jo novembra 
2016. Prisotnih je bilo 26 učencev, trajala je dve šolski uri s petminutnim odmorom. 
Učenci so odgovorili na deset vprašanj (priloga 7.3). Prvi dve vprašanji sta se 
nanašali na ločevanje snovi, preostala na lastnosti in spremembo snovi. Po 
vsakem vprašanju je sledila analiza pravilnega odgovora, ob koncu šolske ure pa 
diskusija o celotnem vsebinskem sklopu. 
 
 
Analiza 
 
Cilji: Učne cilje sem oblikovala na podlagi učnega načrta za naravoslovje in 
tehniko v četrtem razredu osnovne šole (2011). 
 
Za poglabljanje teme snovi sem si zastavila spodnje operativne učne cilje.  
 
Učenci: 

1. Uvrstijo snovi po njihovih lastnostih (gnetljivost, stisljivost, trdota, gostota). 
2. Pojasnijo povezanost lastnosti snovi z njihovo uporabo. 
3. Ugotovijo bistvene značilnosti prepustnih in neprepustnih snovi na vodo in 

zrak. 
4. Poznajo postopke za ločevanje snovi. 
5. Dokažejo, da segrevanje in ohlajanje snovi povzročata spremembe lastnosti 

snovi. 
 
 
Učne cilje sem preverjala s pomočjo PI, in sicer sproti med uro, in to po vsakem 
vprašanju. Če kateri izmed ciljev ni bil v celoti dosežen takoj, sem odgovore 
podkrepila z razlago. Prvi cilj so učenci dosegli pri četrtem, petem, šestem, osmem 
in pri devetem vprašanju, drugega pa pri sedmem in osmem. Prepustnost in 
neprepustnost snovi so ugotavljali pri osmem in desetem vprašanju. Pri prvem in 
drugem vprašanju sem dosegla četrti cilj, pri tretjem in sedmem pa peti cilj. Iz vseh 
zgoraj navedenih ciljev je mogoče razbrati, v čem naj bi učenci napredovali.  
 
 
Motivacija in aktivnost učencev: Učenci so bili med učno uro aktivni in motivirani. 
Z zanimanjem so spremljali vprašanja in analizo pravilnih odgovorov ter podali 
svoje lastne izkušnje, ki so povezane z obravnavano temo.  
 
Učni pripomočki: Uporabila sem elektronske prosojnice, program Turning Point 
in klikerje. Elektronske prosojnice so bile oblikovane nazorno; nekatere so bile 
podkrepljene s slikovnim gradivom. Po vseh zbranih odgovorih na posamezno 
vprašanje se je na prosojnicah prikazal stolpčni diagram, ki je razkrival odstotek 
učencev, ki so odgovorili na posamezno vprašanje. 
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Strokovnost: Med učno uro sem uporabljala strokovno terminologijo in razlago. 
Vprašanja na prosojnicah so bila oblikovana na podlagi prebrane strokovne 
literature in izsledkov raziskav.  
 
Razvojna stopnja: Dejavnosti so bile primerne za učence 4. razredov (9–10 let). 
Oblikovala sem jih na podlagi prebrane literature ter snovi v različnih gradivih za 
poučevanje naravoslovja in tehnike v 4. razredu osnovne šole. 
 
Individualizacija in diferenciacija: Pri oblikovanju vprašanj sem individualizacijo 
in diferenciacijo upoštevala do te mere, da sem oblikovala jasna in kratka 
vprašanja ter odgovore. Oblika besedila na elektronskih prosojnicah je bila enaka 
kot pri prejšnjih učnih urah. Pari učencev, ki so odgovarjali na vprašanja, so ostali 
enaki kot pri prejšnjih učnih urah.  
 
Organizacija dela: Delo je potekalo na enak način kot pri prejšnji šolski uri. Učenci 
so se posedli glede na oblikovane pare. Glasovanje s klikerji je potekalo kot do 
zdaj. Po koncu glasovanja je sledila diskusija.  
 
 
Jezikovna pravilnost in komunikacija: Govorila sem počasi in razločno v 
knjižnem zbornem jeziku. Z učenci sem imela ves čas vzpostavljen očesni stik, 
uporabljala sem kretnje. Med diskusijo v paru sem se sprehajala po razredu in 
opazovala delo učencev.  
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Analiza odgovorov na vprašanja 

V nadaljevanju bom predstavila odgovore učencev na posamezna vprašanja na 
temo gibanje Zemlje. Pravilni odgovor je napisan krepko. 

 

1. Katarina ima mešanico železnih opilkov in mivke. Rada bi ločila obe 
sestavini. Kako lahko to stori? (Vir: Naravoslovne raziskave TIMSS, 2007) 

 
A)  Mešanico pretrese, železni opilki se bodo razporedili po površini. 
B)  Mešanici doda vodo, mivka se bo raztopila v vodi. 
C)  Mešanico preseje s sitom, mivka bo ostala na situ. 
D)  Mešanici približa magnet, ki bo pritegnil železne opilke.  

 

Prvo vprašanje v tem sklopu se je nanašalo na ločevanje zmesi. Iz grafa 12 je 
razvidno, da je polovica vseh učencev (50 %) odgovorila pravilno, odgovor A je 
izbralo 23 % učencev, odgovor B pa 27 %. Po diskusiji v paru je na vprašanje 
pravilno odgovorilo 85 % učencev. PI je bila uspešna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 12: Individualni odgovori učencev pri 1. vprašanju pred izvedbo in po uporabi tehnike (2. ura). Pravilni 
odgovor je odgovor D.  

 

2. Izberi pravilni vrstni red ločevanja zmesi iz koščkov železa, peska in kuhinjske 
soli.  

 
A)  Izparevanje, uporaba magneta, dodatek vode, filtracija 
B)  Filtracija, dodatek vode, izparevanje, uporaba magneta 
C)  Uporaba magneta, dodatek vode, filtracija, izparevanje 
D)  Uporaba magneta, filtracija, dodatek vode, izparevanje 

 

Drugo vprašanje je nadgradnja prvega, saj je bilo treba izbrati pravilni vrstni red 
postopkov za ločevanje zmesi. Graf 13 prikazuje, da so bili odgovori na vprašanje 
razpršeni. 35 % učencev se je odločilo za odgovor C, 27 % za odgovor A, 23 % za 
odgovor D in 15 % za odgovor B. Po diskusiji je pravilno odgovorilo 46 % učencev, 
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delež odgovorov A in B se je zmanjšal na 15 % oz. 8 %, odgovor D pa je izbralo       
31 % učencev, kar je sicer več kot pri prvem glasovanju.  

 

 

Graf 13: Individualni odgovori učencev pri 2. vprašanju pred izvedbo in po uporabi tehnike (2. ura). Pravilni 

odgovor je odgovor C.  

 

3. Suzana je izmerila, koliko sladkorja se raztopi v skodelici hladne vode, v 
skodelici tople vode in v skodelici vroče vode. Kaj je najverjetneje dokazala? 
(Vir: Naravoslovne raziskave TIMSS, 2011). 

 
A)  Največ sladkorja se je raztopilo v hladni vodi. 
B)  Največ sladkorja se je raztopilo v topli vodi. 
C)  Največ sladkorja se je raztopilo v vroči vodi. 
D)  V hladni, topli in v vroči vodi se je raztopila enaka količina sladkorja.  
 

Tretje vprašanje je bilo prelahko, saj sta narobe odgovorila le dva učenca (8 %), 
kar prikazuje graf 14. Nadaljnja diskusija ni bila potrebna.  

 

Graf 14: Individualni odgovori učencev pri 3. vprašanju pred izvedbo in po uporabi tehnike (2. ura). Pravilni 
odgovor je odgovor C.  
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4. Vsi trije predmeti so enake oblike in velikosti.  

 

 

 

 

 

 

(Vir: Naravoslovne raziskave TIMSS, 2007) 

 

 

Katera trditev o teži predmetov je pravilna? (Vir: Naravoslovne raziskave TIMSS, 2007) 

A) Leseni predmet je najtežji. 
B) Železni predmet je najtežji.  
C) Predmet iz stiropora je najtežji. 
D) Vsi trije predmeti so enako težki.  
 

Rezultati, ki jih prikazuje graf 15, so zanimivi. Učenci so že pri prvem glasovanju 
izločili odgovor C (0 %), medtem ko se odgovori A, B in D pojavljajo v približno 
enakih deležih (A 42 %, B 15 %; D 23 %). Po pogovoru s sošolci je pravilni odgovor 
izbralo 62 % učencev. 

 

Graf 15: Individualni odgovori učencev pri 4. vprašanju pred izvedbo in po uporabi tehnike (2. ura). Pravilni 
odgovor je odgovor B.  
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5. V tabeli so zapisane lastnosti dveh snovi.  

 

Kateri sta najverjetneje opisani snovi? 

A)  Prva snov je steklo, druga snov je glina. 
B)  Prva snov je baker, druga snov je les. 
C)  Prva snov je železo, druga snov je sladkor. 
D)  Prva snov je pluta, druga snov je zlato.  
 

Pri petem vprašanju sem želela preveriti poznavanje lastnosti snovi. Učenci so 
morali ugotoviti, kateri snovi sta opisani v zgornji tabeli. Graf 16 nam pove, da je 
že pri prvem glasovanju 65 % učencev odgovorilo pravilno, 23 % učencev je izbralo 
odgovor A, dva učenca (8 %) odgovor D in en učenec odgovor B. PI je bila 
uspešna, da je pri drugem glasovanju kar 92 % učencev odgovorilo pravilno.  

Če bi vprašanje zastavila ponovno, bi spremenila vrste snovi, saj sem med 
diskusijo opazila, da je bil sladkor prelahka izbira.  

 

Graf 16: Individualni odgovori učencev pri 5. vprašanju pred izvedbo in po uporabi tehnike (2. ura). Pravilni 
odgovor je odgovor C.  
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6. Bojan je v rečni strugi našel štiri kamne iz iste snovi. Kamni so se razlikovali 
po obliki in velikosti. Kateri kamen je reka najverjetneje nosila najdlje? (Vir: 

http://www.modrijan.si)  

 

 

A)  Kamen A. 
B)  Kamen B. 
C)  Kamen C. 
D)  Kamen Č. 
 

Tudi šesto vprašanje se nanaša na lastnosti snovi. Pravilni odgovor je odgovor B, 
ki ga je na  prvem glasovanju izbralo 46 % učencev, odgovor D je izbralo 23 % 
učencev, odgovor A 19 % učencev in odgovor C 12 % učencev (graf 17). Tehnika 
je bila uspešna, saj je pri drugem glasovanju pravilno odgovorilo 54 % učencev.  

 

 

Graf 17: Individualni odgovori učencev pri 6. vprašanju pred izvedbo in po uporabi tehnike (2. ura). Pravilni 

odgovor je odgovor B.  
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7. Janez je naštel nekaj razlogov, zakaj so kotlički in kuhinjske ponve pogosto 
narejeni iz snovi, ki jo imenujemo baker. Kateri izmed razlogov je pravi? (Vir: 

www.modrijan.si) 

 
 

A)  Baker se hitro in enakomerno segreje. 
B)  Baker se na lahek način tali. 
C)  Baker je težko oblikovati. 
D)  Baker se raztaplja v vroči vodi. 

 

Sedmo vprašanje je bilo zastavljeno na višji ravni Bloomove taksonomije, in sicer 
uporabi. Iz grafa 18 je razvidno, da je 62 % učencev odgovorilo pravilno, po 15 % 
učencev je izbralo odgovora B in C, dva učenca (8 %) pa odgovor D. Pri drugem 
glasovanju je prevladoval odgovor A (85 %), zato lahko sklepam, da je bila PI 
uspešna.  

 

 

Graf 18: Individualni odgovori učencev pri 7. vprašanju pred izvedbo in po uporabi tehnike (2. ura). Pravilni 
odgovor je odgovor A.  

 

8. Katere spodaj opisane lastnosti snovi so značilne za avtomobilsko gumo? 

A) Gnetljiva, precej mehka, ne sme prepuščati vode.  
B)  Negnetljiva, precej mehka, ne sme prepuščati vode. 
C)  Negnetljiva, trda, ne sme prepuščati vode. 
D)  Gnetljiva, precej mehka, prepušča vodo.  

 

Graf 19 prikazuje, da je na osmo vprašanje pri prvem glasovanju pravilno 
odgovorilo 46 % učencev. Za odgovor C se jih je odločilo 23 %, za odgovor A 19 
% in za odgovor D 12 %. Po drugem glasovanju se pravilno odgovorilo 69 % 
učencev.  
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Graf 19: Individualni odgovori učencev pri 8. vprašanju pred izvedbo in po uporabi tehnike (2. ura). Pravilni 
odgovor je odgovor B.  

 

9. Voda, ki se po nevihti skali, se v nekaj dneh zbistri. Katera je najverjetnejša 
razlaga za ta pojav? 

A) Veter premeša vodo.  
B) Rastline, ki se nahajajo v vodi, sčistijo vodo. 
C) Trdni delci se v vodi raztopijo.  
D) Trdni delci se usedejo na dno.  

 

PI se pri devetem vprašanju ni izkazala za uspešno, saj je po prvem glasovanju 
pravilni odgovor izbralo 35 % učencev, po drugem pa le 24 % (graf 20). Odgovor 
D je pri ponovnem glasovanju sicer še vedno prevladoval, vendar je bil delež 
prenizek, zato smo na vprašanje odgovorili skupaj, prek skupinske diskusije. 

 

 

Graf 20: Individualni odgovori učencev pri 9. vprašanju pred izvedbo in po uporabi tehnike (2. ura). Pravilni 
odgovor je odgovor D.  

 

10. Zakaj nam ob močnem vetru obrne dežnik? 

A)  Ker je tkanina na dežniku prepustna na vodo. 
B)  Ker tkanina na dežniku ni prepustna na vodo.  
C)  Ker je tkanina na dežniku prepustna na zrak. 
D)  Ker tkanina na dežniku ni prepustna na zrak. 
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Zadnje vprašanje se je nanašalo na prepustnost snovi. Graf 21 prikazuje, da je 
pred diskusijo pravilno odgovorilo 35 % učencev, po diskusiji se je delež učencev, 
ki so  podali pravilen odgovor povišal na 54 %. Odgovor B sicer ni odgovor na 
zastavljeno vprašanje, vendar je resničen. Vključila sem ga kot zavajajoč odgovor. 

 

 

Graf 21: Individualni odgovori učencev pri 10. vprašanju pred izvedbo in po uporabi tehnike (2. ura). Pravilni 

odgovor je odgovor D.  

 

Rezultati in analiza 

V tabelah 8 in 9 ter grafu 22 so predstavljeni podatki, ki sem jih pridobila pri drugi 
učni uri. Vprašanja so predstavljena z oznakami S 1, S 2, S 3 …, pri čemer S 
predstavlja oznako za učno vsebino snovi, številke poleg črke S pa zaporedno 
številko vprašanja. V tabeli 8 je pravilni odgovor označen z zeleno.  

Pri učni uri je bilo prisotnih 26 učencev. V tabeli 8 so podatki predstavljeni številčno 
in z odstotki pred diskusijo in po njej za posamezno vprašanje. Graf 22 prikazuje, 
koliko učencev je odgovor na določeno vprašanje že poznalo, koliko jih je 
napredovalo oz. ni napredovalo in koliko učencev je svoj odgovor popravilo narobe. 
Enaki podatki so predstavljeni tudi v tabeli 9, v kateri so podkrepljeni z odstotnim 
deležem. Zanimal me je predvsem napredek učencev pri posameznih vprašanjih.  

Graf 22 in tabela 9 prikazujeta, da je pri prvem vprašanju napredovalo 34 % 
učencev glede na osnovno množico in 69 % učencev, ki so lahko napredovali. 
Skupni delež pravilnih odgovorov po diskusiji je bil 85-odstoten. 

Pri drugem vprašanju so napredovali trije učenci oz. 18 % učencev, ki so imeli 
možnost napredka, kar 14 (82 %) od 17 učencev pa ni napredovalo. Tehnika pri 
tem vprašanju ni bila uspešna. 

Ker pri tretjem vprašanju ni bilo diskusije v paru, sta opredeljeni le dve kategoriji, 
in sicer »že znal« in »ni napredoval«. V kategorijo »že znal« je umeščenih 92 % 
učencev, v kategorijo »ni napredoval« pa dva (8 %) učenca.  

Iz tabele 9 je razvidno, da je pri četrtem in petem vprašanju napredovalo po sedem 
učencev, kar predstavlja 41 % učencev, ki so lahko napredovali pri četrtem 
vprašanju, in 78 % učencev, ki so lahko napredovali pri petem vprašanju. Pri 
četrtem vprašanju 10 učencev ni napredovalo, pri petem vprašanju pa je odgovor 
že poznalo 65 % učencev.  
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Pri šestem vprašanju so napredovali štirje učenci (29 %) od 14 mogočih, pri 
sedmem šest učencev (67 %) od 9 mogočih, pri osmem pa sedem učencev (50 %) 
od 14 mogočih.  

Pri devetem vprašanju je sicer napredovalo šest učencev (33 %) od tistih, ki lahko, 
vendar jih 12 (67 %) ni napredovalo. Delež učencev, ki so pravilno odgovorili po 
koncu diskusije, je bil 54-odstoten. Podobno velja za deseto vprašanje, pri katerem 
je napredovalo 7 (27 %) učencev glede na osnovno množico oz. 41 % učencev, ki 
so lahko napredovali.  

PI je bila pri učni vsebini snovi precej uspešna, saj je pri vsakem vprašanju 
napredovalo nekaj učencev, vendar pri polovici vprašanj velik delež učencev ni 
napredoval. Od vseh učencev, ki so imeli v celotnem sklopu možnost napredka, jih 
je v povprečju napredovalo 47 %.  

Tabela 8: Odgovori učencev pri posameznih vprašanjih pred diskusijo in po njej – snovi 

 Odgovor Odgovor 

A B C D Skupaj A B C D Skupaj 

S 1 pred 6 7 0 3 26 23 % 27 % 0 % 50 % 100 % 

po 0 4 0 22 26 0 % 15 % 0 % 85 % 100 % 

S 2 pred 7 4 9 6 26 27 %  15 % 35 % 23 % 100 % 

po 4 2 12 8 26  15 % 8 % 46 % 31 % 100 % 

S 3 pred 0 0 24 2 26  0 % 0 % 92 % 8 % 100 % 

po     26  % %  %  % 100 % 

S 4 pred 11 9 0 6 26 42 % 35 % 0 % 23 % 100 % 

po 4 16 0 6 26 15 % 62 % 0 % 23 % 100 % 

S 5 pred 6 1 17 2 26 23 % 4 % 65 % 8 % 100 % 

po 2 0 24 0 26 8 % 0 % 92 % 0 % 100 % 

S 6 pred 5 12 3 6 26 19 % 46 % 12 % 23 % 100 % 

po 2 14 6 4 26 8 % 54 % 23 % 15 % 100 % 

S 7 pred 16 4 4 2 26 62 % 15 % 15 % 8 % 100 % 

po 22 0 4 0 26 85 % 0 % 15 % 0 % 100 % 

S 8 pred 5 12 6 3 26 19 % 46 % 23 % 12 % 100 % 

po 4 18 2 2 26 15 % 69 % 8 % 8 % 100 % 

S 9 pred 6 6 5 9 26 23 % 23 % 19 % 35 % 100 % 

po 6 2 4 14 26 23 % 8 % 15 % 54 % 100 % 

S 10 pred 6 5 6 9 26  23 % 19 % 23 % 35 % 100 % 

po 0 6 4 16 26  0 % 23 % 15 % 62 % 100 % 
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Graf 22: Skupni napredek učencev pri posameznem vprašanju – snovi 

Tabela 9: Rezultati o skupnem napredku učencev – snovi 

 Že znal Napredoval Ni napredoval Narobe popravil Skupaj 

S 1 13 9 4 0 26 

50 % 34 % 16% 0 % 100 % 

S 2 9 3 14 0 26 

34 % 12 % 54 % 0 % 100 % 

S 3 24 0 2 0 26 

92 % 0 % 8 % 0 % 100 % 

S 4 9 7 10 0 26 

34 % 27 % 39 % 0 % 100 % 

S 5 17 7 2 0 26 

65 % 27 % 8 % 0 % 100 % 

S 6 10 4 10 2 26 

38% 16 % 38 % 8 % 100 % 

S 7 16 6 3 1 26 

61 % 23 % 12 % 4 % 100 % 

S 8 11 7 7 1 26 

42 % 27 % 27 % 4 % 100 % 

S 9 8 6 12 0 26 

31 % 23 % 46 % 0 % 100 % 

S 10 9 7 10 0 26 

35 % 27 % 38 % 0 % 100 % 
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3.4.3 Učna ura 3: Magnetizem 

 
Kratek opis učne ure 
 
Učno uro sem izvedla januarja 2017; prisotnih je bilo 26 učencev. Učenci so pri uri 
magnetizma odgovorili na 10 vprašanj (priloga 7.4). Prvi dve vprašanji sta 
preverjali, ali učenci vedo, katere kovine privlači magnet. Tretje vprašanje se je 
navezovalo na poimenovanje polov magneta, četrto in peto vprašanje na 
privlačnost sile med magneti. Šesto vprašanje je povezovalo področje 
družboslovja in naravoslovja, saj je od učencev zahtevalo znanje magnetov v 
povezavi z magnetno iglo. Pri sedmem, osmem in pri devetem vprašanju so morali 
učenci odgovarjati na vprašanja v povezavi z lastnostmi magnetov. Deseto 
vprašanje je bilo zastavljeno kot pregled celotne učne vsebine o magnetih, 
logičnega sklepanja in povezovanja. Pri vprašanjih, ki so bila zahtevnejša in 
učencem manj razumljiva, sem učno vsebino dodatno razložila in jo podkrepila s 
poskusi.  
 
 
Analiza 
 
Cilji: Učne cilje sem oblikovala na podlagi učnega načrta za naravoslovje in 
tehniko v četrtem razredu (2011).  
 
Za poglabljanje teme magnetizem sem si zastavila spodnje operativne učne cilje.  
 
Učenci: 

1. Prikažejo, da so med magnetom in železom privlačne sile. 
2. Prikažejo, da so med magneti privlačne in odbojne sile. 
3. Vedo, da ima magnet severni in južni pol. 
4. Razložijo pomen praktične uporabe magnetov. 

 
 
Učne cilje sem preverjala s pomočjo PI, in sicer sproti med uro, in to po vsakem 
vprašanju. Če kateri izmed ciljev ni bil v celoti dosežen takoj, sem odgovore 
podkrepila z razlago, demonstracijo in s poskusi. Prvi cilj so učenci dosegli pri 
prvem in drugem vprašanju. Drugi cilj je bil dosežen prek četrtega, petega in 
šestega vprašanja. S pomočjo tretjega in osmega vprašanja so dosegli tretji cilj, 
četrti cilj pa prek sedmega, devetega in desetega vprašanja. Iz vseh zgoraj 
navedenih ciljev je mogoče razbrati, v čem naj bi učenci napredovali.  
 
 
Motivacija in aktivnost učencev: Učenci so bili med učno uro motivirani, saj so 
lahko opazili svoj napredek in napredek celotnega razreda. Motivacija jim je malo 
padla pri zadnjem vprašanju, saj jih je večina odgovorila narobe. Skozi celotno 
učno uro so bili učenci aktivni. Nekatere odgovore sem podkrepila z dodatno 
razlago ali eksperimenti, ki smo jih izvedli frontalno ali pa so jih učenci izvedli v 
paru. 
 
Učni pripomočki: Uporabila sem elektronske prosojnice, program Turning Point 
in klikerje. Za dodatno razlago in eksperimente sem uporabila še kompas, različno 
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močne magnete, kovinske ploščice ter 4 enako močne in enako velike paličaste 
magnete. Elektronske prosojnice so bile oblikovane nazorno; nekatere so bile 
podkrepljene s slikovnim gradivom. Po vseh zbranih odgovorih na posamezno 
vprašanje se je na prosojnicah prikazal stolpčni diagram, ki je razkrival odstotek 
učencev, ki so odgovorili na posamezno vprašanje 
 
Strokovnost: Med učno uro sem uporabljala strokovno terminologijo in razlago 
primerno razvojni stopnji učencev. Vprašanja na prosojnicah so bila oblikovana na 
podlagi prebrane strokovne literature in izsledkov raziskav.  
 
Razvojna stopnja: Dejavnosti so bile primerne za učence 4. razredov (9–10 let). 
Oblikovala sem jih na podlagi prebrane literature ter učne vsebine v različnih 
gradivih za poučevanje naravoslovja in tehnike v 4. razredu osnovne šole. 
Odgovori pri dveh vprašanjih so bili preveč očitni in prelahki, zato bi v prihodnje 
oblikovala bolj podobne odgovore. Eno izmed zastavljenih vprašanj je bilo 
pretežko.  
 

Individualizacija in diferenciacija: Pri oblikovanju vprašanj sem individualizacijo 
in diferenciacijo upoštevala do te mere, da sem oblikovala jasna in kratka 
vprašanja ter odgovore. Oblika besedila na elektronskih prosojnicah je bila enaka 
kot pri prejšnjih učnih urah. Pari učencev, ki so odgovarjali na vprašanja, so ostali 
enaki kot pri prejšnjih učnih urah.  
 
Organizacija dela: Delo je potekalo na enak način kot pri prejšnjih učnih urah. 
Učenci so se posedli glede na oblikovane pare. Glasovanje s klikerji je potekalo 
kot do zdaj. Pri vprašanjih, pri katerih je potekalo še praktično delo, sem vsakemu 
paru razdelila vrečko s pripomočki za izvedbo praktičnega dela. Na koncu šolske 
ure so vrečke prinesli nazaj v škatlo. Če smo poskus izvedli frontalno, sem učence 
povabila v krog v sprednji del razreda.  
 
Jezikovna pravilnost in komunikacija: Govorila sem počasi in razločno v 
knjižnem zbornem jeziku. Z učenci sem imela ves čas vzpostavljen očesni stik, 
uporabljala sem kretnje. Med diskusijo v paru sem se sprehajala po razredu in 
opazovala delo učencev.  
 

 

Analiza odgovorov na vprašanja 

V nadaljevanju bom predstavila odgovore učencev na posamezna vprašanja na 
temo magnetizem. Pravilni odgovor je napisan krepko. 

 

1. Z magnetom lahko razlikujemo med: 
 

A) bakrenimi in lesenimi kvadri. 
B) plastičnimi in papirnatimi krožniki. 
C) železnimi in aluminijastimi žeblji. 
D) prozornimi in zelenimi steklenicami. 
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Graf 23 prikazuje, da so učenci na prvo vprašanje v večini (92 %) odgovorili 
pravilno, dva učenca pa sta izbrala odgovor A. Nadaljnja diskusija zato ni bila 
potrebna. Menim, da sta bila odgovora A in D prelahka, saj med mogočimi odgovori 
ni bilo nobene kovine, ki bi učence lahko zmedla. Če bi vprašanja oblikovala 
ponovno, bi kot snov, iz katerega ja narejen predmet, pri vsakem odgovoru dodala 
kovino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 23: Individualni odgovori učencev pri 1. vprašanju pred izvedbo tehnike (3. ura). Pravilni odgovor je 
odgovor C.  

2. Magnet A lahko drži 3 enake zlate prstane, magnet B pa 6 enakih zlatih 
prstanov. Kateri magnet je močnejši? 

 
A) Magnet A. 
B) Magnet B.  
C) Oba magneta sta enako močna. 
D) Magnet ne privlači zlata.  

Z drugim vprašanjem sem želela preveriti, ali učenci vedo, da magnet ne privlači 
vseh kovin. Iz grafa 24 je razvidno, da je polovica učencev (50 %) izbrala pravilni 
odgovor že po prvem glasovanju, 46 % učencev pa je izbralo odgovor B, tj. 
odgovor, za katerega sem tudi sama predvidevala, da bo izbran kot drugi 
najpogostejši odgovor. Po diskusiji v paru se je delež učencev, ki so pravilno 
odgovorili, povišal na 69 %, odgovor B pa je izbralo preostalih osem učencev (31 
%). PI je bila pri tem vprašanju uspešna.  

 

 

 

 

 

 

 

Graf 24: Individualni odgovori učencev pri 2. vprašanju pred izvedbo in po uporabi tehnike (3. ura). Pravilni 

odgovor je odgovor D.  
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3. Magnet ima dva pola. Kako ju imenujemo? 
 

A) Zgornji in spodnji pol. 
B) Severni in južni pol. 
C) Vzhodni in zahodni pol. 
D) Pozitivni in negativni pol. 

Tretje vprašanje se je nanašalo na poimenovanje dveh magnetnih polov. Mogoče 
odgovore sem oblikovala na podlagi napačnih predstav iz drugih raziskav. Pravilni 
odgovor B je izbralo 69 % učencev, drugi najbolj zastopan je bil odgovor D (19 %), 
za odgovor C sta se odločila dva učenca in za odgovor A en učenec. Po diskusiji 
v paru so vsi učenci odgovorili pravilno (graf 25). Tehnika se je pri tem vprašanju 
izkazala za zelo uspešno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 25: Individualni odgovori učencev pri 3. vprašanju pred izvedbo in po uporabi tehnike (3. ura). Pravilni 

odgovor je odgovor B.  

4. Na svinčnik smo nataknili 3 magnete. Magneta 1 in 2 se premikata, dokler se 
ne dotakneta. Zakaj se magneta 1 in 2 dotikata? (Vir: TIMSS, 2007) 

 

 

(Vir: TIMSS, 2007) 

 
A) Oba magneta, 1 in 2, imata dva pola. Ker sta drug proti drugemu 
obrnjena z nasprotnima poloma, se privlačita.  
B) Oba magneta, 1 in 2, imata dva pola. Ker sta drug proti drugemu obrnjena 
z nasprotnima poloma, se odbijata.  
C) Oba magneta, 1 in 2, imata dva pola. Ker sta drug proti drugemu obrnjena 
z enakima poloma, se odbijata. 
D) Oba magneta, 1 in 2, imata dva pola. Ker sta drug proti drugemu obrnjena 
z enakima poloma, se privlačita. 
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S četrtim vprašanjem sem želela preveriti, ali učenci iz slike razberejo, da se 
nasprotna pola magnetov privlačita. Graf 26 prikazuje, da se je pravilno odločilo 65 
% učencev. Odgovor B je bil drugi najpogostejši odgovor, saj ga je izbralo 23 % 
učencev. Odgovor C sta izbrala dva učenca, odgovor D pa en učenec. Po diskusiji 
so se učenci odločali le med dvema odgovoroma. Večina učencev (92 %) je izbrala 
odgovor A, preostala dva učenca pa odgovor C. V primerjavi s prvim 
odgovarjanjem je en učenec vztrajal pri odgovoru C tudi pri drugem glasovanju, 
drugi učenec pa se je namesto odgovora B odločil za odgovor C. Tako kot pri 
prejšnjih vprašanjih se je tudi tu PI izkazala za uspešno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 26: Individualni odgovori učencev pri 4. vprašanju pred izvedbo in po uporabi tehnike (3. ura). Pravilni 
odgovor je odgovor A.  

 

5. Na svinčnik smo nataknili 3 magnete. Magneta 2 in 3 ostaneta ločena. Zakaj? 

 

 

 
 
 
 

(Vir: TIMSS, 2007) 

 
A) Nasprotna pola magnetov 2 in 3 se privlačita.  
B) Nasprotna pola magnetov 2 in 3 se odbijata.  
C) Enaka pola magnetov 2 in 3 se privlačita.  
D) Enaka pola magnetov 2 in 3 se odbijata.  

 

Pri petem vprašanju je slika ostala enaka kot pri četrtem, le da se je besedilo 
navezovalo na razmerje med magnetoma 2 in 3. Rezultati po prvem glasovanju so 
bili podobni kot pri četrtem vprašanju, kar prikazuje graf 27. Pravilno se je odločilo     
69 % učencev, odgovor A je izbralo 15 % učencev, odgovora B in C pa sta izbrala 
po dva učenca. Po diskusiji v paru je bila pravilnost odgovorov 100-odstotna; vsi 
učenci so izbrali odgovor D. Tehnika je bila uspešna, čeprav je smiselno rezultate 
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pripisati tudi temu, da je bilo vprašanje zastavljeno na enak način kot pri prejšnji 
nalogi. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 27: Individualni odgovori učencev pri 5. vprašanju pred izvedbo in po uporabi tehnike (3. ura). Pravilni 
odgovor je odgovor D.  

 

6. V bližino kompasa postavimo magnet. Kam bo kazala igla v kompasu? 
 

A) Smer sever – jug. 
B) Smer vzhod – zahod. 
C) Proti magnetu. 
D) Stran od magneta. 

 

Vprašanje je bilo zastavljeno medpredmetno in na višji taksonomski ravni, saj je 
bilo treba znanje o magnetih povezati tudi z znanjem o orientaciji s kompasom, ki 
se navezuje na družboslovje. Kot lahko razberemo iz grafa 28, je pravilno 
odgovorilo 42 % učencev. Najpogostejši odgovor je bil odgovor A, saj ga je izbrala 
polovica vseh učencev (50 %). To lahko povežem s tem, da se učenci pri 
družboslovju naučijo, da magnetna igla v kompasu kaže v smeri sever – jug. 
Učenci, ki so izbrali odgovor A, magnetne igle niso povezali z magnetom v bližini 
in se zato odločili za že znan odgovor. Po diskusiji je pravilni odgovor C izbralo 62 
% učencev, odgovor A je izbralo 38 % učencev. Odgovora B in D nista bila izbrana. 
Učenca, ki sta pri prvem glasovanju izbrala odgovor D, sta se po diskusiji v paru 
odločila za odgovor C. Po drugem glasovanju smo izvedli še eksperiment, pri 
katerem so učenci lahko praktično videli, da se magnetna igla v kompasu obrne 
proti magnetu.  
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Graf 28: Individualni odgovori učencev pri 6. vprašanju pred izvedbo in po uporabi tehnike (3. ura). Pravilni 
odgovor je odgovor C.  

7. Katarina je na mizo položila dva magneta. Pred vsak magnet je postavila 
železno ploščico. Najprej je po mizi premikala prvi magnet, dokler ni k sebi 
potegnil železne ploščice. Nato je enako ponovila z drugim magnetom. 
Ugotovila je, da je prvi magnet železno ploščico potegnil k sebi z razdalje 12 
cm, drugi pa z razdalje 20 cm. Kateri magnet je močnejši? 

 
A) Magnet 1. 
B) Magnet 2. 
C) Oba magneta sta enako močna.  
D) Iz danih podatkov ni mogoče določiti, kateri magnet je močnejši. 

Sedmo vprašanje se nanaša na lastnosti magnetov, in sicer kako močni so 
magneti. 46 % učencev je pravilno ugotovilo, da je močnejši drugi magnet. Izbrali 
so odgovor B. 31 % učencev je izbralo odgovor A, 19 % odgovor D in en učenec 
odgovor C. Učenci so nato nalogo izvedli še praktično. Vsak par je dobil dva 
različno močna magneta in dve kovinski ploščici. Po diskusiji se je delež učencev, 
ki so odgovorili pravilno, povečal na 69 %, odgovor A, ki je bil po prvi diskusiji drugi 
najpogostejši odgovor, pa je zdaj izbral le en par (8 %) (graf 29). Po diskusiji so 
učenci lahko še izvedli poskus, s katerim so raziskovali, kako močni so magneti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 29: Individualni odgovori učencev pri 7. vprašanju pred izvedbo in po uporabi tehnike (3. ura). Pravilni 

odgovor je odgovor B.  
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8. Andrej je paličasti magnet na polovico prežagal tako, da je dobil dva enaka 
magneta. Kaj se je zgodilo? 

 
A) Oba magneta sta izgubila magnetne lastnosti. 
B) Vsak izmed magnetov ima zdaj en pol.  
C) Vsak izmed magnetov ima svoj severni in svoj južni pol.  
D) Eden izmed magnetov ima severna, drugi pa južna pola.  

 

Tudi osmo vprašanje se nanaša na lastnosti magnetov. Iz grafa 30 lahko 
razberemo, da so se učenci odločili le za odgovora B in C. 69 % učencev je sicer 
odgovorilo pravilno, 31 % učencev pa se je odločilo za odgovor B. Vsi mogoči 
odgovori so sicer izhajali iz napačnih predstav. Po diskusiji v paru so še vedno 
izbirali med odgovoroma B in C. Odgovor C je izbralo 92 % učencev, odgovor B 
pa en par (8 %).  

 

 

 

 

 

 

 

Graf 30: Individualni odgovori učencev pri 8. vprašanju pred izvedbo in po uporabi tehnike (3. ura). Pravilni 

odgovor je odgovor C. 

  

9. Magnetna sila deluje na daljavo. Gotovo si že videl, da lahko z magnetom 
premikamo sponke po mizi. Kaj vpliva na to, da magnet privlači predmet? 

 
A) Velikost magneta. 
B) Barva magneta.  
C) Oblika magneta.  
D) Oddaljenost predmeta od magneta.  

 

Ponovna diskusija pri devetem vprašanju ni bila potrebna, saj je že individualno 
pravilno odgovorilo 88 % učencev, kar prikazuje graf 31. Menim, da sta bila 
odgovora B in C preveč očitna, zato ju ni izbral nihče izmed učencev. Če bi 
odgovore oblikovala ponovno, bi namesto barve ali oblike magneta uporabilo 
katero drugo lastnost magnetov. 
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Graf 31: Individualni odgovori učencev pri 9. vprašanju pred uporabo tehnike (3. ura). Pravilni odgovor je 
odgovor D.  

 
 
 
 

10. Po ravni cesti se drug za drugim peljejo magnetni avtomobili 1, 2, 3 in 4. Kaj 
se zgodi, ko avtomobil 1 nenadoma zavira? (Vir: Nahtigal, 2016) 

 

(Vir: Nahtigal, 2016) 

 

A) Avtomobili 2, 3 in 4 verižno trčijo, ker med njimi deluje privlačna magnetna 

sila. 

B) Nepoškodovana ostaneta avtomobila 1 in 2, ker med njima deluje 

odbojna magnetna sila. 

C) Trčita samo avtomobil 2 in 3, saj med preostalima avtomobiloma deluje 
odbojna magnetna sila.  
D) Avtomobili 1, 2 in 3 ostanejo nepoškodovani. Trčita avtomobila 3 in 4, ker 
med njima deluje privlačna magnetna sila.  

Vprašanje je vzeto iz magistrske naloge Neje Nahtigal (2016) kot primer mogočih 
zahtevnejših nalog. Vprašanje se je tudi v resnici izkazalo za prezahtevno, PI pa 
tu ni bila uspešna. Graf 32 prikazuje, da je pri prvem glasovanju pravilno odgovorilo 
31 % učencev, odgovor D je podalo 57 % učencev, odgovor C pa 12 %. Odgovora 
A ni izbral nihče. Po diskusiji v paru se je delež učencev, ki so podali pravilni 
odgovori zmanjšal na 23 %, delež učencev, ki so podali pravilni odgovor D povečal 
na 69 %. Na koncu šolske ure smo izvedli še poskus. Uporabili smo štiri paličaste 
magnete in jih postavili tako, kot prikazuje slika. Učenci so nato opazovali, kaj se 
je zgodilo, na koncu je sledila še diskusija.  
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Graf 32: Individualni odgovori učencev pri 10. vprašanju pred izvedbo in po uporabi tehnike (3. ura). Pravilni 
odgovor je odgovor B.  

 

Rezultati in analiza 

V tabelah 10 in 11 ter v grafu 33 so predstavljeni podatki, ki sem jih pridobila pri 
tretji učni uri. Vprašanja so predstavljena z oznakami M 1, M 2, M 3 …, pri čemer 
M predstavlja oznako za magnetizem, številke poleg črke M pa zaporedno številko 
vprašanja. V tabeli 10 je pravilni odgovor označen z zeleno. 

Pri učni uri je bilo prisotnih 26 učencev. V tabeli 10 so podatki predstavljeni 
številčno in z odstotki pred diskusijo in po njej za posamezno vprašanje. Graf 33 
prikazuje, koliko učencev je na določeno vprašanje odgovorilo pravilno, koliko jih 
je napredovalo oz. ni napredovalo in koliko učencev je svoj odgovor popravilo 
narobe. Enaki podatki so predstavljeni tudi v tabeli 11, v kateri so navedeni tudi 
odstotni deleži. Zanimal me je predvsem napredek učencev pri posameznih 
vprašanjih.  

Pri prvem vprašanju ne morem govoriti o napredku učencev, saj diskusije v paru 
ni bilo, tako da so podatki razdeljeni le na »znal« in »ni znal«. Na vprašanje je 
pravilno odgovorilo 24 učencev oz. 92 %, narobe pa dva učenca oz. 8 %.  

Tabela 11 prikazuje, da je pri drugem vprašanju napredovalo 23 % učencev glede 
na osnovno množico oz. 46 % učencev, ki so lahko napredovali. Končni delež 
učencev, ki so pravilno odgovorili na vprašanje, je bil 69-odstoten. 46 % učencev 
je pri obeh glasovanjih izbralo pravilen odgovor. 

Iz tabele 11 je razvidno, da so po diskusiji v paru pri tretjem vprašanju vsi učenci 
izbrali pravilni odgovor, kar pomeni, da so vsi, ki so imeli možnost, tudi napredovali.  

PI je bila uspešna tudi pri četrtem vprašanju, saj je pri drugem glasovanju na 
vprašanje pravilno odgovorilo 92 % učencev. Napredovalo je sedem učencev od 
devetih mogočih oz. 78 % učencev, pri istem odgovoru pa je ostalo 65 % učencev. 
Nihče izmed učencev svojega odgovora ni popravil narobe.  

Peto vprašanje so učenci reševali zelo dobro, saj so po diskusiji v paru vsi 
odgovorili pravilno, kar pomeni, da nihče izmed učencev ni nazadoval ali pa 
svojega pravilnega odgovora pri prvi diskusiji spremenil v napačnega.  

Na šesto in sedmo vprašanje so učenci odgovarjali podobno, pri obeh vprašanjih 
pa so učenci napredovali. Pri šestem vprašanju je napredovalo 47 % učencev, pri 
sedmem pa 60 % učencev, ki so imeli možnost napredka. 
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Tudi pri osmem vprašanju je bila PI uspešna. Napredovalo je 6 učencev (23 %) 
glede na osnovno množico oz. 75 % od tistih, ki so lahko napredovali. Delež 
pravilnih odgovor po drugi diskusiji je bil 92-odstoten.  

Pri devetem vprašanju diskusija v paru ni bila potrebna, saj je že pri prvem 
glasovanju pravilno odgovorilo 88 % učencev. 

Zadnje vprašanje so učenci rešili najslabše. Pri individualnem odgovarjanju je 
pravilno odgovorilo 31 % učencev, po diskusiji v paru pa le 23 %. Napredoval je le 
en učenec, pri napačnem odgovoru je vztrajalo 65 % učencev, svoj pravilni 
odgovor pa je napačno popravilo 11 % učencev. Skupno je v povprečju  
napredovalo 6 % učencev od vseh, ki so lahko napredovali. 

 

Gledano v celoti, je bila PI uspešna pri sedmih od desetih vprašanj. Pri dveh 
vprašanjih diskusija ni bila potrebna, pri desetem vprašanju je bil napredek 
učencev zanemarljiv. Pri prvem in devetem vprašanju bi bilo v prihodnje treba 
spremeniti odgovore, saj so bili nekateri preveč očitni. Zadnje vprašanje je bilo za 
učence pretežko, zato tudi PI ni bila učinkovita.  
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Tabela 10: Odgovori učencev pri posameznih vprašanjih pred diskusijo in po njej – magnetizem 

 Odgovor Odgovor 

A B C D Skupaj A B C D Skupaj 

M 1 pred 2 0 24 0 26 8 % 0 % 92 % 0 % 100 % 

po     26  %  %  %  % 100 % 

M 2 pred 0  12 1 13 26 0 % 46 % 4 % 50 % 100 % 

po 0 8 0 18 26 0 % 31 % 0 % 69 % 100 % 

M 3 pred 1 13 2 5 26 4 % 69 % 8 % 19 % 100 % 

po 0 26 0 0 26 0 % 100 % 0 % 0 % 100 % 

M 4 pred 17 6 2 1 26 65 % 23 % 8 % 4 % 100 % 

po 24 0 2 0 26 92 % 0 % 8 % 0 % 100 % 

M 5 pred 4 2 2 18 26 15 % 8 % 8 % 69 % 100 % 

po 0 0 0 26 26 0 % 0 % 0 % 100 % 100 % 

M 6 pred 13 0 11 2 26 50 % 0 % 42 % 8 % 100 % 

po 10 0 16 0 26 38 % 0 % 62 % 0 % 100 % 

M 7 pred 8 12 1 5 26 31 % 46 % 4 % 19 % 100 % 

po 2 18 2 4 26 8 % 69 % 8 % 15 % 100 % 

M 8 pred 0 8 18 0 26 0 % 31 % 69 % 0 % 100 % 

po 0 2 24 0 26 0 % 8 % 92 % 0 % 100 % 

M 9 pred 3 0 0 23 26 12 % 0 % 0 % 88 % 100 % 

po     26  %  %  %  % 100 % 

M 10 pred 0 8 3 15 26 0 % 31 % 12 % 57 % 100 % 

po 0 6 2 18 26 0 % 23 % 8 % 69 % 100 % 

 

 

Graf 33: Skupni napredek učencev pri posameznem vprašanju – magnetizem 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M10

Število učencev

V
p

ra
ša

n
je

znal

napredoval

ni napredoval

narobe popravil



 

67 
 

Tabela 11: Rezultati o skupnem napredku učencev – magnetizem 

 Že znal Napredoval Ni napredoval Narobe popravil Skupaj 

M 1 24 0 2 0 26 

92 % 0 % 8 % 0 % 100 % 

M 2 12 6 7 1 26 

46 % 23 % 27 % 4 % 100 % 

M 3 18 8 0 0 26 

69 % 31 % 0 % 0 % 100 % 

M 4 17 7 2 0 26 

65 % 27 % 8 % 0 % 100 % 

M 5 18 8 0 0 26 

69 % 31 % 0 % 0 % 100 % 

M 6 9 7 8 2 26 

34 % 27 % 31 % 8 % 100 % 

M 7 8 9 6 3 26 

31 % 35 % 23 % 11 % 100 % 

M 8 18 6 2 0 26 

69 % 23 % 8 % 0 % 100 % 

M 9 23 0 3 0 26 

88 % 0 % 12 % 0 % 100 % 

M 10 5 1 17 3 26 

19 % 4 % 65 % 12 % 100 % 

 
 

 

 

3.4.4 Učna ura 4: Sile in gibanje 

 
Kratek opis učne ure 
 
Ura je bila izvedena v marcu 2017. Prisotnih je bilo 26 učencev. Učenci so pri učni 
uri na učno vsebino sile in gibanje odgovorili na 9 vprašanj (priloga 7.5). Prvo, 
tretje, četrto in peto vprašanje je preverjalo, ali učenci vedo, da predmeti padejo na 
tla zaradi sile teže. Drugo vprašanje se je nanašalo na to, da sila povzroči gibanje. 
Pri šestem vprašanju so morali učenci iz primera prepoznati silo trenja, pri sedmem 
pa izbrati najustreznejši način gibanja. Osmo vprašanje je povezovalo poznavanje 
sile trenja v povezavi z vrsto podlage, zato je to vprašanje pokrivalo višjo 
taksonomsko raven. Tudi zadnje, deveto vprašanje se je nanašalo na vrsto 
podlage.  
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Analiza 
 
Cilji: Učne cilje sem oblikovala na podlagi učnega načrta za naravoslovje in 
tehniko v četrtem razredu (2011).  
 
Za poglabljanje teme sile in gibanje sem si zastavila spodnje operativne učne cilje.  
 
Učenci: 

1. Ugotovijo različne načine premikanja teles. 
2. Prikažejo, da se telesa navzdol premikajo zaradi sile teže. 
3. Vedo, da se telesa premikajo, če uporabimo silo.  
4. Na praktičnih primerih dokažejo silo trenja. 
5. Razložijo pomen lastnosti površin glede na različne načine gibanja.  

 
 
Učne cilje sem preverjala s pomočjo PI, in sicer sproti med uro, in to po vsakem 
vprašanju. Prvi cilj sem preverila s pomočjo sedmega vprašanja. Prek prvega, 
tretjega, četrtega in petega vprašanja so učenci dosegli drugi cilj, prek drugega 
vprašanja tretji cilj. Vplive sile trenja so prepoznavali pri šestem in deloma osmem 
vprašanju, lastnosti površin pri devetem in deloma osmem vprašanju.  
 
 
Motivacija in aktivnost učencev: Učenci so bili skozi celotni šolski uri motivirani 
in aktivni. V paru sta ves čas sodelovala oba učenca. Med uro so postavljali veliko 
konstruktivnih vprašanj, iz katerih se je včasih razvila daljša diskusija. Zanimalo jih 
je veliko drugih stvari v povezavi z obravnavano tematiko, zato se je diskusija 
velikokrat razvila v drugo smer.  
 
Učni pripomočki: Uporabila sem elektronske prosojnice, program Turning Point 
in klikerje. Elektronske prosojnice so bile oblikovane nazorno; nekatere so bile 
podkrepljene s slikovnim gradivom. Po vseh zbranih odgovorih na posamezno 
vprašanje se je na prosojnicah prikazal stolpčni diagram, ki je razkrival odstotek 
učencev, ki so odgovorili na posamezno vprašanje. 
 
Strokovnost: Med učno uro sem uporabljala strokovno terminologijo in ustrezno 
razlago. Vprašanja na prosojnicah so bila oblikovana na podlagi prebrane 
strokovne literature in izsledkov raziskav.  
 
Razvojna stopnja: Dejavnosti so bile primerne za učence 4. razredov (9–10 let). 
Oblikovala sem jih na podlagi prebrane literature ter učne vsebine v različnih 
gradivih za poučevanje naravoslovja in tehnike v 4. razredu osnovne šole. Četrto 
in peto vprašanje nista bila primerna, saj je bila tematika obdelana že pri drugem 
in tretjem vprašanju.  
 

Individualizacija in diferenciacija: Pri oblikovanju vprašanj sem individualizacijo 
in diferenciacijo upoštevala do te mere, da sem oblikovala jasna in kratka 
vprašanja ter odgovore. Oblika besedila na elektronskih prosojnicah je bila enaka 
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kot pri prejšnjih učnih urah. Pari učencev, ki so odgovarjali na vprašanja, so ostali 
enaki kot pri prejšnjih učnih urah.  
 
Organizacija dela: Delo je potekalo na enak način kot pri prejšnjih učnih urah. 
Učenci so se posedli glede na oblikovane pare. Glasovanje s klikerji je potekalo 
kot do zdaj.  
 
Jezikovna pravilnost in komunikacija: Uporabljala sem knjižni zborni jezik. 
Pazila sem, da nisem uporabljala slogovno zaznamovanih besed. Trudila sem se 
govoriti razločno in počasi ter pomembne stvari poudariti. Na knjižni zborni jezik 
sem opozarjala tudi učence. Komunikacija med menoj in učenci je bila sproščena. 
Pri govorjenju sem uporabljala kretnje in mimiko. Med učno uro sem se ves čas 
sprehajala po razredu in opazovala delo učencev.  
 
 
Analiza odgovorov na vprašanja 

V nadaljevanju bom predstavila odgovore učencev na posamezna vprašanja na 
temo sile in gibanje. Pravilni odgovor je napisan krepko. 

 

1. Na rob mize smo postavili kozarec. Naenkrat smo zaslišali »bum«. Katera 
sila je povzročila, da je kozarec padel na tla? 

 
A)  Sila teže. 
B)  Magnetna sila. 
C)  Električna sila. 
D)  Nobena. 

 

Prvo vprašanje je bilo zastavljeno kot uvod v sklop vprašanj o silah in gibanju. 
Preverjalo je razumevanje učinka sile teže na gibanje telesa. Graf 34 prikazuje, da 
je pravilno odgovorilo 54 % učencev, medtem ko je odgovor B izbralo 23 % 
učencev, odgovor C 4 % učencev in odgovor D 19 % učencev. Po glasovanju v 
parih je prav tako največ parov izbralo odgovor A (84 %), po en par je izbral 
odgovora B (8 %) in D (8 %), za odgovor C pa se ni odločil nihče. PI se je pri prvem 
vprašanju izkazala za uspešno.  

  

Graf 34: Individualni odgovori učencev pri 1. vprašanju pred izvedbo in po uporabi tehnike (4. ura). Pravilni 
odgovor je odgovor A.  
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2. Žoga leži na tleh. Kdaj se bo premaknila? 
A)  Nikoli. 
B)  Ko bo nanjo začela delovati sila teže. 
C)  Ko nanjo delujemo s silo. 
D)  Ko se bo spraznila. 

Drugo vprašanje je povezovalo sile in gibanje. Prevladoval je odgovor C (69 %), 
za odgovor A se je odločilo 19 % učencev, za odgovor B dva učenca (8 %), za 
odgovor D pa en učenec (4 %). Pri drugem glasovanju se je pravilno odločilo kar 
92 % učencev, le en par (8 %) pa je izbral odgovor B (graf 35).  

 

 

  

Graf 35: Individualni odgovori učencev pri 2. vprašanju pred izvedbo in po uporabi tehnike (4. ura). Pravilni 
odgovor je odgovor C.  

 

 

 

 

 

3. Dve kroglici spustimo z enake višine, in sicer z 10 metrov. Spodnja slika 
prikazuje resnično velikost kroglic in njuno maso. Katera kroglica pade prej na 
tla, če upoštevamo, da zrak zavira gibanje kroglic? 
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Tretje vprašanje se nanaša na prosti pad in zračni upor. Tudi tokrat je bila tehnika 
uspešna, saj je pri prvem glasovanju pravilno odgovorilo 69 % učencev, pri drugem 
pa 85 % učencev. Pri prvem glasovanju se je za odgovor A odločilo 23 % učencev, 
za odgovor C pa 8 % učencev, pri drugem glasovanju pa za odgovor A 15 %, 
medtem ko odgovora C in D nista bila zastopana (graf 36).  

 
 

  

Graf 36: Individualni odgovori učencev pri 3. vprašanju pred izvedbo in po uporabi tehnike (4. ura). Pravilni 

odgovor je odgovor B.  

 

4. Zakaj žoga, ko jo spustimo iz rok, pada proti tlom? 
 

A)  Zaradi sile roke. 
B)  Zaradi zračnega upora. 
C)  Zaradi sile teže. 
D)  Zaradi vetra.  

Četrto vprašanje ni bilo ustrezno, saj zaradi velikega deleža (92 %) pravilno 
izbranega odgovora diskusija ni bila potrebna, kar prikazuje graf 37. Vprašanje je 
bilo preveč podobno prejšnjim, zato so učenci že vedeli odgovor.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Graf 37: Individualni odgovori učencev pri 4. vprašanju pred diskusijo (4. ura). Pravilni odgovor je odgovor C.  

 

5. V katerem primeru se podčrtani predmet premika zaradi sile teže? 
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A)  Fant udarja žogo z zgornjim odbojem pri odbojki. 
B)  Deklica vleče šolsko torbo na koleščkih. 
C)  Dedek s kladivom zabija žebelj v desko. 
D)  Delavcu na strehi pade opeka iz rok na tla. 

 

Tudi peto vprašanje, tako kot prejšnje, ni bilo ustrezno. Učenci so že pri prvem 
glasovanju v večini izbrali pravilni odgovor (88 %), zato diskusije v paru ni bilo (graf 
38).  

 

 

Graf 38: Individualni odgovori učencev pri 5. vprašanju pred diskusijo (4. ura). Pravilni odgovor je odgovor D.  

 

6. Dedek vleče sani, na katerih sedi Klemen. Katera sila zavira gibanje sani po 
zaledeneli površini? 

 
A)  Sila Klemna. 
B)  Sila trenja.  
C)  Sila teže. 
D)  Sila rok. 

 

Šesto vprašanje se nanaša na silo trenja. Iz grafa 39 lahko razberemo, da so bili 
odgovori A (35 %), B (38 %) in C (27 %) skoraj enako porazdeljeni, odgovora D pa 
ni izbral nihče. Po uporabi PI se je delež učencev, ki so pravilno odgovorili, povečal 
na 69 %, delež učencev, ki so podali odgovor A, se je zmanjšal na 8 %, pri 
odgovoru C na 23 %. Tudi tokrat je bila tehnika uspešna. 
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Graf 39: Individualni odgovori učencev pri 6. vprašanju pred izvedbo in po uporabi tehnike (4. ura). Pravilni 
odgovor je odgovor B.  

 

7. Družina Novak je potovala z motornim čolnom. Naenkrat je prenehal delovati. 
Poklicali so pomoč. Kako jim lahko pomagajo prijatelji na drugem podobnem 
čolnu, da bodo spravili čoln v gibanje? 

 
A)  S prenašanjem in z vlečenjem. 
B)  S potiskanjem in z vlečenjem. 
C)  S potiskanjem in prenašanjem. 
D)  Z dvigovanjem in prenašanjem.  

 

Rezultati pri sedmi nalogi so me presenetili, saj so učenci izbrali vse mogoče 
odgovore, čeprav se mi je zdel pravilni odgovor preveč očiten. Za pravilni odgovor 
se je odločilo 46 % učencev, za odgovor A 27 % učencev, za odgovor C 15 % 
učencev, za odgovor D pa 12 % učencev. Po pogovoru v paru in ponovnem 
glasovanju je število učencev, ki je odgovorilo pravilno, naraslo na 77 %. Omenjeni 
rezultati so prikazani v grafu 40.  

 

 

 

Graf 40: Individualni odgovori učencev pri 7. vprašanju pred izvedbo in po uporabi tehnike (4. ura). Pravilni 
odgovor je odgovor B.  
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8. Katja je želela babici napisati novoletno voščilnico. Izbrala je čudovit papir in 
navadni svinčnik. Ugotovila je, da svinčnik ne pušča vidne sledi na papirju. 
Zakaj? 

 
A)  Ker svinčnik ne deluje na papir s silo. 
B)  Ker je trenje med svinčnikom in papirjem preveliko.  
C)  Ker je trenje med svinčnikom in papirjem premajhno. 
D)  Ker je trenje med svinčnikom in papirjem sila na daljavo.  

 

Graf 41 prikazuje, da so učenci izbrali vse mogoče odgovore. Največ jih je izbralo 
odgovor C (38 %), ki je tudi pravilen. Za odgovor B se je odločilo 31 % učencev, 
za odgovor C 38 %, za odgovor D pa dva učenca (8 %). Po diskusiji v dvojicah, ki 
se je izkazala za uspešno, je odgovor C izbralo 69 % učencev, odgovor B 23 % in 
odgovor A 8 % učencev.  

 

 

Graf 41: Individualni odgovori učencev pri 8. vprašanju pred izvedbo in po uporabi tehnike (4. ura). Pravilni 
odgovor je odgovor C.  

 

 

 

9. Matevž in Lovro sta se igrala vsak na svojem bregu potoka. Oba bregova je 
povezovala lesena deska. Odločila sta se, da na Matevževi strani potoka 
zgradita majhno hišo. Pripomočke je imel Lovro, zato jih je moral prenesti na 
Matevževo stran. Ugotovil je, da so pretežki, zato se je odločil, da jih bo dal v 
vedro in vedro potiskal po deski. Kdaj je potiskanje vedra preprostejše? 

 
A)  Kadar je deska čista. 
B)  Kadar desko posujemo s peskom. 
C)  Kadar desko prekrijemo z rjuho. 
D)  Kadar desko prekrijemo s travo.  

 

Deveto vprašanje se nanaša na površine, ki so v učbenikih ohlapno opredeljene, 
zato so imeli tudi učenci pri individualnih odgovorih deljena mnenja. Graf 42 
prikazuje, da se jih je največ odločilo za odgovor A (42 %), malo manj za odgovor 
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B (31 %), za odgovor C pa 27 %. Odgovora D ni izbral nihče. Po pogovoru s 
sošolcem je odgovor A izbralo 69 % učencev, odgovor D 23 % in odgovor C dva 
učenca.  

 

 

Graf 42: Individualni odgovori učencev pri 9. vprašanju pred izvedbo in po uporabi tehnike (4. ura). Pravilni 

odgovor je odgovor A. 

 

Rezultati in analiza 

V tabelah 12 in 13 ter v grafu 43 so predstavljeni podatki, ki sem jih pridobila pri 
četrti učni uri. Vprašanja so predstavljena z oznakami S 1, S 2, S 3 …, pri čemer 
S predstavlja oznako za sile in gibanje, številke poleg črke S pa zaporedno številko 
vprašanja. V tabeli 12 je pravilni odgovor označen z zeleno. 

Pri učni uri je bilo prisotnih 26 učencev. V tabeli 12 so podatki predstavljeni 
številčno in z odstotki pred diskusijo in po njej za posamezno vprašanje. Graf 43 
prikazuje, koliko učencev je določeno vprašanje že znalo, koliko jih je napredovalo 
oz. ni napredovalo in koliko učencev je svoj odgovor popravilo narobe. Enaki 
podatki so predstavljeni tudi v tabeli 13, v kateri so podkrepljeni z odstotnim 
deležem. Zanimal me je predvsem napredek učencev pri posameznih vprašanjih.  

Pri prvem vprašanju je napredovalo osem učencev od 11, ki so lahko napredovali 
(73 %), v obeh diskusijah pa je pravilno odgovorilo 14 učencev (54 %). Končni 
delež učencev, ki so po drugi diskusiji odgovorili pravilno, je bil 84-odstoten. 

Pri drugem vprašanju je napredovalo 88 % učencev, ki so lahko napredovali, 17      
(65 %) učencev glede na celotno množico se jih je uvrstilo v kategorijo »že znali«, 
en učenec ni napredoval, en učenec je narobe popravil odgovor. Tudi pri tretjem 
vprašanju so bili rezultati podobni. Tabela 13 prikazuje, da je napredovalo 75 % 
učencev, ki so imeli možnost napredka. Pri četrtem vprašanju ne morem govoriti o 
napredku učencev, saj je bilo pri obeh vprašanjih izvedeno le individualno 
glasovanje. Ker je pri četrtem vprašanju pravilno odgovorilo 92 % učencev in pri 
petem 88 %, diskusije v paru ni bilo.  

Pri šestem in sedmem vprašanju je napredovalo devet učencev. Razlika je bila le 
v tem, da je bilo pri šestem vprašanju število učencev, ki so lahko napredovali, 16, 
pri sedmem pa 14. Gledano na učence, ki so imeli možnost napredka, je torej pri 
šestem vprašanju napredovalo 56 % učencev, pri sedmem pa 64 %. Po drugi 
diskusiji je na tretje vprašanje pravilno odgovorilo 69 % učencev, na sedmo pa 77 
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%. Delež tistih, ki niso napredovali, je bil pri šestem vprašanju 27-odstoten, pri 
sedmem pa 19-odstoten glede na osnovno množico.  

Graf 43 prikazuje, da je napredovalo oz. ni napredovalo ali v obeh diskusijah 
pravilno odgovorilo na osmo vprašanje približno enako število učencev. V 
kategorijo »znal« se je uvrstilo 10 učencev (38 %), napredovalo je osem učencev 
(50 %), ki so lahko napredovali, ravno toliko učencev ni napredovalo. Pri zadnjem, 
devetem vprašanju je napredovalo 9 (56 %) tistih učencev, ki so lahko napredovali.  

Gledano v celoti, je bila PI za temo sile in gibanje uspešna, saj se je delež učencev, 
ki so po diskusiji v paru odgovorili pravilno, povečal glede na prvo glasovanje. 
Tabela 12 prikazuje, da je bil delež pravilnih odgovorov po diskusiji v paru povsod 
višji ali enak 69 %. V povprečju je v celotnem sklopu napredovalo     66 % tistih 
učencev, ki so imeli možnost napredka. Vprašanji 4 in 5 nista bili primerni, ker sta 
bili zastavljeni na podoben način kot prva tri vprašanja. Če bi učno uro izvedla 
ponovno, bi ti vprašanji izpustila.  
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Tabela 12: Odgovori učencev pri posameznih vprašanjih pred diskusijo in po njej – sile in gibanje 

 Odgovor Odgovor 

A B C D Skupaj A B C D Skupaj 

S 1 pred 14 6 1 5 26 54 % 23 % 4 % 19 % 100 % 

po 22 2 0 2 26 84 %  8 % 0 %  8 % 100 % 

S 2 pred 5 2 18 1 26 19 % 8 % 69 % 4 % 100 % 

po 0 2 24 0 26 0 % 8 % 92 % 0 % 100 % 

S 3 pred 6 18 2 0 26 23 % 69 % 8 % 0 % 100 % 

po 4 22 0 0 26 15 % 85 % 0 % 0 % 100 % 

S 4 pred 1 24 0 1 26 4 % 92 % 0 % 4 % 100 % 

po           

S 5 pred 1 2 0 23 26 4 % 8 % 0 % 88 % 100 % 

po               

S 6 pred 9 10 7 0 26  35 % 38 % 27 % 0 % 100 % 

po 2 18 6 0 26 8 % 69 % 23 % 0 % 100 % 

S 7 pred 7 12 4 3 26 27 % 46 % 15 % 12 % 100 % 

po 4 20 2 0 26 15 % 77 % 8 % 0 % 100 % 

S 8 pred 6 8 10 2 26 23 % 31 % 38 % 8 % 100 % 

po 2 6 18 0 26 8 % 23 % 69 % 0 % 100 % 

S 9 pred 11 0 7 8 26 42 % 0 % 27 % 31 % 100 % 

po 18 0 2 6 26 69 % 0 % 8 % 23 % 100 % 
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Graf 43: Skupni napredek učencev pri posameznem vprašanju – sile in gibanje 

 

Tabela 13: Rezultati o skupnem napredku učencev – sile in gibanje 

 Že znal Napredoval Ni napredoval Narobe popravil Skupaj 

S 1 14 8 3 1 26 

54 % 31 % 11 % 4 % 100 % 

S 2 17 7 1 1 26 

65 % 27 % 4 % 4 % 100 % 

S 3 16 6 2 2 26 

61 % 23 % 8 8 % 100 % 

S 4 24 0 2 0 26 

92 % 0 % 8 % 0 % 100 % 

S 5 23 0 3 0 26 

88 % 0 % 12 % 0 % 100 % 

S 6 10 9 7 0 26 

38 % 35 % 27 % 0 % 100 % 

S 7 11 9 5 1 26 

42 % 35 % 19 % 4 % 100 % 

S 8 10 8 8 0 26 

38 % 31 % 31 % 0 % 100 % 

S 9 9 9 5 3 26 

35 % 35 % 19 % 11 % 100 % 
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3.4.5 Učna ura 5: Elektrika 

 
Kratek opis učne ure 
 
Ura je bila izvedena v aprilu 2017. Prisotnih je bilo 26 učencev; odgovarjali so na 
15 vprašanj (priloga 7.6). Prvo vprašanje je bilo uvod v temo o električni energiji, 
saj so morali učenci ugotoviti, kaj pridobivamo iz energije vode v slapu. Pri drugem 
vprašanju so morali prepoznati baterijo kot vir električne energije, pri tretjem pa 
ugotoviti, kaj deluje samo na elektriko. Četrto vprašanje je preverjalo poznavanje 
poti elektrike od elektrarne do vtičnice, peto pa definicijo termoelektrarne. Šesto 
vprašanje je bilo opremljeno s sliko in zastavljeno na višji taksonomski ravni po 
Bloomu. Učenci so morali ugotoviti, kam moramo postaviti žarnico, da bo ta 
zasvetila. Sedmo, osmo in deveto vprašanje je bilo slikovno, opremljeno z 
besedilom in na višji taksonomski ravni. Sedmo vprašanje je preverjalo znanje o 
zaporedni vezavi v električnem krogu, osmo poznavanje sklenjenega električnega 
kroga, deveto pa poznavanje in vlogo prevodnikov in izolatorjev v električnem 
krogu. Pri desetem vprašanju so morali učenci odgovoriti na vprašanje o tem, 
kakšna je vloga stikala v električnem krogu. Enajsto vprašanje je bilo eno izmed 
kompleksnejših v tem vsebinskem sklopu. Učenci so morali s pomočjo skice 
ugotoviti, v katerem vezju oz. vezjih žarnica ne sveti. Pri dvanajstem vprašanju so 
morali opredeliti vlogo baterije v električnem krogu, trinajsto vprašanje pa se je 
nanašalo na prevodnike in izolatorje, saj so morali ugotoviti, kateri ročaj pri izvijaču 
bi bil najustreznejši in zakaj. Štirinajsto vprašanje je preverjalo poznavanje 
nevarnosti električnega toka, petnajsto pa varčevanje z električno energijo, saj so 
morali učenci izbrati najustreznejši odgovor o uporabi pomivalnega stroja. Pri 
nekaterih vprašanjih sem za nazornejšo predstavo pri razlagi vključila poskuse. V 
sklepnem delu učne ure sem naredila sintezo ponovljene učne vsebine.  
 
 
Analiza 
 
Cilji: Učne cilje sem oblikovala na podlagi učnega načrta za naravoslovje in 
tehniko v četrtem razredu (2011). Za poglabljanje teme elektrika sem si zastavila 
spodnje operativne učne cilje.  
 
Učenci: 

1. Poznajo elemente električnega kroga in njihovo vlogo. 
2. Naštejejo vire in porabnike električnega toka. 
3. Opišejo pot elektrike od elektrarne do porabnika. 
4. Poznajo različne vrste elektrarn. 
5. Razumejo pomen prevodnikov in izolatorjev.  
6. Poznajo nevarnosti električnega toka. 
7. Ugotovijo koristnost varčevanja z električno energijo.  

 
Učne cilje sem preverjala s pomočjo PI, in sicer sproti med uro, in to po vsakem 
vprašanju. Če kateri izmed ciljev ni bil v celoti dosežen takoj, sem odgovore 
podkrepila z razlago, demonstracijo in s poskusi. Pri šestem, sedmem, osmem, 
desetem, enajstem in pri dvanajstem vprašanju so učenci dosegli prvi cilj. Prek 
drugega in tretjega vprašanja so učenci dosegli drugi cilj, tretji cilj pa je bil dosežen 
pri četrtem vprašanju. Četrti cilj so dosegli pri petem vprašanju, petega pa pri 
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devetem in trinajstem vprašanju. Šesti cilj je bil dosežen prek štirinajstega 
vprašanja, sedmi pa prek petnajstega vprašanja. Iz vseh zapisanih navedenih 
ciljev je mogoče razbrati, v čem naj bi učenci napredovali.  
 
Motivacija in aktivnost učencev: Učenci so bili tako kot pri prejšnjih urah za delo 
motivirani, saj so jim klikerji še vedno predstavljali novost, ki je do zdaj v učnem 
procesu niso bili navajeni. Proti koncu druge šolske ure sta motivacija in 
koncentracija popuščali, vendar so bili učenci pri vsakem novem vprašanju še 
vedno dovolj zbrani. Ko sem jim posredovala podatek oz. informacijo, ki je do zdaj 
niso poznali, ali pa izvedla poskus, sem spet pridobila njihovo pozornost, tako da 
je delo potekalo nemoteno. Nekaj učencev je sodelovalo pri poskusih.  
 
Namen PI je, da so aktivno vključeni vsi učenci. Po zastavljenem vprašanju so 
učenci nanj odgovorili individualno. Če je bila pravilnost odgovorov med 30 % in 
70 %, so nato o istem vprašanju razpravljali še v paru in ponovno odgovorili na 
vprašanja. Pri vprašanjih, pri katerih je bila pravilnost odgovorov visoka, diskusije 
nisem izvedla.  
 
Učni pripomočki: Pri izvedbi raziskave sem uporabila elektronske prosojnice, na 
katerih so bila napisana vprašanja, klikerje, program Turning Point, baterijo, 
žarnico, žice, stikalo in sklenjen električni krog. Elektronske prosojnice so bile 
oblikovane nazorno; nekatere so bile podkrepljene s slikovnim gradivom. Po vseh 
zbranih odgovorih na posamezno vprašanje se je na prosojnicah prikazal stolpčni 
diagram, ki je razkrival odstotek učencev, ki so odgovorili na posamezno 
vprašanje. Baterija, žarnica, stikalo in sklenjen električni tok so bili majhni, zato 
sem učence pri izvajanju poskusov povabila k mizi, na kateri sem izvajala poskus. 
 
Strokovnost: Pri izvedbi učne ure sem bila pozorna na to, da je bila – tako kot 
prejšnje učne ure – izvedena postopno in sistematično. Pred pripravo vprašanj in 
nato pred izvedbo učne ure sem predelala strokovno literaturo in se na uro dobro 
pripravila. Po potrebi sem učno vsebino učencem dodatno razložila. V vprašanjih 
in učnem procesu sem uporabljala strokovno terminologijo.  
 
Razvojna stopnja: Dejavnosti so bile primerne za učence 4. razredov (9–10 let). 
Oblikovala sem jih na podlagi prebrane literature ter učne vsebine v različnih 
gradivih za poučevanje naravoslovja in tehnike v 4. razredu osnovne šole. Dve 
vprašanji sta bili prelahki, saj je več kot 75 % učencev že po prvem odgovarjanju 
nanje odgovorilo pravilno, zato bi jih bilo v prihodnje smiselno zastaviti drugače.  
 
Individualizacija in diferenciacija: Pri oblikovanju vprašanj sem individualizacijo 
in diferenciacijo upoštevala do te mere, da sem oblikovala jasna in kratka 
vprašanja ter odgovore. Oblika besedila na elektronskih prosojnicah je bila enaka 
kot pri prejšnjih učnih urah. Pari učencev, ki so odgovarjali na vprašanja, so ostali 
enaki kot pri prejšnjih učnih urah.  
 
Organizacija dela: Delo je potekalo na enak način kot pri prejšnjih učnih urah. 
Učenci so se posedli glede na oblikovane pare. Glasovanje s klikerji je potekalo 
kot do zdaj. Pri vprašanjih, pri katerih je potekalo še praktično delo, sem vsakemu 
paru razdelila vrečko s pripomočki za izvedbo praktičnega dela. Na koncu šolske 
ure so vrečke prinesli nazaj v škatlo. 
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Jezikovna pravilnost in komunikacija: Uporabljala sem knjižni jezik in strokovno 
terminologijo. Med učno uro sem se ves čas sprehajala po razredu in učence 
spodbujala k razmišljanju. Razlago sem podkrepila s strokovno terminologijo in 
skicami. Z učenci sem ves čas vzpostavljala očesni stik in bila pozorna na to, da je 
vsak izmed njih imel možnost sodelovati v diskusiji.  
 

Analiza odgovorov na vprašanja 

V nadaljevanju bom predstavila odgovore učencev na posamezna vprašanja na 
temo elektrika. Pravilni odgovor je napisan krepko.  

 

1. Voda, ki pada v slapu, ima veliko energije. Kaj izmed naštetega pridobivamo 
iz energije vode v slapu? (Vir: TIMSS, 2011) 

 
A) Toplo vodo. 
B) Sončno energijo. 
C) Električno energijo. 
D) Pitno vodo. 

 

Odgovori na prvo vprašanje so bili razpršeni, kar prikazuje graf 44. Pravilno je 
odgovorilo 38 % učencev (odgovor C). 19 % učencev je izbralo odgovor A, 12 % 
odgovor B in   31 % odgovor D. Po diskusiji se je pravilnost odgovorov povečala. 
Pravilno je odgovorilo 69 % učencev, kar je 31 % več kor pri posameznih 
odgovorih. Po dva učenca (8 %) sta izbrala odgovora A in B, 11 % učencev pa 
odgovor D. Vprašanje je bilo zastavljeno kot uvod v elektriko.  

 

 

 

 

 

Rezultati in analiza 

 

 

Graf 44: Individualni odgovori učencev pri 1. vprašanju pred izvedbo in po uporabi tehnike (5. ura). Pravilni 
odgovor je odgovor C.  
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2. Električne naprave se napajajo iz električnega omrežja ali … 
A) elektrarne. 
B) baterije. 
C) vodovoda. 
D) akumulatorja. 

 

Iz grafa 45 je razvidno, da je po prvem glasovanju pravilno odgovorilo 46 % 
učencev. Drugi najpogostejši odgovor je bil odgovor A (38 % učencev). En učenec    
(4 % učencev) je izbral odgovor C, 12 % učencev pa odgovor D. Pri drugem 
glasovanju je viden napredek učencev po uporabi PI, saj je odgovor B izbralo 62 
% učencev, odgovor A 23 % učencev, odgovor D 15 % učencev, medtem ko 
odgovora C ni izbral nihče.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 45: Individualni odgovori učencev pri 2. vprašanju pred izvedbo in po uporabi tehnike (5. ura). Pravilni 
odgovor je odgovor B.  

 

3. Kaj izmed naštetega deluje samo na elektriko iz električnega omrežja? 
 

A) Prenosni računalnik. 
B) Motorni čoln. 
C) Parni sesalnik. 
D) Stropni ventilator. 

 

Iz grafa 46 lahko razberemo, da med prvim in drugim glasovanjem ni bilo bistvene 
razlike glede odgovorov učencev. Pravilno (odgovor D) je pred diskusijo in po njej 
odgovorilo 38 % učencev, odgovora C pa ni izbral nihče. Najpogostejši odgovor 
pred diskusijo in po njej je bil odgovor A (58 % in 54 %). Odgovor B je pri prvem 
glasovanju izbralo 4 % učencev, pri drugem pa 8 % učencev. 

Ker je tudi po diskusiji večina učencev odgovorila napačno, smo odgovor A, ki se 
je pojavil najpogosteje, poskusili še praktično. Prenosni računalnik v razredu sem 
izklopila iz električnega omrežja. Učenci so ugotovili, da računalnik lahko deluje 
tudi brez tega, da je priklopljen na električno omrežje. Nato so učenci poskusili 
ugotoviti, s pomočjo česa deluje. Ugotovili so, da s pomočjo baterije. Računalnik 
sem nato razstavila, da sem učencem pokazala njegovo baterijo. Ugotovila sem, 
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da ponujeni odgovori niso najboljši, saj je v resnici tudi baterija vir elektrike, zato bi 
v prihodnje oblikovala drugačne odgovore.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 46: Individualni odgovori učencev pri 3. vprašanju pred izvedbo in po uporabi tehnike (5. ura). Pravilni 
odgovor je odgovor D.  

 

4. Opisana je pot elektrike. Katera trditev je pravilna? (Povzeto po Krnel, D. idr. (2016)) 
 

A)  Iz elektrarn gre neposredno do naših stanovanj po žicah, ki so nad zemljo 
ali pod njo.  
B)  Iz elektrarn gre po daljnovodih, kjer je visoka napetost, do hiš, nato pa po 
žicah do transformatorja, ki zmeri porabo toka. 
C)  Iz elektrarn gre pod daljnovodih, kjer je visoka napetost, do 
transformatorja, kjer se napetost zniža. Od tu naprej gre po žicah do 
stanovanj. 
D)  Iz elektrarn gre po daljnovodih, kjer je nizka napetost, do transformatorja, 
kjer se napetost zviša. Od tu naprej gre po žicah do stanovanj.  
 

Graf 47 prikazuje, da je velika večina učencev, kar 71 %, na vprašanje odgovorila 
pravilno (odgovor C). En učenec (4 %) se je odločil za odgovor A, odgovor B ni bil 
izbran, odgovor D pa je izbralo 15 % učencev. Ker je več kot 70 % učencev 
odgovorilo pravilno, nadaljnja diskusija ni bila potrebna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 47: Individualni odgovori učencev pri 4. vprašanju pred diskusijo (5. ura). Pravilni odgovor je odgovor C. 
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5. Kako se imenuje elektrarna, ki za pridobivanje elektrike izkorišča vodno paro?  
 

A) Hidroelektrarna. 
B) Jedrska elektrarna. 
C) Termoelektrarna. 
D) Vetrna elektrarna. 
 

Iz grafa 48 je razvidno, da je večina učencev izbrala odgovora A (46 %) in C (42 
%). Za odgovor B se je odločilo 12 % učencev, za odgovor D pa nihče. Po diskusiji 
so se učenci odločili le za dva odgovora, odgovor A (38 % učencev) in odgovor C 
(62 % učencev). Analiza rezultatov kaže, da je bil odgovor D neustrezen oz. preveč 
očiten, saj ga ni izbral noben učenec, zato bi bilo v prihodnje smiselno razmisliti o 
izbiri kakšnega drugega odgovora. Učence je v vprašanju najbolj zavedla besedna 
zveza »vodna para«, zato so vodo povezali s hidroelektrarno. Po diskusiji v paru 
smo se še enkrat pogovorili o razliki med hidroelektrarno in termoelektrarno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 48: Individualni odgovori učencev pri 5. vprašanju pred izvedbo in po uporabi tehnike (5. ura). Pravilni 

odgovor je odgovor C.  

 

6. Kam moramo postaviti žarnico, da bo zasvetila? (Vir: Kolman idr. (2002)) 

 

 

(Vir: Kolman idr., 2002) 
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Učenci so v prvem delu odgovarjanja izbirali med odgovoroma A in B (graf 49). 
Odgovor A je bil zastopan v 31 %, odgovor B, v 69 %. Učenci so znanje o tem, da 
mora biti električni krog sklenjen, zelo dobro prenesli v izbiro odgovorov, saj na 
slikah B in C električni krog ni sklenjen. Učencem sem nato razdelila baterije in 
žarnice. V parih so nato preizkušali, kdaj žarnica zasveti. Po diskusiji se je vseh 26 
učencev (100 %) odločilo za odgovor D, ki je tudi pravilen. 

Enako vprašanje je v svoji raziskavi učencem zastavila tudi Neja Nahtigal (2016). 
Pred diskusijo so bili rezultati le malo podobni rezultatom v moji raziskavi, saj je 
večina učencev (67 %) izbrala odgovor A, 28 % jih je izbralo odgovor D, nekaj (6 
%) pa celo odgovor B. Po diskusiji v paru, ki je kot v moji raziskavi temeljila na 
praktičnem delu, pa so vsi učenci (100 %) izbrali pravilen odgovor, in sicer odgovor 
D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 49: Individualni odgovori učencev pri 6. vprašanju pred izvedbo in po uporabi tehnike (5. ura). Pravilni 

odgovor je odgovor D.  

 

7. Na spodnji sliki je skica električnega kroga, v katerega sta vezani dve enaki 
žarnici. Katera trditev je najbolj pravilna? 

 

 

Vir slike: 
http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/teachersresources/ages8_9/tr_circuits_conductors_wk.shtml 

 
 

A) Obe žarnici svetita enako močno. 
B) Žarnica 1 sveti močneje. 
C) Žarnica 2 sveti močneje.  
D) Nobena izmed žarnic ne sveti. 
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Vprašanje je bilo zastavljeno na 3. stopnji – uporaba po Bloomovi taksonomiji, saj 
so morali učenci pridobljeno znanje o električnem krogu uporabiti v novi situaciji, 
in sicer na primeru zaporedne vezave dveh žarnic. Graf 50 prikazuje, da je večina 
učencev (65 %) odgovorila pravilno, in sicer je izbrala odgovor A, za odgovor B so 
se odločili trije učenci (12 %), za odgovor C dva učenca (8 %), 15 % učencev pa 
je izbralo odgovor D. Pri diskusiji v paru so učenci lahko uporabili 2 žarnici, žico in 
baterijo ter sestavili električni krog, kot je narisan na skici. Vsi pari učencev (100 
%) so nato odgovorili pravilno, saj so izbrali odgovor A.  

Učencem sem nato zastavilo dodatno vprašanje, in sicer kaj bi se zgodilo, če bi v 
vezje zaporedno vezali 3 enake žarnice. Učenci so že pred izvedbo poskusa 
pravilno napovedali rezultat, da bodo vse tri žarnice svetile enako močno, s 
praktičnim delom pa so svoj odgovor le še potrdili.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 50: Individualni odgovori učencev pri 7. vprašanju pred izvedbo in po uporabi tehnike (5. ura). Pravilni 

odgovor je odgovor A.  

 

8. Kaj se zgodi z žarnico 1, če odstranimo žarnico 2, kot prikazuje skica? 

 

 

Vir slike: 
http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/teachersresources/ages8_9/tr_circuits_conductors_wk.shtml 

 

A) Žarnica v primerjavi s prejšnjo skico sveti šibkeje. 
B) Žarnica v primerjavi s prejšnjo skico sveti močneje. 
C) Žarnica v vezju ne sveti. 
D) Žarnica v primerjavi s prejšnjo skico sveti enako.  
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Graf 51 prikazuje, da je kar 81 % učencev izbralo pravilni odgovor, in sicer odgovor 
C, 19 % učencev pa odgovor B. Za odgovora A in D se ni odločil nihče. Ker je bil 
pravilni odgovor zastopan v takem številu, diskusije v parih nisem izvedla, so pa 
učenci vseeno tudi praktično sestavili električni krog, kot je prikazan na skici, in 
ugotovili, da žarnica v tem primeru ne sveti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 51: Individualni odgovori učencev pri 8. vprašanju pred izvedbo in po uporabi tehnike (5. ura). Pravilni 
odgovor je odgovor C.  

 

9. Katerega izmed spodnjih predmetov moramo postaviti na prazno mesto v 
vezju, da žarnica 1 ponovno zasveti? 

 

 

 

 

 

 

 

(Prirejeno po 
http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/teachersresources/ages8_9/tr_circuits_conductors_wk.shtml) 

 
A) Plutovinast zamašek. 
B) Plastični zamašek. 
C) Kovinski zamašek. 
D) Gumijast zamašek. 

Vprašanje 9 se navezuje na prejšnje vprašanje, in sicer preverja poznavanje 
električnih prevodnikov in izolatorjev. Pravilni odgovor je odgovor C, saj je izmed 
naštetih predmetov edini iz snovi, ki prevaja električni tok, medtem ko so vsi ostali 
zamaški iz snovi, ki so električni izolatorji. Odgovor C je izbralo tudi največ učencev 
(69 %), odgovor B 27 % učencev, odgovor D je izbral en učenec, medtem ko 
odgovora A ni izbral nihče. Pri drugem glasovanju se je odstotek pravilno izbranega 
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odgovora C povečal na 92 %. Odgovor D sta izbrala dva učenca, odgovora A in D 
pa nihče (graf 52). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 52: Individualni odgovori učencev pri 9. vprašanju pred izvedbo in po uporabi tehnike (5. ura). Pravilni 
odgovor je odgovor C.  

 

10. Kakšna je vloga stikala v električnem krogu? 
 

A) Varuje napravo pred prevelikim tokom.  
B) Prekine in sklene električni tok.  
C) Poganja električni tok po vezju. 
D) Skrbi za našo varnost.  

Graf 10 kaže, da je dobra polovica učencev (54 %) izbrala odgovor B, ki je tudi 
pravilen. Odgovor A med učenci ni bil zastopan, za odgovor C se je odločilo 31 % 
učencev, za odgovor D pa 15 %. Rezultati po diskusiji v paru so me presenetili, saj 
se je odstotek učencev, ki so odgovorili pravilno, zmanjšal na 15 %. Najbolj 
zastopan je bil odgovor D, in sicer v 77 %, odgovora A enako kot pri samostojnem 
glasovanju ni izbral nihče, odgovor B pa en par učencev (8 %). Ker je po glasovanju 
v paru pravilen odgovor izbralo le v 15 %, sem izvedla še poskus. Eden izmed 
učencev je frontalno sestavil sklenjen električni krog, ki je vseboval tudi stikalo. 
Ugotovili so, da če je stikalo 'prižgano', žarnica sveti, če je 'ugasnjeno', pa žarnica 
ne sveti. S pomočjo vezja so izbrali odgovor B, opažanja pri poskusu sem 
podkrepila s teoretično razlago.  

 

 

 

 

 

 

 

Graf 53: Individualni odgovori učencev pri 10. vprašanju pred izvedbo in po uporabi tehnike (5. ura). Pravilni 
odgovor je odgovor B.  
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11. V katerih vezjih žarnice ne svetijo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vir slik: 
http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/teachersresources/ages8_9/tr_circuits_conductors_wk.shtml 

 
A)  1. in 2. 
B)  1., 3. in 4. 
C)  1. in 4. 
D)  2. in 3. 

Enajsto vprašanje je preverjalo poznavanje pravilno sestavljenega električnega 
kroga z dvema viroma in dvema porabnikoma. Pravilno (odgovor D) je odgovorilo 
62 % učencev. Štirje učenci (15 %) so se odločili za odgovor A, 23 % učencev za 
odgovor B. Odgovor C med učenci ni bil zastopan. Po diskusiji v paru so vsi učenci 
izbrali odgovor D, ki je pravilen (graf 54).  

 

 

 

 

 

 

 

Graf 54: Individualni odgovori učencev pri 11. vprašanju pred izvedbo in po uporabi tehnike (5. ura). Pravilni 
odgovor je odgovor D.  
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12. Kakšno vlogo ima v električnem krogu baterija? (Vir: Nahtigal, 2016) 
 
 

A)  V njej je nekaj, kar vstopi v svetilko in se premika s pomočjo žic.  
B)  Varuje nas pred stikom z električno energijo. 
C)  V njej je zaloga električne energije. 
D)  Vanjo se shranjuje energija, ki jo žarnica potrebuje, da sveti. 

 

Vprašanje je povzeto po magistrskem delu Neje Nahtigal, saj je v njeni raziskavi 
tudi po diskusiji v paru le 39 % učencev odgovorilo pravilno. Odgovori so oblikovani 
na podlagi napačnih predstav iz literature.  

Kot prikazuje graf 55, je pravilni odgovor na pravem glasovanju izbralo 42 % 
učencev, en učenec (4 %) je izbral odgovor A in en (4 %) odgovor B, polovica vseh 
učencev (50 %) pa se je odločila za odgovor D. Pri ponovnem glasovanju so se 
učenci odločili le za odgovora C (46 %) in D (54 %). Odstotek učencev, ki so 
glasovali za pravilni odgovor, se je sicer povišal za 4 %, hkrati se je povišal tudi 
odstotek učencev, ki so izbrali napačen odgovor D. Po diskusiji v paru smo z učenci 
še enkrat ponovili učno vsebino o bateriji, pri tem smo se osredinili predvsem na 
odgovora C in D. 

Pri raziskavi, ki jo je izvedla Neja Nahtigal, in pri tej raziskavi je bil po prvem 
glasovanju najbolj zastopan odgovor D. Tudi pri drugem glasovanju je večina 
učencev še vedno izbrala napačen odgovor.  

 

 

Graf 55: Individualni odgovori učencev pri 12. vprašanju pred izvedbo in po uporabi tehnike (5. ura). Pravilni 
odgovor je odgovor C.  

 

13.  Izvijač za popravljanje električnih naprav ima ročaj iz plastike. Katera trditev 
je najpravilnejša? 
 

A) Izvijač bi lahko imel tudi kovinski ročaj, saj kovina prevaja električni tok.  
B) Izvijač bi lahko imel tudi kovinski ročaj, saj kovina ne prevaja električnega toka.  
C) Izvijač ne bi smel imeti kovinskega ročaja, saj kovina prevaja električni 

tok.  
D) Izvijač ne bi smel imeti kovinskega ročaja, saj kovina ne prevaja električnega 

toka.  
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Trinajsto vprašanje je preverjalo poznavanje prevodnikov in izolatorjev. Iz grafa 56 
sklepam, da so učenci pojem usvojili, saj je 77 % učencev odgovorilo pravilno 
(odgovor C), zato nadaljnja diskusija ni bila potrebna.  

 

 

Graf 56: Individualni odgovori učencev pri 13. vprašanju pred izvedbo in po uporabi tehnike (5. ura). Pravilni 

odgovor je odgovor C.  

 

14. Poškodovane električne žice so zelo nevarne. Kaj se zgodi, če se človek 
dotakne neizolirane žice, ki je priključena na električno omrežje?      
(Vir: http://www.ekosola.si/uploads/2010-08/Kviz-Ekogeneracija-Energija.pdf)   

 
 

A) Tok steče skozi roko in spodbudi bitje srca.  
B) Tok steče skozi roko in pospeši dihanje.  
C) Tok steče skozi telo in pospeši krvni obtok.  
D) Tok steče skozi telo, kar je lahko smrtno nevarno.  

 

Z vprašanjem sem želela preveriti, ali se učenci zavedajo nevarnosti električnega 
toka. Več kot polovica učencev je na vprašanje odgovorila pravilno (65 %), medtem 
ko so trije učenci (12 %) izbrali odgovor A, en učenec (4 %) odgovor B in 19 % 
učencev odgovor C. Po diskusiji so vsi učenci odgovorili pravilno (graf 57).  

 

 

Graf 57: Individualni odgovori učencev pri 14. vprašanju pred izvedbo in po uporabi tehnike (5. ura). Pravilni 
odgovor je odgovor D.  
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15. Katera trditev o pomivalnem stroju je najustreznejša, če predpostavljaš, da se 
voda v stanovanju ogreva s pomočjo bojlerja?              
(Vir: http://www.ekosola.si/uploads/2010-08/Kviz-Ekogeneracija-Energija.pdf)   

 
 

A)  Pomivalni stroj je neuporabna naprava, saj porabi veliko vode v primerjavi 
z ročnim pomivanjem posode.  
B)  Pomivalni stroj porabi manj vode in električne energije v primerjavi z 
ročnim pomivanjem posode.  
C)  Pomivalni stroj porabi zelo malo električne energije, zato nam ni treba 
čakati, da se v celoti zapolni. 
D)  Pomivalni stroj je zelo velik porabnik električne energije, zato je ročno 
pomivanje posode bolj ekonomično. 

 

Vprašanje se nanaša na varčevanje z električno energijo, ki je tudi eden izmed 
ciljev v učnem načrtu za naravoslovje in tehniko. Zastavljeno je na višji ravni, saj 
je za izbiro pravilne rešitve potrebno pravilno vrednotenje. Odgovori učencev so 
me zelo presenetili, saj sta pri individualnem odgovarjanju pravilno odgovorila le 
dva učenca (8 %), ravno toliko učencev je izbralo odgovor C, za odgovor A se je 
odločilo 15 % učencev, največ učencev (69 %) pa je izbralo odgovor D (graf 58). 
Po diskusiji v paru so vsi učenci izbrali napačen odgovor D.  

Ker so vsi učenci odgovorili napačno in celo izbrali enak odgovor, smo polovico 
naslednje šolske ure namenili pogovoru o porabi električne energije in vode. 
Učencem sem predstavila nekatere podatke o količini porabljene energije in vode, 
ogledali pa smo si tudi videoposnetke na omenjeno učno vsebino.   

 

 

Graf 58: Individualni odgovori učencev pri 15. vprašanju pred izvedbo in po uporabi tehnike (5. ura). Pravilni 

odgovor je odgovor B.  
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Rezultati in analiza 

 

V tabelah 14 in 15 ter v grafu 59 so predstavljeni podatki, ki sem jih pridobila pri 
peti učni uri. Vprašanja so predstavljena z oznakami E 1, E 2, E 3 …, pri čemer E 
predstavlja elektriko, številke poleg črke E pa zaporedno številko vprašanja. V 
tabeli 14 je pravilni odgovor označen z zeleno. 

Pri učni uri je bilo prisotnih 26 učencev. V tabeli 14 so podatki predstavljeni 
številčno in z odstotki pred diskusijo in po njej za posamezno vprašanje. Graf 59 
prikazuje, koliko učencev je odgovor na vprašanje že vedelo, koliko jih je 
napredovalo oz. ni napredovalo in koliko učencev je svoj odgovor popravilo narobe. 
Enaki podatki so predstavljeni tudi v tabeli 15, v kateri so podkrepljeni z odstotnim 
deležem. Zanimal me je napredek učencev pri posameznih vprašanjih, zato sem 
se v analizi osredinila predvsem na učence, ki so imeli možnost napredovati.  

Na prvo vprašanje je po diskusiji pravilno odgovorilo 69 % učencev (tabela 20). 
Osem učencev (31 %) je pred diskusijo in po njej pravilen odgovor, za 50 % 
učencev pa je bila PI uspešna, saj so po diskusiji v paru izbrali pravilen odgovor.  

Pri drugem vprašanju je ravno tako napredovalo 50 % učencev (7 od 14 mogočih), 
tako da je bilo skupno število učencev, ki so po diskusiji odgovorili pravilno, 62 %.  

Tretje vprašanje ni prineslo pričakovanih rezultatov, saj je bila PI uspešna le za tri 
učence (19 %), napredovalo pa ni kar 81 % učencev, ki bi lahko. Pred diskusijo in 
po njej je pravilen odgovor izbralo 38 % vseh učencev, pri čemer so trije svojo 
odločitev narobe popravili. 

Pri četrtem vprašanju diskusija v paru ni bila potrebna, saj je pravilni odgovor že 
pri prvem glasovanju izbralo 81 % učencev. V grafu 59 so pod E 4 prikazani 
rezultati v le dveh kategorijah, in sicer »znal« oz. »ni napredoval«. V kategorijo 
»znal« sem zbrala rezultate učencev, ki so v obeh glasovanjih odgovorili pravilno, 
v kategorijo »ni napredoval« pa vse preostale.  

Peto vprašanje ni prineslo želenih rezultatov, saj je pred diskusijo pravilni odgovor 
izbralo 46 % vseh učencev, po diskusiji pa 38 %. PI ni bila uspešna, saj je 
napredoval le en učenec (7 %) od 14 mogočih, polovica učencev ni napredovala, 
narobe pa je popravilo 6 učencev (23 %).  

Pravilne Odgovore na šesto vprašanje je podalo 69 % učencev pri prvem 
glasovanju, pri drugem glasovanju pa so vsi učenci izbrali pravilni odgovor. 
Napredovali pa so vsi učenci, ki so lahko. Tabela 20 prikazuje, da nihče izmed 
učencev ni nazadoval.  

Tudi pri sedmem vprašanju je bila tehnika uspešna, saj je napredovalo vseh devet 
učencev, ki so lahko (100 %), 17 (56 % glede na osnovno množico) pa jih je potrdilo 
svojo prvo izbiro. Po drugem glasovanju so vsi učenci odgovorili pravilno.  

Učenci so na osmo vprašanje odgovarjali le individualno, saj je že pri prvem 
glasovanju pravilno odgovorilo 21 učencev (81 %). Nadaljnja diskusija ni bila 
potrebna. 
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Pri devetem vprašanju je pri prvem glasovanju pravilno odgovorilo 69 % učencev, 
pri drugem pa kar 92 % (tabela 15). Napredovalo je sedem učencev od osmih, ki 
so lahko (88 %), kar je razvidno iz grafa 59. 

Na deseto vprašanje so učenci v celotnem sklopu odgovarjali najslabše. Pri prvem 
glasovanju se je za pravilni odgovor odločilo 14 učencev oz. 54 %, pri drugem pa 
le štirje učenci (15 %). V obeh primerih sta pravilno glasovala dva učenca (8 % 
glede na osnovno množico). Glede na število učencev, ki so imeli možnost 
napredka (12 učencev), sta le 2 napredovala (17 %). Po diskusiji sem ugotovila, 
da so učenci stikalo zamenjali z varovalko, zato jih je večina izbrala odgovor D. 

Enajsto vprašanje so učenci reševali zelo dobro. Napredovali so napredovali vsi 
učenci, ki so lahko (100 %). Tehnika PI je bila uspešna. 

Pri dvanajstem vprašanju so svojo odločitev pravilno popravili štirje učenci (27%), 
ki so imeli možnost napredka. Tehnika se tu ni izkazala za preveč uspešno. Pri 
štirinajstem vprašanju so po drugem glasovanju vsi učenci izbrali pravilni odgovor, 
torej so vsi učenci, ki so imeli možnost napredka, tudi napredovali. Petnajsto 
vprašanje je bilo za učence pretežko, saj nihče izmed učencev ni napredoval, še 
več, 2 učenca (8 %), ki sta pri prvem glasovanju odgovorila pravilno, sta nato po 
diskusiji svoj odgovor napačno popravila.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

95 
 

Tabela 14: Odgovori učencev pri posameznih vprašanjih pred diskusijo in po njej – elektrika 

 Odgovor Odgovor 

A B C D Skupaj A B C D Skupaj 

E 1 pred 5 3 10 8 26 19 % 12 % 38 % 31 % 100 % 

po 2 2 18 4 26 8 % 8 % 69 % 15 % 100 % 

E 2 pred 10 12 1 3 26 38 % 46 % 4 % 12 % 100 % 

po 6 16 0 4 26 23 % 62 % 0 % 15 % 100 % 

E 3 pred 15 1 0 10 26 58 % 4 % 0 % 38 % 100 % 

po 14 2 0 10 26 54 % 8% 0 % 38 % 100 % 

E 4 pred 1 0 21 4 26 4 % 0 % 81 % 15 % 100 % 

po           

E 5 pred 12 3 11 0 26 46 % 12 % 42 % 0 % 100 % 

po 10 0 16 0 26 38 % 0 % 62 % 0 % 100 % 

E 6 pred 8 0 0 18 26 31 % 0 % 0 % 69 % 100 % 

po 0 0 0 26 26 0 % 0 % 0 % 100 % 100 % 

E 7 pred 17 3 2 4 26 65 % 12 % 8 % 15 % 100 % 

po 26 0 0 0 26 100 % 0 % 0 % 0 % 100 % 

E 8 pred 0 5 21 0 26 0 % 19 % 81 % 0 % 100 % 

po           

E 9 pred 0 7 18 1 26 0 % 27 % 69 % 4 % 100 % 

po 0 2 24 0 26 0 % 8 % 92 % 0 % 100 % 

E 10 pred 0 14 8 4 26 0 % 54 % 31 % 15 % 100 % 

po 0 4 2 20 26 0 % 15 % 8 % 77 % 100 % 

E 11 pred 4 6 0 16 26 15 % 23 % 0 % 62 % 100 % 

po 0 0 0 26 26 0 % 0 % 0 % 100 % 100 % 

E 12 pred 1 1 11 13 26 4 % 4 % 42 % 50 % 100 % 

po 0 0 12 14 26 0 % 0 % 46 % 54 % 100 % 

E 13 pred 2 0 20 4 26 8 % 0 % 77 % 15 % 100 % 

po           

E 14 pred 3 1 5 17 26 12 % 4 % 19 % 65 % 100 % 

po 0 0 0 26 26 0 % 0 % 0 % 100 % 100 % 

E 15 pred 4 2 2 18 26 15 % 8 % 8 % 69 % 100 % 

po 0 0 0 26 26 0 % 0 % 0 % 100 % 100 % 
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Graf 59: Skupni napredek učencev pri posameznem vprašanju – elektrika 
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Tabela 15: Rezultati o skupnem napredku učencev – elektrika 

 Že znal Napredoval Ni napredoval Narobe popravil Skupaj 

E 1 8 8 8 2 26 

31 % 31 % 31 % 7 % 100 % 

E 2 9 7 7 3 26 

35 % 27 % 27 % 11 % 100 % 

E 3 7 3 13 3 26 

26 % 12 % 50 % 12 % 100 % 

E 4 21 0 5 0 26 

81 % 0 % 19 % 0 % 100 % 

E 5 6 1 13 6 26 

23 % 4 % 50 % 23 % 100 % 

E 6 18 8 0 0 26 

69 % 3 % 0 % 0 % 100 % 

E 7 17 9 0 0 26 

65 % 35 % 0 % 0 % 100 % 

E 8 21 0 5 0 26 

81 % 0 % 19 % 0 % 100 % 

E 9 17 7 1 1 26 

65 % 27 % 4 % 4 % 100 % 

E 10 2 2 10 12 26 

8 % 8 % 38 % 46 % 100 % 

E 11 16 10 0 0 26 

62 % 38 % 0 % 0 % 100 % 

E 12 8 4       11 3 26 

31 % 15 % 42 % 12 % 100 % 

E 13 20 0 6 0 26 

77 % 0 % 23 % 0 % 100 % 

E 14 17 9 0 0 26 

65 % 35% 0 % 0 % 100 % 

E 15 0 0 24 2 26 

0 % 0 %  92 % 8 % 100 % 
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3.4.6 Uspešnost tehnike poučevanja s sošolčevo razlago  

V naslednjem poglavju bom predstavila skupne rezultate uspešnosti vseh petih ur 
z uporabo PI. 

Črke na vodoravni osi ponazarjajo ime tematskega sklopa, in sicer Z – gibanje 
Zemlje, S – snovi, M – magnetizem, G – sile in gibanje in E – elektrike, številke 
poleg črke pa zaporedno številko vprašanj v posameznem tematskem sklopu. 
Modra barva pri grafu predstavlja število odgovorov pred diskusijo, oranžna barva 
pa število odgovorov po diskusiji. Vodoravne črte pri grafu ponazarjajo povprečno 
število odgovorov pred diskusijo in po njej za posamezno učno uro ter so označene 
z enakimi barvami, kot sem omenila zgoraj. Na navpični osi je nanešeno število 
učencev. 

Iz grafa 60 je razvidno, da je bila tehnika uspešna pri vseh petih učnih urah. 
Najuspešnejša je bila pri prvi učni uri, gibanju Zemlje, in pri tretji učni uri, 
magnetizmu. Pri obeh urah je po diskusiji v povprečju pravilno odgovorilo 20 
učencev (77 %). Pri drugi, četrti in pri peti učni je po diskusiji v povprečju pravilno 
odgovorilo 18 učencev (69 %). Največji napredek je bil viden pri drugi učni vsebini 
snovi, pri kateri je pred diskusijo v povprečju v celotnem sklopu pravilno odgovorilo 
13 (50 %) učencev, po diskusiji pa v povprečju 18 učencev (69 %).  

Ugotovila sem, da je bila PI uspešna pri obravnavi učnih tem gibanje Zemlje, snovi, 
magnetizem, sile in gibanje ter elektrika.  

 

 

Graf 60: Število učencev, ki so pravilno odgovorili na vprašanje pred diskusijo in po njej  
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Graf 61 prikazuje povprečno število pravilnih odgovorov pri obeh glasovanjih pri 
posameznem vprašanju. Na vodoravni osi so navedena vprašanja. Črke na 
vodoravni osi ponazarjajo ime tematskega sklopa, in sicer Z – gibanje Zemlje, S – 
snovi, M – magnetizem, G – sile in gibanje in E – elektrike, številke poleg črke pa 
zaporedno številko vprašanj v posameznem tematskem sklopu. Na navpični osi je 
navedeno število učencev.  

Če zanemarim drugo vprašanje sklopa gibanje Zemlje, kjer so vsi učenci že pri 
prvem glasovanju odgovorili pravilno, zato drugega glasovanja ni bilo, je bilo 
povprečno število pravilnih odgovorov pri obeh glasovanjih skupaj najvišje pri 
petem vprašanju sklopa gibanje Zemlje, pri tretjem vprašanju sklopa snovi, pri 
prvem vprašanju sklopa magnetizem in četrtem vprašanju sklopa sile in gibanje, in 
sicer 24. Najslabše so učenci odgovorili na zadnje vprašanje v sklopu elektrika, 
kjer je bilo povprečno število pravilnih odgovorov po obeh glasovanjih skupaj 1.  

 

 

 

Graf 61: Povprečno število pravilnih odgovorov pri obeh glasovanjih skupaj pri posameznem vprašanju 
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3.4.7 Rezultati in analiza napredka posameznih učencev 

V nadaljevanju bom predstavila napredek posameznih učencev po diskusiji v paru 
glede na glasovanje pred diskusijo in napredek učencev glede na njihov splošni 
učni uspeh.  
 
Tabela 21 prikazuje število odgovorov za posamezne učence, pri katerih so učenci 
na obe vprašanji odgovorili pravilno, so napredovali, niso napredovali in so narobe 
popravili svoj prvotni odgovor. 
 
V prvem vsebinskem sklopu so najbolj napredovali U 9, U 11 in U 16, ki so 
napredovali 100 %, kar pomeni, da so po diskusiji pravilno popravili odgovore iz 
prvega glasovanja. Niti enkrat nista napredovala U 1 in U 10, saj sta imela že pri 
prvem glasovanju 90- oz. 80-odstotni delež pravilnih odgovorov, zato so bile njune 
možnosti za napredovanje majhne.  
 
Pri drugem vsebinskem sklopu sta največkrat napredovala U 23 in U 24, ki sta 
napredovala pri vseh vprašanjih, pri katerih sta imela možnost napredka. U 6, U 7, 
U 15 in U 26 niso napredovali. U 24 je težko napredoval, saj je imel že pri prvem 
glasovanju 90 % pravilnih odgovorov.  
 
Pri obravnavi teme magnetizem so največkrat napredovali U 15, U 16 in U 25. 
Napredovali so pri vseh vprašanjih, pri katerih so imeli možnost napredovanja. U 
3, U 9, U 20 in U 26 niso napredovali. Napredoval je le U 4, vendar je nato napačno 
popravil drug odgovor iz prve diskusije. U 13 ni imel možnosti napredka, saj je pri 
prvem glasovanju pravilno odgovoril na vsa zastavljena vprašanja, vendar je pri 
drugem glasovanju napačno popravil en odgovor.  
 
Pri četrtem vsebinskem sklopu je v celoti napredovalo kar 6 učencev, in sicer U 1, 
U 2, U 11, U 12, U 23 in U 24. Popravili so vse napačne odgovore iz prvega 
glasovanja. U 4, U 8 in U 10 niso napredovali niti pri enem vprašanju, pri katerem 
bi lahko napredovali. 
 
Pri petem sklopu sta najbolj napredovala U 15 in U 17, ki sta napredovala pri vseh 
vprašanjih, pri katerih je bil mogoč napredek. U 23 ni napredoval niti enkrat. Kar 
trije učenci, U 11, U 15 in U 23, so pri drugem glasovanju nazadovali, saj so podali 
manj pravilnih odgovorov kot pri glasovanju pred diskusijo.  
 
Vsi učenci so napredovali pri vsaj šestih vprašanjih. Skupno je največ napredoval 
U 17, ki je napredoval 20-krat od 26 mogočih napredovanj, kar pomeni 77 %. 
Najmanj je napredoval U 20, ki je napredoval le pri 32 % vprašanj, pri katerih je 
imel možnost napredovanja. U15 je imel največ pravilnih odgovorov pri obeh 
glasovanjih (40), zato je imel najmanjše možnosti za napredovanje. Skupno so 
največ pravilnih odgovorov izbrali U 9, U 10, U 15, U 16, U 18, U 23 in U 24, ki so 
pravilno odgovorili vsak po 46-krat.  
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Tabela 16: Napredek posameznih učencev po posameznih vsebinskih sklopih 
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Za izračun napredka posameznih učencev sem uporabila G-test (normalizirani 
dosežek), s katerim sem izmerila razmerje med razliko v dosežku pri prvem in 
drugem glasovanju ter največjo razliko, ki bi jo učenec lahko dosegel. G-faktor po 
posameznih učencih sem izračunala kot razmerje med razliko pravilnih odgovorov 
po diskusiji in pred diskusijo in razliko med največjim številom mogočih pravilnih 
odgovorov in številom pravilnih odgovorov pred diskusijo.  G-faktor je torej 
razmerje med prirastkom znanja, ki ga učenec pridobi po uporabljeni tehniki, in 
znanjem, ki ga je pokazal pred uporabo tehnike. Je neodvisen od začetnega stanja 
in meri le napredek (Gok, 2014). 
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𝐺𝑖 =  
𝑁𝑝𝑜 − 𝑁𝑝𝑟𝑒𝑑

𝑁𝑚𝑎𝑥 − 𝑁𝑝𝑟𝑒𝑑
 

 
Tabela 17 prikazuje izračun G-faktorja za posamezne učence v vsebinskem sklopu 
gibanje Zemlje. Iz tabele je razvidno, da so vsi učenci napredovali pri številu 
pravilnih odgovorov po diskusiji glede na število pravilnih odgovorov pred diskusijo. 
Skupni G-faktor je 0,45, kar ga uvršča med srednje uspešen normirani dosežek. 
Največji normirani dosežek je dosegel U 11 (g = 1), najmanjšega pa U 1, U 10 in 
U 25           (g = 0). G-faktor je bil večji od 0,7 pri petih učencih, kar pomeni, da je 
visok normirani dosežek doseglo 19 % učencev. Povprečna vrednost pravilnih 
odgovorov pred diskusijo je bila 60 %, po diskusiji v paru 79 %.  
 
Tabela 17: Število pravilnih odgovorov pred diskusijo in po njej ter pripadajoč G-faktor za posamezne učence 

– gibanje Zemlje 

GIBANJE ZEMLJE 

 Pred diskusijo Po diskusiji  

Zaporedna 

številka 

učenca 

Število 

pravilnih 

odgovorov 

od 10 

mogočih 

Delež [%] Število 

pravilnih 

odgovorov 

od 10 

mogočih 

Delež [%] G-faktor (g) 

U 1 9 90 9 90 0,00 

U 2 5 50 9 90 0,80 

U 3 6 60 7 70 0,25 

U 4 3 30 7 70 0,57 

U 5 5 50 8 80 0,60 

U 6 4 40 8 80 0,67 

U 7 7 70 8 80 0,33 

U 8 6 60 8 80 0,50 

U 9 7 70 8 80 0,33 

U 10 8 80 8 80 0,00 

U 11 8 80 10 100 1,00 

U 12 3 30 9 90 0,85 

U 13 5 50 7 70 0,40 

U 14 7 70 7 70 0,00 

U 15 8 80 9 90 0,50 

U 16 7 70 9 90 0,66 

U 17 6 60 9 90 0,75 

U 18 6 60 9 90 0,75 

U 19 5 50 6 60 0,20 

U 20 6 60 7 70 0,25 

U 21 7 70 8 80 0,33 

U 22 7 70 8 80 0,33 

U 23 7 70 9 90 0,66 

U 24 5 50 9 90 0,80 

U 25 5 50 5 50 0,00 

U 26 3 30 5 50 0,29 

Povprečna 

vrednost 

6 60 7,9 79 0,45 
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Iz tabele 18 je razvidno, da se je povprečno število pravilnih odgovorov po diskusiji 
v primerjavi z glasovanjem pred diskusijo pri vsebinskem sklopu snovi povečalo, 
in sicer s 50 % na 70 %. Skupni G-faktor je 0,37, kar predstavlja spodnjo mejo 
srednjega normiranega dosežka. Najvišji G-faktor sta dosegla U 23 in U 24 (g = 1), 
medtem ko bil je G-faktor 0 (g=0) za U 4, U 6, U 7, U 15 in U 26. Pet učencev se 
uvršča v zgornjo mejo normiranega dosežka (g > 0,7).  
 
Tabela 18: Število pravilnih odgovorov pred diskusijo in po njej ter pripadajoč G-faktor za posamezne učence 
– snovi 

SNOVI 

 Pred diskusijo Po diskusiji  

Zaporedna 

številka 

učenca 

Število 

pravilnih 

odgovorov 

od 10 

mogočih 

Delež [%] Število 

pravilnih 

odgovorov 

od 10 

mogočih 

Delež [%] G-faktor (g) 

U 1 5 50 7 70 0,40 

U 2 5 50 7 70 0,40 

U 3 2 20 6 60 0.50 

U 4 6 60 6 60 0,00 

U 5 1 10 3 30 0,22 

U 6 4 40 4 40 0,00 

U 7 7 70 7 70 0,00 

U 8 5 50 7 70 0,40 

U 9 7 70 9 90 0,66 

U 10 6 60 9 90 0,75 

U 11 4 40 6 60 0,33 

U 12 4 40 6 60 0,33 

U 13 4 40 7 70 0,50 

U 14 6 60 7 70 0,25 

U 15 8 80 8 80 0,00 

U 16 6 60 8 80 0,50 

U 17 5 50 9 90 0,80 

U 18 5 50 9 90 0,80 

U 19 5 50 7 70 0,40 

U 20 4 40 7 70 0,50 

U 21 4 40 7 70 0,50 

U 22 4 40 7 70 0,50 

U 23 7 70 10 100 1,00 

U 24 9 90 10 100 1,00 

U 25 3 30 5 50 0,29 

U 26 4 40 4 40 0,00 

Povprečna 

vrednost 

5 50 7 70 0,37 
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Tabela 19 prikazuje število pravilnih odgovorov za posameznega učenca pred 
diskusijo in po njej ter G-faktor. Kot je razvidno, se je povprečno število pravilnih 
odgovorov po diskusiji povečalo glede na povprečno število odgovorov pred 
diskusijo, in sicer s 63 % na 78 %. G-faktor je pri U 14, U 15, U 16, U 24 in U 2 
večji od 0,75, kar nam pove, da gre za visok normirani dosežek. Ti učenci so torej 
napredovali največ, če primerjam število odgovorov pred diskusijo in po njej. U 15 
in U 16 imata najvišji mogoč normirani dosežek (g = 1), kar pomeni, da sta bila 
najuspešnejša. G-faktor pri U 13 in U 20 je negativen (g = –1,00 in g = –0,33). 
Učenca sta nazadovala v številu pravilnih odgovorov po diskusiji v primerjavi s 
številom pravilnih odgovorov pred diskusijo. Skupni G-faktor učencev pri temi 
magnetizem je 0,34.  
 
Tabela 19: Število pravilnih odgovorov pred diskusijo in po njej ter pripadajoč G-faktor za posamezne učence 
– magnetizem 

MAGNETIZEM 

 Pred diskusijo 

 

Po diskusiji  

Zaporedna 

številka 

učenca 

Število 

pravilnih 

odgovorov 

od 10 

mogočih 

Delež [%] Število 

pravilnih 

odgovorov 

od 10 

mogočih 

Delež [%] G-faktor (g) 

U 1 7 70 9 90 0,66 

U 2 7 70 9 90 0,66 

U 3 8 80 8 80 0,00 

U 4 8 80 8 80 0,00 

U 5 4 40 7 70 0,50 

U 6 3 30 3 30 0,00 

U 7 6 60 7 70 0,25 

U 8 5 50 7 70 0,20 

U 9 9 90 9 90 0,00 

U 10 7 70 9 90 0,66 

U 11 5 50 8 80 0,60 

U 12 4 40 7 70 0,50 

U 13 10 100 9 90 -1,00 

U 14 5 50 9 90 0,80 

U 15 8 80 10 100 1,00 

U 16 7 70 10 100 1,00 

U 17 4 40 6 60 0,33 

U 18 7 70 7 70 0,00 

U 19 5 50 7 70 0,40 

U 20 7 70 6 60 -0,33 

U 21 5 50 7 70 0,40 

U 22 6 60 7 70 0,25 

U 23 6 60 8 80 0,50 

U 24 3 30 8 80 0,71 

U 25 6 60 9 90 0,75 

U 26 9 90 9 90 0,00 

Povprečna 

vrednost 

6,2 62 7,8 78 0,34 

 
 



 

105 
 

Iz tabele 20 je razvidno, da so učenci pri tematskem sklopu sile in gibanje zelo 
dobro napredovali, saj je povprečna vrednost pravilnih odgovorov po diskusiji 
precej visoka (82 %) v primerjavi s povprečno vrednostjo pravilnih odgovorov pred 
diskusijo (61 %). Vsi učenci so v številu pravilnih odgovorov napredovali, največji 
G-faktor (g = 1) so dosegli U 1, U 2, U 11 in U 12. U 10 v številu pravilnih odgovorov 
ni napredoval. Sedem učencev je imelo G-faktor večji od 0,7, kar pomeni, da se 
uvrščajo med visok normiran dosežek. Skupni G-faktor vseh učencev pri temi sile 
in gibanje je 0,53.  
 
Tabela 20: Število pravilnih odgovorov pred diskusijo in po njej ter pripadajoč G-faktor za posamezne učence 
– sile in gibanje 

SILE IN GIBANJE 

 Pred diskusijo 

 

Po diskusiji  

Zaporedna 

številka 

učenca 

Število 

pravilnih 

odgovorov 

od 9 

mogočih 

Delež [%] Število 

pravilnih 

odgovorov 

od 9 

mogočih 

Delež [%] G-faktor (g) 

U 1 7 78 9 100 1,00 

U 2  5 56 9 100 1,00 

U 3 1 11 3 33 0,25 

U 4 4 44 4 44 0,00 

U 5 2 22 7 78 0,71 

U 6 6 67 8 89 0,67 

U 7 4 44 7 78 0,60 

U 8 7 78 7 78 0,00 

U 9 5 56 7 78 0,50 

U 10 8 89 8 89 0,00 

U 11 7 78 9 100 1,00 

U 12 6 67 9 100 1,00 

U 13 5 56 6 67 0,25 

U 14 6 67 6 67 0,00 

U 15 6 67 8 89 0,67 

U 16 7 78 8 89 0,50 

U 17 5 56 7 78 0,50 

U 18 5 56 8 89 0,75 

U 19 5 56 7 78 0,50 

U 20 5 56 7 78 0,50 

U 21 5 56 8 89 0,75 

U 22 6 67 8 89 0,67 

U 23 7 78 8 89 0,50 

U 24 7 78 8 89 0,50 

U 25 6 67 7 78 0,33 

U 26 5 56 8 89 0,75 

Povprečna 

vrednost 

5,5 61 7,3 82 0,53 
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V tabeli 21 je zapisano število pravilnih odgovorov za posameznega učenca pred 
diskusijo in po njej za temo elektrike in G-faktor. Razviden je sicer večji delež 
pravilnih odgovorov po diskusiji (72 %) v primerjavi z deležem pravilnih odgovorov 
pred diskusijo (60 %), vendar je skupni G-faktor zelo nizek (g = 0,15). Pri drugem 
glasovanju nihče izmed učencev ni izbral vseh pravilnih odgovorov, največji G-
faktor ima U 17 (g = 0,86). Kar trije učenci, U 11, U 15 in U 23, so nazadovali pri 
številu pravilnih odgovorov, zato so njihovi G-faktorji negativni, kar močno vpliva 
na skupni G-faktor.  
 
Tabela 21: Število pravilnih odgovorov pred diskusijo in po njej ter pripadajoč G-faktor za posamezne učence 
– elektrika 

ELEKTRIKA 

 Pred diskusijo 

 

Po diskusiji  

Zaporedna 

številka 

učenca 

Število 

pravilnih 

odgovorov 

od 15 

mogočih 

Delež [%] Število 

pravilnih 

odgovorov 

od 15 

mogočih 

Delež [%] G-faktor (g) 

U 1 7 47 10 67 0,37 

U 2  5 33 6 40 0,10 

U 3 3 20 9 60 0,50 

U 4 6 40 8 53 0,22 

U 5 6 40 7 47 0,11 

U 6 6 40 10 67 0,44 

U 7 10 67 14 93 0,80 

U 8 11 73 13 87 0,50 

U 9 10 67 13 87 0,60 

U 10 10 67 12 80 0,40 

U 11 11 73 9 60 -0,50 

U 12 9 60 9 60 0,00 

U 13 13 87 13 87 0,00 

U 14 12 80 13 87 0,33 

U 15 14 93 11 73 -3,00 

U 16 9 60 11 73 0,33 

U 17 8 53 14 93 0,86 

U 18 12 80 13 87 0,33 

U 19 7 47 9 60 0,25 

U 20 7 47 8 53 0,13 

U 21 11 73 11 73 0,00 

U 22 7 47 9 60 0,25 

U 23 12 80 11 73 -0,33 

U 24 10 67 11 73 0,20 

U 25 9 60 12 80 0,50 

U 26 10 67 13 87 0,60 

Povprečna 

vrednost 

9,0 60 10,7 72 0,15 
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Tabela 22 prikazuje odstotek vseh pravilnih odgovorov pred diskusijo in po njej pri 
vseh obravnavanih vsebinskih sklopih ter povprečni G-faktor za posamezne 
učence v vseh obravnavanih vsebinskih sklopih. Najvišji G-faktor imata U 17 (g = 
0,65) in U 24 (g = 0,64), vendar nimata najvišjega odstotka pravilnih odgovorov pri 
obeh glasovanjih. Glede na njuno prvotno glasovanje sta pri drugem glasovanju 
dosegla napredek v pravilnosti odgovorov, vendar odstotek ni tako velik kot pri 
učencih, ki so že pri prvem glasovanju na večino vprašanj odgovorili pravilno in 
niso imeli možnosti napredka. Posledično je manjši njihov G-faktor. Čeprav ima U 
15 največji odstotek vseh pravilnih odgovorov, ima negativni G-faktor (g = –0,17) 
na račun odgovorov pri zadnjem vsebinskem sklopu, saj je pri glasovanju po 
diskusiji glasoval slabše. Povprečni G-faktor pri vseh učencih pri vseh 
obravnavanih vsebinskih sklopih je 0,38.  
 
Tabela 22: Delež pravilnih odgovorov skupno pri obeh glasovanjih in povprečni G-faktor za posamezne 
učence 

Zaporedna 

številka 

učenca 

Delež vseh 

pravilnih 

odgovorov 

Povprečni g-

faktor (g) 

U 1 73 % 0,49 

U 2 62 % 0,59 

U 3 49 % 0,30 

U 4 59 % 0,16 

U 5 46 % 0,43 

U 6 52 % 0,36 

U 7 71 % 0,40 

U 8 71 % 0,28 

U 9 78 % 0,42 

U 10 79 % 0,36 

U 11 71 % 0,49 

U 12 61 % 0,54 

U 13 73 % 0,00 

U 14 72 % 0,28 

U 15 83 % -0,17 

U 16 76 % 0,60 

U 17 67 % 0,65 

U 18 75 % 0,53 

U 19 58 % 0,35 

U 20 59 % 0,21 

U 21 68 % 0,40 

U 22 64 % 0,40 

U 23 79 % 0,37 

U 24 74 % 0,64 

U 25 62 % 0,37 

U 26 65 % 0,33 

Povprečna 

vrednost 

 0,38 
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Smiselno je bilo tudi pogledati, pri katerih vprašanjih najboljši učenci niso 
napredovali. Rezultati so predstavljeni v tabeli 23. S križcem (x) je označeno 
vprašanje pri posameznem učencu, pri katerem pri drugem glasovanju ni 
napredoval. Kot merilo za »najboljši« sem določila 20 % učencev, ki so pri obeh 
glasovanjih skupaj zbrali največ pravilnih odgovorov. To so učenci U 15, U 10, U 
23, U 9, U 16, kar je razvidno iz tabele 22. Iz tabele 23 lahko razberem, da so 
najboljši učenci imeli največ težav z vprašanjem G 8, ki se nanaša na trenje. Pri 
tem vprašanju niso napredovali 4 od 5 najboljših učencev. Po trije najboljši učenci 
niso napredovali pri vprašanjih M 10 in E 5. Vprašanje M 10 je bilo zastavljeno kot 
predlog Neje Nahtigal (2016) kot primer zahtevnejšega vprašanja. Vprašanje se je 
izkazalo za prezahtevno, saj tudi najboljši učenci niso napredovali. Presenetljivo 
se je na seznam vprašanj, na katera tudi najboljši niso napredovali, uvrstijo 
vprašanje E 5, saj gre le za poznavanje definicije termoelektrarne.  
 
 
Tabela 23: Prikaz vprašanj, pri katerih najboljši učenci niso napredovali 

 Z 7 Z 8 Z 9 S 1 S 2 S 7 M 6 M 10 G 8 E 2 E 3 E 5 E 9 E 10 E 

12 

U 15  x   x x   x       

U 10  x x x    x x   x    

U 23 x      x x  x x x    

U 9    x    x x   x   x 

U 16     x    x x   x x  

 
 
Tabela 24 prikazuje aritmetično sredino pravilnih odgovorov po učencih in 
standardni odklon pred diskusijo in po diskusiji za posamezni vsebinski sklop. 
Upoštevati je potrebno, da se število vprašanj pri posameznem sklopu razlikuje. 
Sklopi gibanje Zemlje, snovi in  magnetizem imajo 10 vprašanj, sklop sile in gibanje 
9, sklop elektrika pa 15 vprašanj. Pri vsakem vsebinskem sklopu je predstavljen 
tudi normirani dosežek. Aritmetična sredina (M)  pravilnih odgovorov se je pri vseh 
vsebinskih sklopih povečala, standardni odklon pa zmanjšal, kar pomeni, da so 
učenci pri vseh vsebinskih sklopih po diskusiji napredovali v številu pravilnih 
odgovorov. Razmerje med številom pravilnih odgovorov pred in po diskusiji se je 
najbolj izboljšalo pri sklopu sile in gibanje (g = 0,53), najmanj pri sklopu elektrika 
(g = 0,15).  
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Tabela 24: Aritmetična sredina in standardni odklon pravilnih odgovorov pred diskusijo in po njej ter 
normirani dosežek za posamezni vsebinski sklop 

 

 

Glasovanje pred 

diskusijo 

Glasovanje po diskusiji Normirani 

dosežek 

 M σ M σ g 

Gibanje Zemlje 6,0 1,58 7,9 1,23 0,45 

Snovi 5,0 1,77 7,0 1,73 0,37 

Magnetizem 6,2 1,82 7,8 1,47 0,34 

Sile in gibanje 5,5 1,52 7,3 1,39 0,53 

Elektrika 9,0 2,64 10,7 2,18 0,15 

 
 
 

Iz tabel 25, 26 in 27 lahko sklepamo naslednje: ob upoštevanju predpostavke o 
homogenosti variance (F = 3,315 g 1 = 2, g 2 = 22, alfa = 0,055) enosmerna analiza 
variance ANOVA ni pokazala statistično pomembnih razlik med aritmetičnimi 
sredinami povprečnih ocen učencev (F = 0,881, alfa = 0,466). Podatkov iz vzorca 
ne moremo posplošiti na osnovno množico. Ker imajo učenci v izbranem vzorcu s 
povprečno oceno 3 največjo aritmetično sredino (M =1 3,25), nam to pove, da so 
ti učenci najbolj napredovali, najmanj pa učenci s povprečno oceno 2, saj imajo 
najmanjšo aritmetično sredino (M=8,00). Razlika med številom pravilnih odgovorov 
po diskusiji in pred njo je največja pri učencih z dobrim splošnim učnim uspehom. 

Tabela 25: Splošni učni uspeh učencev, aritmetična sredina vprašanj, pri katerih so učenci napredovali, in 
standardni odklon 

Povprečna 

ocena 

Frekvenca (f) Aritmetična 

sredina (M) 

Standardni 

odklon (σ) 

2 1 8,00 / 

3 4 13,25 3,30 

4 13 11,92 4,43 

5 8 10,50 1,77 

Skupaj 26 11,54 3,60 

 
Tabela 26: Levenov preizkus 

 Vrednost (F) Stopnja 

prostosti 1     

(g 1) 

Stopnja 

prostosti 2     

(g 2) 

Stopnja 

tveganja (α) 

LEVENOV PREIZKUS 3,315 2 22 0,055 

 
Tabela 27: Enosmerna analiza variance – ANOVA 
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 Vrednost (F) Stopnja 

prostosti 1    

(g 1) 

Stopnja 

prostosti 2    

(g 2) 

Stopnja 

tveganja (α) 

ANOVA 0,881 3 22 0,466 

 
 
 
 

3.4.8 Analiza evalvacijskega vprašalnika 

Po zadnji učni uri so učenci izpolnili evalvacijski vprašalnik (priloga 7.7), ki je 
sestavljen iz šestih vprašanj. Vprašalnik je izpolnilo 26 učencev. 

Prvo vprašanje se je nanašalo na tehniko poučevanja s sošolčevo razlago. Učenci 
so morali na petstopenjski lestvici izbrati, kako jim je bil všeč tak način dela. 22 
učencev (85 %) je na lestvici označilo število 5, trije učenci (12 %) število 4 in en 
učenec (4 %) število 3. Enake rezultate sem dobila pri drugem vprašanju, ki se je 
nanašalo na to, ali so bili učencem všeč klikerji.  

Tretje vprašanje je spraševalo po zahtevnosti vprašanj, ki so bila uporabljena pri 
PI. Za odgovor, da so bila vprašanja ravno prav zahtevna, se je odločilo devet 
učencev (35 %). 17 učencev (65 %) meni, da so bila vprašanja prezahtevna.  

Pri četrtem vprašanju me je zanimalo, ali učenci menijo, da jim je sošolčeva razlaga 
pomagala pri tem, da so učno vsebino bolje usvojili. 22 učencev (85 %) se je s 
trditvijo strinjalo, štirje učenci pa ne (15 %).  

Desetim učencem (38 %) je bilo pri učnih urah všeč delo s klikerji, ravno toliko 
učencem delo v paru (38 %), dva učenca (8 %) sta si najbolj zapomnila zanimiva 
vprašanja, enemu učencu (4 %) je bila všeč učna vsebina o magnetih. En učenec 
(4 %) je kot najboljšo stvar poudaril to, da se mu zaradi anonimnosti rezultatov ob 
napačnem odgovora nihče izmed sošolčev ni smejal, enemu učencu so bili všeč 
deleži učencev po odgovorih, ki so se izpisali po glasovanju, en učenec (4 %) pa 
je poudaril, da mu je bilo všeč, ker so se veliko naučili. Nekateri učenci so dodali 
še, da jim je bilo všeč, ker ni bilo treba pisati na liste ali v zvezke.  

Zadnje vprašanje je učence spraševalo po tem, ali bi pri učnih urah kaj spremenili. 
24 učencev (92 %) ne bi spremenilo ničesar, en učenec (4 %) je predlagal krajša 
vprašanja, en učenec (4 %) pa želi, da bi si pare lahko izbrali sami.  
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4 SINTEZA IZSLEDKOV Z RAZPRAVO 
 

V tretjem poglavju sem predstavila rezultate in njihovo analizo, zbranih s PI in z 
evalvacijskim vprašalnikom, kar mi je omogočilo poiskati odgovore na zastavljena 
raziskovalna vprašanja.  

V nadaljevanju predstavljam odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja. 
Rezultatov ne morem posplošiti na osnovno množico, saj je bilo v raziskavo 
vključenih 26 učencev 4. razreda izbrane osnovne šole v šolskem letu 2016/17, 
lahko pa opišejo stanje na v raziskavo vključenem vzorcu.  

 

Raziskovalno vprašanje 1: Kakšen je skupni napredek učencev po vprašanjih po 
diskusiji v paru glede na glasovanje pred diskusijo? 
 
Odgovor 1: Učenci napredujejo po vprašanjih po diskusiji v paru glede na 
glasovanje pred diskusijo. 

Graf 60 prikazuje, da je povprečno število učencev, ki so pravilno odgovorili na 
vprašanje po diskusiji, višje od števila učencev, ki so pravilno odgovorili pred 
diskusijo. Največ pravilnih odgovorov po diskusiji so dosegli pri prvem in tretjem 
vsebinskem sklopu, torej pri učnih vsebinah gibanje Zemlje in magnetizem, največji 
napredek v številu pravilnih odgovorov po diskusiji pa pri vsebinskem sklopu snovi, 
pri katerem je razlika med številom pravilnih odgovorov pred diskusijo in po njej 
največja. Učenci so najmanj napredovali pri vsebinskem sklopu elektrika. Iz grafa 
61 je razvidno, da so vsi učenci v povprečju pravilno odgovorili na drugo vprašanje 
v tematskem sklopu gibanje Zemlje, najslabše povprečno število pravilnih 
odgovorov je bilo pri zadnjem vprašanju v vsebinskem sklopu elektrika.  

Učenci so pri vseh petih učnih urah v povprečju pravilno odgovorili na 57 % 
vprašanj pred diskusijo oz. so pravilno podali 805 odgovorov od 1.404 mogočih 
pravilnih odgovor na vprašanja in na 75 % vprašanj po diskusiji, saj so pravilno 
odgovorili na 838 od 1.114 mogočih vprašanj. 

Pri prvem srečanju, gibanje Zemlje, v katerem je sodelovalo 26 učencev, sem 
učencem zastavila 10 vprašanj in nato zbrala podatke. Že pri prvem glasovanju je 
pravilno odgovorilo 59 % učencev oz. so podali 153 pravilnih odgovorov od 
mogočih 260 (tabeli 11 in 12). Po diskusiji sem odgovore ponovno zbrala, zanimal 
pa me je predvsem napredek tistih učencev, ki so imeli možnost napredovanja. Pri 
drugem glasovanju so učenci glasovali le osemkrat in ne desetkrat kot pred 
diskusijo, saj je bil delež pravilnih odgovorov po prvem glasovanju višji od 70 %. 
Svoj napačni odgovor iz prvega glasovanja je popravilo 29 % učencev (tabela 12), 
napredovalo pa je 64 % tistih učencev, ki so lahko napredovali. PI je bila pri prvem 
vsebinskem sklopu uspešna, saj je napredovala več kot polovica (64 %) tistih 
učencev, ki so imeli to možnost.  

Tudi pri drugem srečanju o učni vsebini snovi je sodelovalo 26 učencev, ki so 
najprej individualno, nato pa v parih odgovarjali na 10 zastavljenih vprašanj. Pred 
diskusijo je bilo pravilno podanih 120 pravilnih odgovorov od 260 mogočih oz. 46 
% (tabeli 13 in 14). Pri drugem glasovanju so odgovarjali na 9 vprašanj, saj je bil 
delež odgovorov na eno vprašanje že pri prvem glasovanju visok. Od vseh 
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učencev, ki so imeli v celotnem sklopu možnost napredka, jih je v povprečju 
napredovalo 47 %, zato lahko tehniko ocenim kot delno uspešno.  

Tretja učna vsebina, magnetizem, je glede napredka učencev prineslo podobne 
rezultate kot prvo. Sodelovalo je 26 učencev, odgovarjali pa so na 10 vprašanj. Ker 
je bilo pri dveh vprašanjih po prvem glasovanju število pravilnih odgovorov večje 
od 70 %, so pri drugem glasovanju glasovali le osemkrat. Individualno je pravilno 
odgovorilo 60 % učencev (157 pravilnih od 260 mogočih odgovorov), v povprečju 
pa je napredovalo 64 % tistih učencev, ki so lahko napredovali. Gledano v celoti, 
je bila PI uspešna pri sedmih od desetih vprašanj. Pri dveh vprašanjih diskusija ni 
bila potrebna, pri enem pa je bil napredek učencev zanemarljiv.  

Pri četrti učni uri, sile in gibanje, je 26 učencev odgovarjalo na 9 zastavljenih 
vprašanj. Tabeli 17 in 18 prikazujeta, da je pred diskusijo pravilno odgovorilo 54 % 
učencev oz. je bilo podanih 140 pravilnih od 234 mogočih odgovorov. Po diskusiji, 
v kateri so odgovarjali na 7 vprašanj, saj je bilo v dveh primerih drugo glasovanje 
nepotrebno, pa je napredovalo še 66 % učencev, ki so imeli možnost napredka.  

Pri peti učni uri, elektrika, je sodelovalo 26 učencev. Odgovarjali so na 15 vprašanj 
povezanih z elektriko. Po prvi diskusiji je pravilni odgovor izbralo 60 % učencev 
(235 pravilnih od 390 mogočih odgovorov), po drugi diskusiji pa je napredovalo 63 
% tistih učencev, ki so lahko napredovali. 

Iz rezultatov je razvidno, da je napredek učencev pri vseh vsebinskih sklopih 
približno enak. Najbolj so napredovali učenci pri sklopu sile in gibanje (66 %), 
sledita gibanje Zemlje in magnetizem (64 %), nato elektrika (63 %), najmanj 
učencev pa je napredovalo pri sklopu snovi (47 %). Tabela 29 prikazuje, da je bil 
najvišji G-faktor tudi dosežen pri sklopu sile in gibanje (g = 0,53), najnižji pa pri 
sklopu elektrika (g = 0,15). Pri tem je treba upoštevati, da je bilo pri sklopu elektrika 
pri treh učencih število pravilnih odgovorov po diskusiji manjše od števila pravilnih 
odgovorov pred diskusijo, zato so imeli negativni G-faktor, kar vpliva na skupni G-
faktor. Pri prej omenjenih rezultatih pa sem primerjala samo napredek. Narobe 
popravljeni odgovorili so analizirani v nadaljevanju.  

Čeprav me je zanimal predvsem napredek učencev, je bilo smiselno pogledati tudi 
delež učencev pri posameznih vsebinskih sklopih, ki so svoje pravilne odločitve 
popravili v napačne. Pri prvem srečanju o gibanju Zemlje, so učenci svoje odločitve 
napačno popravili devetkrat od 208 mogočih napačnih popravkov, kar predstavlja 
4 % (tabela 12), pri drugem (snovi) pa štirikrat od 234 mogočih, kar je 2 % (tabela 
14). Enak delež napačno popravljenih odgovorov kot pri prvi uri je opazen tudi pri 
tretjem (magnetizem) in četrtem srečanju (sile in gibanje) (4 %), saj so pri tretjem 
učenci devetkrat od 208 mogočih odločitev popravili svoj odgovor, pri četrtem pa 
osemkrat od 182 mogočih (tabeli 11 in 13). Največkrat so svoj pravilni odgovor 
popravili pri zadnjem srečanju (elektrika), in sicer kar 30-krat od 312 mogočih, kar 
predstavlja 10 % (tabela 15). Po številu napačno popravljenih odgovorov najbolj 
izstopa 10. vprašanje pri temi elektrika, pri katerem je svojo odločitev napačno 
popravilo kar 12 učencev (46 %).  

Če primerjam, s katerimi vprašanji je imelo največ težav 20 % učencev, ki so pri 
obeh glasovanjih zbrali največ pravilnih odgovorov, lahko ugotovim, da so 
najslabše odgovorili na vprašanje G 8, ki govori o trenju (tabela 28).  
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Rezultati, ki sem jih dobila pri raziskavi, so podobni rezultatom, ki jih je v svojem 
magistrskem delu predstavila Neja Nahtigal (2016). Tudi tam so učenci napredovali 
pri vseh učnih urah, delež učencev, ki so svoje odgovore napačno popravili, pa je 
zanemarljiv. Odgovor na zastavljeno vprašanje sovpada tudi s podatki raziskave, 
ki je bila izvedena na Harvardu, kjer je bil delež pravilnih odgovorov približno 80-
odstoten, delež učencev, ki so nazadovali, pa 6-odstoten (Crouch, Watkin, Fager 
in Mazur, 2007).  

 

Raziskovalno vprašanje 2: Koliko napredujejo posamezni učenci po vsebinskih 
sklopih po diskusiji v paru glede na glasovanje pred diskusijo? 
 
Odgovor 2: Skupno je najbolj napredoval U 17, najmanj pa U 20. U15, ki je imel 
največje število pravilnih odgovorov pri prvem glasovanju, je imel najmanjše 
možnosti za napredek. 
 
Napredek posameznih učencev po vsebinskih sklopih je predstavljen v tabeli 16 
ter v tabelah 17, 18, 19, 20, 21 in 22, v katerih sem izračunala tudi G-faktor (g). 
Tabela 16 prikazuje, da je sedem učencev podalo največ pravilnih odgovorov, in 
sicer vsak 46-krat, vsi učenci pa so napredovali vsaj šestkrat. Učenec, ki je najmanj 
napredoval, je imel največje število pravilnih odgovorov v prvi diskusiji. 
 
V tabeli 17 vidimo, da ima najvišji G-faktor pri prvem vsebinskem sklopu gibanje 
Zemlje U 11 (g = 1), ki je po podatkih iz tabele 16 napredoval le dvakrat, saj je bilo 
število pravilnih odgovorov že pri prvem glasovanju zelo visoko. Poleg U 11 sta 
maksimalno napredovala tudi U 9 in U 16. Niti enkrat nista napredovala U 1 in U 
10. Tabela 16 prikazuje, da sta imela že pri prvem glasovanju 90- oz. 80-delež 
pravilnih odgovorov, zato sta imela majhne možnosti za napredovanje. Njun G-
faktor je 0.  
 
Tabela 18 prikazuje, da sta pri drugem obravnavanem vsebinskem sklopu snovi 
po diskusiji na vsa vprašanja pravilno odgovorila U 23 in U 24, zato je njun G-faktor 
visok (g = 1). G-faktor 0 je imelo pet učencev (U 4, U 6, U 7, U 15 in U 26). U 4 je 
sicer napredoval pri enem vprašanju, vendar je narobe popravil odgovor pri 
drugem vprašanju (tabela 16). Preostali štirje učenci niso napredovali. U 24 je 
težko napredoval, saj je imel že pri prvem glasovanj 90 % pravilnih odgovorov. 
 
Iz tabele 19 je razvidno, da imata pri sklopu magnetizem najvišji G-faktor U 15 in 
U 16 (g = 1), ki sta sicer napredovala le 2- oz. 3-krat glede na osnovno množico, 
vendar 100 % glede na število mogočih napredovanj. Tabela 21 prikazuje, da je 
glede na osnovno množico največkrat napredoval U 24, in sicer 5-krat, njegov G-
faktor pa je 0,71 (tabela 19). U 3, U 4, U 9, U 18 in U 26 imajo G-faktor enak 0, saj 
niso napredovali ali pa so nazadovali. Napredoval je le U 4, vendar je nato napačno 
popravil drug odgovor iz prve diskusije. U 13 in U 20 imata negativni G-faktor, saj 
sta pri drugem glasovanju napačno popravila en odgovor. U 13 je sicer pri prvem 
glasovanju na vsa vprašanja odgovoril pravilno.  
 
Pri četrtem vsebinskem sklopu (sile in gibanje) je v celoti napredovalo kar 6 
učencev, in sicer U 1, U 2, U 11, U 12, U 23 in U 24. Popravili so vse napačne 
odgovore iz prvega glasovanja. U 4, U 8 in U 10 niso napredovali niti pri enem 



 

114 
 

vprašanju, pri katerem bi lahko napredovali. Tabela 20 prikazuje, da so pri četrtem 
vsebinskem sklopu sile in gibanje najbolj napredovali U 1, U 2, U 11 in U 12, U 23 
in U 24. Pri drugem glasovanju so popravili vse napačne odgovore iz prvega 
glasovanja. Navedeni učenci so napredovali največ, kolikor so lahko, vendar je bilo 
število pravilnih odgovorov že pri prvem glasovanju visoko. Pred diskusijo je 
namreč pravilno odgovoril le na 2 vprašanji od 9 mogočih.    U 4, U 8 in U 10 niso 
napredovali (g = 0), U 14 pa je sicer napredoval pri dveh vprašanjih, vendar je nato 
dve vprašanji narobe popravil (g = 0).  
 
Pri zadnjem, petem sklopu vprašanj (elektrika) nihče izmed učencev ni pravilno 
odgovoril na vsa vprašanja. V tabeli 21 je napisano, da ima največji G-faktor U 17 
(g = 0,86), ki je napredoval z 8 pravilnih odgovorov na 14 pravilnih odgovorov po 
diskusiji v paru. Ta podatek prikazuje tudi tabela 16, v kateri vidimo, da je učenec 
napredoval 7-krat, en odgovor iz prvega glasovanja pa je pri drugem popravil 
narobe. Maksimalno je napredoval tudi U 15. U 23 ni napredoval niti enkrat. Kar 
trije učenci (U 11, U 15 in      U 23) so pri drugem glasovanju nazadovali, saj so 
podali manj pravilnih odgovorov kot pri glasovanju pred diskusijo. U 12 je imel G-
faktor –0,5, saj je nazadoval za 2 vprašanji, U 15 kar –3, saj je nazadoval za 3 
vprašanja, U 23 pa –0,33, saj je nazadoval za eno vprašanje. U 15 je sicer pri 
prvem glasovanju odgovoril pravilno na kar 14 od 15 mogočih vprašanj.  
 
Skupno je največ napredoval U 17, ki je napredoval pri 77 % vprašanj, pri katerih 
je imel možnost napredka. Najmanj je napredoval U 20, ki je napredoval le pri 32 
% vprašanj, pri katerih je lahko. U 15, ki je sicer najmanjkrat napredoval glede na 
osnovno množico, je imel največ pravilnih odgovorov pri obeh glasovanjih (40). 
Skupno so največ pravilnih odgovorov izbrali U 9, U 10, U 15, U 16, U 18, U 23 in 
U 24, ki so pravilno odgovorili vsak po 46-krat.  
 
Učenci, ki so že pri prvem glasovanju pravilno odgovorili na vprašanja, so težko 
napredovali, zato so tudi njihovi G-faktorji nizki.  
 
 
Raziskovalno vprašanje 3: Kakšne so razlike v napredovanju posameznih 
učencev glede na njihov splošni učni uspeh?  
 
Odgovor 3: Splošni učni uspeh ne vpliva na napredek učencev.  
 
 
Enosmerna analiza variance (tabeli 25 in 27) je pokazala, da splošni učni uspeh 
ne vpliva na napredek učencev, kar lahko trdimo s 5 % tveganjem (α = 0,05). 
Razvidno je, da so najbolj napredovali učenci z dobrim splošnim učnim uspehom 
(povprečna ocena 3), najmanj pa učenci z zadostnim splošnim učnim uspehom 
(povprečna ocena 2). Čeprav rezultatov ne moremo posplošiti na celotno množico, 
je za ta vzorec značilno, da so najbolj napredovali učenci s splošnim učnim 
uspehom 3, najmanj pa učenci s splošnim učnim uspehom 2. Sicer je splošni učni 
uspeh U 17, ki je v raziskavi najbolj napredoval, in U 20, ki je v raziskavi najmanj 
napredoval, prav dober (4). Ravno tak učni uspeh ima U 15, ki je imel zaradi 
velikega števila pravilnih odgovorov pri prvem glasovanju majhne možnosti za 
napredek. 
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Lasry (2008) ugotavlja, da dijaki z več predznanja enako napredujejo pri 

tradicionalnem pouku in pri pouku z uporabo tehnike, vendar pri uporabi tehnike 

dijaki z manj predznanja napredujejo toliko kot dijaki z več predznanja pri 

tradicionalnem poučevanju. Omenjenih trditev v svoji raziskavi nisem preverjala, 

vendar lahko iz rezultatov sklepam, da je tehnika na izbranem vzorcu najbolj 

primerna za učence z dobrim učnim uspehom za katere je pomembno, da so v 

stiku z boljšimi učenci. Pri tem je potrebno upoštevati, da oblikujemo heterogene 

pare oz. skupine učencev glede na njihove sposobnosti in znanje.   

 

 Raziskovalno vprašanje 4: Kakšno je mnenje učencev o uporabi tehnike 

poučevanja s sošolčevo razlago? 

 
Odgovor 4: Učenci so zadovoljni s tehniko in tudi z uporabo klikerjev. Menijo, da 
jim je tehnika pomagala pri tem, da so učno vsebino bolje usvojili. 
 
Večini učencev (85 %) je bil všeč tak način ponavljanja in poglabljanja snovi; 
menijo, da so s takim načinom dela učno vsebino bolje usvojili. Čeprav so bila več 
kot polovici učencev (65 %) vprašanja prezahtevna, rezultati kažejo, da so vsi 
učenci napredovali. Kot prednosti učenci poudarjajo delo v paru in delo s klikerji, 
ki je bilo všeč 22 učencem (85 %), anonimnost rezultatov in obravnavano učno 
vsebino. 92 % učencev pri tehniki ne bi spremenilo ničesar. Tudi v raziskavi, ki jo 
je izvedla Šestakova (2013a), učenci kot pozitivno stvar navajajo, da je delo s 
klikerji zabavno, saj ni treba le sedeti, poslušati in pisati. Takega mnenja je 93 % 
učiteljev in 70 % učencev, ki so bili vključeni v raziskavo znotraj projekta Galileo 
(Crouch, Watkins, Fager in Mazur, 2007).  
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5 ZAKLJUČEK  
 

Z magistrskim delom sem želela ugotoviti, ali je tehnika poučevanja s sošolčevo 
razlago uspešna tudi pri poučevanju fizikalnih in kemijskih vsebin v 4. razredu 
osnovne šole.  
 
V teoretičnem delu sem predstavila pouk naravoslovja, sodelovalno učenje in 
tehniko poučevanja s sošolčevo razlago, se osredinila na cilje v učnem načrtu za 
naravoslovje in tehniko v 4. razredu osnovne šole ter predstavila teoretična ozadja 
obravnavanih tem in najpogostejše napačne predstave. Teoretična izhodišča so 
mi bila v veliko pomoč pri oblikovanju vprašanj, ki so bila pozneje zastavljena 
učencem. Analizo rezultatov posameznih vprašanj sem predstavila v empiričnem 
delu, v katerem sem tudi ugotavljala, kakšna je povezanost med napredkom in 
splošnim učnim uspehom učencev. Nazadnje sem interpretirala še evalvacijski 
vprašalnik, ki so ga učenci izpolnili po zadnji učni uri. 
 
Vse to je vodilo do naslednjih ugotovitev: 
 

• Število pravilnih odgovorov po diskusiji v paru je večje kot število pravilnih 
odgovorov pred diskusijo (graf 60, tabela 24, poglavje 3.4.6, poglavje 3.4.7). 

• Učenci so napredovali pri vseh vsebinskih sklopih (graf 60, tabela 24, 
poglavje 3.3.6  poglavje 3.3.7, graf 11, graf 22, graf 33, graf 43, graf 59). 

• Delež učencev, ki je svoje pravilne odgovore iz prvega glasovanja narobe 
popravil po diskusiji v paru, je zanemarljiv (poglavje 4) 

• Med napredkom učencev in splošnim učnim uspehom ni statistično 
pomembnih razlik, za vzorec pa velja, da so najbolj napredovali učenci z 
dobrim splošnim učnim uspehom (tabela 25, tabela 26, tabela 27, poglavje 
3.3.7). 

• Učenci so tehniko ovrednotili kot pozitivno in zanimivo (poglavje 3.4.8). 

• Učence sta pri uporabi tehnike najbolj pritegnila delo v paru in glasovanje s 
klikerji (poglavje 3.3.8). 

 

Zgoraj zapisane trditve so potrdile pričakovane rezultate, ki sem si jih postavila 
pred začetkom raziskovanja, vendar jih zaradi majhnosti vzorca ne morem 
posplošiti na celotno populacijo četrtošolcev.  

 

5.1 Ideje za nadaljnje delo 

Pred začetkom načrtovanja raziskave smo si prebrali predloge za nadaljnje 
raziskovanje, ki jih je v svojem magistrskem delu zapisala Neja Nahtigal (2016). 
Na podlagi prebranega smo lažje oblikovali vprašanja in načrtovali raziskavo. 
Upoštevali smo predlog, da je zunanji raziskovalec lahko moteči faktor v raziskavi, 
zato smo raziskavo izvedli v razredu, ki ga sicer poučujem celo šolsko leto. Prav 
tako je raziskava trajala dlje časa, in sicer 6 mesecev, z njo smo preverili PI na 
vseh kemijskih in fizikalne sklopih v 4. razredu osnovne šole pri predmetu 
naravoslovje in tehnika. Vprašanja smo uporabili v zaključnem delu obravnavane 
teme, kot je to predlagala zgoraj omenjena avtorica. Uporabili smo tudi nekaj njenih 
težjih vprašanj, vendar so se nekatera izkazala za pretežka.  
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Kljub upoštevanju omenjenih predlogov, smo v nadaljevanju oblikovali še nekaj 
svojih, ki so se mi porodili tekom raziskave. 

Za obravnavo posameznih tem mora imeti učitelj dobro razjasnjeno strokovno 
terminologijo, fizikalne in kemijske postopke ter poznati teme, ki se na prvi pogled 
morda ne tičejo obravnavanih tem. 

V sklopu magistrskega dela smo oblikovali tudi nabor vprašanj, ki bodo lahko v 
pomoč učiteljem pri izvajanju tehnike v 4. razredu osnovne šole. Če bi vprašanja 
sestavljali ponovno, bi oblikovali enako število vprašanj v vsakem sklopu, saj bi jih 
bilo lažje analizirati. Vprašanja bi si sledila od najlažjega do najtežjega oz. po 
Bloomovi taksonomiji in ne po ciljih, kot je to storjeno v naši raziskavi.  Poskušali 
bi oblikovati krajše, bolj enakovredne odgovore, saj so bili nekateri odgovori 
prelahki in so učenci vprašanja reševali z izločanjem neustreznih odgovorov.  

Čas trajanja učne ure bi omejili na eno šolsko uro (45 minut), saj so bili učenci po 
srečanju, ki je trajalo dve šolski uri (90 minut) že precej utrujeni. Verjamemo, da bi 
diskusija pri nekaterih vprašanjih boljše uspela, če bi bili učenci spočiti. Nekatere 
pare učencev bi formirali drugače. Na začetku šolskega leta bi sestavili krajši 
predtest, ki bi zajemal učno vsebino, ki jo bomo obravnavali, nato pa bi na podlagi 
rezultatov učence razdelili v pare tako, da bi bili boljši učenci v paru s slabšimi.  

Zanimivo bi bilo primerjati celoletno znanje iz obravnavanih učnih vsebin med 
kontrolno in eksperimentalno skupino, npr. v obliki celoletnega testa. Ena skupina 
bi učno vsebino utrjevala na tradicionalen način, druga skupina s PI. Tu se nam 
sicer poraja dvom o različnem predznanju in morda tudi komunikacijskih 
spretnostih znotraj skupin, zato morda rezultati ne bi bili verodostojni.  

Z izvedeno raziskavo smo zadovoljni, saj so učenci napredovali v znanju iz 
naravoslovja in tehnike, med učnimi urami pa uživali, kar potrjujejo tudi rezultati iz 
evalvacijskega vprašalnika. Kot učitelji se moramo zavedati, da sodobni šolski 
sistem ne predvideva več tradicionalnega frontalnega pouka, ampak aktivno, 
eksperimentalno, izkustveno in sodelovalno učenje, preko katerega poleg znanja, 
učenci krepijo tudi socialne veščine in izboljšajo odnose z vrstniki. Mnogi učitelji se 
raje poslužujejo frontalnih oblik pouka, saj si ne vzamejo dovolj časa za oblikovanje 
izkustvenih nalog, na tem področju niso izkušeni ali pa raje poučujejo na način, kot 
ga poznajo in v katerem se počutijo varno. Menim, da se moramo vsi učitelji 
zavedati, da je zanimiv pouk ključ do uspeha, saj bodo učenci za opravljanje nalog 
motivirani, njihova vedoželjnost pa se bo z vsakim novim izzivom še povečala.  

Za konec naj dodamo še misel, ki je lahko spodbuda vsakemu učitelju, ki ima strah 
pred uvajanjem novih tehnik in metod v pouk naravoslovja. Pri evalvaciji ob 
zaključku šolskega leta, so vsi učenci kot pozitivno stvar pouka naravoslovja in 
tehnike v letošnjem šolskem letu izpostavili PI. Menijo, da so se s takim načinom 
dela naučili največ, saj so se naučili sprejemati mnenja drugih sošolcev ter skupaj 
poiskati rešitve, ki vodijo do pravilnega odgovora.  
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 7 PRILOGE 
 

7.1 PREGLED CILJEV IZ UČNEGA NAČRTA IN TAKSONOMSKIH  RAVNI PO 

POSAMEZNIH VSEBINSKIH SKLOPIH 
 

Tabela 28: Cilji in pripadajoče taksonomske ravni za posamezno vprašanje – gibanje Zemlje 

GIBANJE ZEMLJE  

Zaporedna 

številka 

vprašanja 

Cilj Taksonomska raven 

(Bloom) 

1. Učenci znajo odkriti povezanost nastanka 

dneva in noči z vrtenjem Zemlje okrog njene 

osi. 

Uporaba 

2. Učenci znajo odkriti povezanost nastanka 

dneva in noči z vrtenjem Zemlje okrog njene 

osi. 

Razumevanje 

3. Učenci znajo razložiti, zakaj se noč in dan 

razlikujeta po osvetljenosti. 

Razumevanje 

4. Učenci poznajo svetlobne vire. Znanje 

5. Učenci znajo razložiti soodvisnost lege svetila 

in osvetljenega predmeta glede na velikost in 

lego sence. 

Znanje 

6. Učenci znajo razložiti soodvisnost lege svetila 

in osvetljenega predmeta glede na velikost in 

lego sence. 

Uporaba 

7. Učenci znajo razložiti soodvisnost lege svetila 

in osvetljenega predmeta glede na velikost in 

lego sence. 

Sinteza 

8. Učenci znajo na modelu pokazati Lunin in 

Sončev mrk. 

Uporaba 

9. Učenci znajo razložiti, zakaj nastanejo Lunine 

mene. 

Razumevanje 

10. Učenci vedo, da predmete vidimo, ker se od 

njih odbija svetloba. 

Razumevanje 
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Tabela 29: Cilji in pripadajoče taksonomske ravni za posamezno vprašanje – snovi 

SNOVI 

Zaporedna 

številka 

vprašanja 

Cilj Taksonomska raven 

(Bloom) 

1. Učenci prikažejo, da se zmesi lahko ločijo na 

sestavine.  

Uporaba 

2. Učenci prikažejo, da se zmesi lahko ločijo na 

sestavine. 

Razumevanje 

3. Učenci dokažejo, da segrevanje in ohlajanje 

snovi povzročata spremembe lastnosti snovi. 

 

Znanje 

4. Učenci uvrstijo snovi po njihovih lastnostih. Uporaba 

5. Učenci uvrstijo snovi po njihovih lastnostih. Uporaba 

6. Učenci uvrstijo snovi po njihovih lastnostih. Uporaba 

7. Učenci dokažejo, da segrevanje in ohlajanje 

snovi povzročata spremembe lastnosti snovi. 

Uporaba 

8. Učenci ugotovijo bistvene značilnosti 

prepustnih in neprepustnih snovi na vodo in 

zrak. Pojasnijo povezanost lastnosti snovi z 

njihovo uporabo. 

Uporaba 

9. Učenci uvrstijo snovi po njihovih lastnostih. Uporaba 

10. Učenci ugotovijo bistvene značilnosti 

prepustnih in neprepustnih snovi na vodo in 

zrak. 

 

Uporaba 

 

Tabela 30: Cilji in pripadajoče taksonomske ravni za posamezno vprašanje – magnetizem 

MAGNETIZEM 

Zaporedna 

številka 

vprašanja 

Cilj Taksonomska raven (Bloom) 

1. Učenci prikažejo, da so med magnetom in železom 

privlačne sile.  

Uporaba 

2. Učenci prikažejo, da so med magnetom in železom 

privlačne sile. 

Znanje 

3. Učenci vedo, da ima magnet severni in južni pol.  Znanje 

4. Učenci prikažejo, da so med magneti privlačne in 

odbojne sile.  

Razumevanje 

5. Učenci prikažejo, da so med magneti privlačne in 

odbojne sile. 

Razumevanje 

6. Učenci prikažejo, da so med magneti privlačne in 

odbojne sile. 

Uporaba 

7. Učenci prikažejo, da so med magnetom in železom 

privlačne sile. 

Uporaba 

8. Učenci vedo, da ima magnet severni in južni pol.  Uporaba 

9. Razložijo pomen praktične uporabe magnetov.  Razumevanje 

10. Učenci prikažejo, da so med magneti privlačne in 

odbojne sile. Razložijo pomen praktične uporabe 

magnetov.  

Sinteza 
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Tabela 31: Cilji in pripadajoče taksonomske ravni za posamezno vprašanje – sile in gibanje 

SILE IN GIBANJE 

Zaporedna 

številka 

vprašanja 

Cilj Taksonomska raven 

(Bloom) 

1. Učenci prikažejo, da se telesa navzdol 

premikajo zaradi sile teže.  

Razumevanje 

2. Učenci vedo, da se telesa premikajo, če 

uporabimo silo. 

Razumevanje 

3. Učenci prikažejo, da se telesa navzdol 

premikajo zaradi sile teže. 

Analiza 

4. Učenci prikažejo, da se telesa navzdol 

premikajo zaradi sile teže. 

Razumevanje 

5. Učenci prikažejo, da se telesa navzdol 

premikajo zaradi sile teže. 

Uporaba 

6. Učenci na praktičnih primerih dokažejo silo 

trenja. 

Uporaba 

7. Učenci ugotovijo različne načine premikanja 

teles.  

Uporaba 

8. Učenci na praktičnih primerih dokažejo silo 

trenja. 

Analiza 

9. Učenci razložijo pomen lastnosti površin 

glede na različne načine gibanja.  

Uporaba 
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Tabela 32: Cilji in pripadajoče taksonomske ravni za posamezno vprašanje – elektrika 

ELEKTRIKA 

Zaporedna 

številka 

vprašanja 

Cilj Taksonomska raven 

(Bloom) 

1. Učenci poznajo različne vrste elektrarn.  Znanje 

2. Učenci naštejejo vire in porabnike 

električnega toka.  

Znanje 

3. Učenci naštejejo vire in porabnike 

električnega toka. 

Razumevanje 

4. Učenci opišejo pot elektrike od elektrarne do 

porabnika. 

Znanje 

5. Učenci poznajo različne vrste elektrarn. Znanje 

6. Učenci poznajo elemente električnega kroga 

in njihovo vlogo. 

Uporaba 

7. Učenci poznajo elemente električnega kroga 

in njihovo vlogo. 

Uporaba 

8. Učenci poznajo elemente električnega kroga 

in njihovo vlogo. 

Analiza 

9. Učenci razumejo pomen prevodnikov in 

izolatorjev. 

Uporaba 

10. Učenci poznajo elemente električnega kroga 

in njihovo vlogo. 

Znanje 

11. Učenci poznajo elemente električnega kroga 

in njihovo vlogo. 

Uporaba 

12. Učenci poznajo elemente električnega kroga 

in njihovo vlogo. 

Razumevanje 

13. Učenci razumejo pomen prevodnikov in 

izolatorjev. 

Analiza 

14. Učenci poznajo nevarnosti električnega toka.  Razumevanje 

15.  Učenci ugotovijo koristnost varčevanja z 

električno energijo.  

Vrednotenje 
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7.2 VPRAŠANJA – GIBANJE ZEMLJE 
 

1. Katera je pravilna razlaga za to, da imamo na Zemlji noč in dan? (Vir: 

Naravoslovne raziskave TIMSS, 2011) 

 
E) Sonce kroži okrog Zemlje. 
F) Zemlja se vrti okrog svoje osi. 
G) Zemlja kroži okrog Sonca. 
H) Sonce se vrti okrog svoje osi. 

 

 

2. Na spodnji sliki so Sonce, Zemlja in Luna. Vsa tri nebesna telesa so 
označena s številko. Obkroži pravilno trditev. (Prirejeno po: Naravoslovne raziskave 

TIMSS, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Vir: Naravoslovne raziskave TIMSS, 2011) 

 

E) Nebesno telo številka 1 se vrti okrog svoje osi. 
F) Nebesno telo številka 2 je Sonce. 
G) Nebesno telo številka 2 je zvezda. 
H) Nebesno telo številka 3 je Luna.  

 

3. Zakaj je ponoči tema? 
 

E) Ker ni sonca. 
F) Ker svetloba ne pada na tisti del Zemlje. 
G) Ker gremo spat. 
H) Ker Sonce ponoči ne sveti. 
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4. V katerem izmed naštetih parov sta navedena dva svetlobna vira? (Vir: 

Naravoslovne raziskave TIMSS, 2011) 

 
E) Sveča in Luna 
F) Luna in ogledalo 
G) Sonce in sveča 
H) Ogledalo in sonce 

 

5. Reflektor osvetljuje deklico na odru. 
 

 
(Vir: Naravoslovne raziskave TIMSS, 2011) 

 

Katera črka najbolje prikazuje smer dekličine sence? (Vir: Naravoslovne raziskave TIMSS, 

2011) 

E) A 
F) B 
G) C 
H) D 

 

 

6. Proti kateri strani neba pada senca predmetov, ko je Sonce na zahodu?  
E)  Proti jugu. 
F)  Proti zahodu. 
G)  Proti severu. 
H)  Proti vzhodu.  

 

 

7. Marko je višji od Ane, Jernej pa nižji od Ane. Vsak izmed njih je na skici 
označen s svojo številko. Postavijo se med žaromet in steno, tako da so 
njihove sence na steni enako visoke. Katera trditev je pravilna? (Prirejeno po: Od 

mravlje do sonca 1: delovni zvezek, 2012) 
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(Vir: Krnel idr., 2016) 

E)  Marko je označen s številko 1. 
F)  Marko je označen s številko 2. 
G)  Marko je označen s številko 3.  
H)  Krogi so na skici prikazano napačno, saj bi morali biti vsi enako oddaljeni 
od stene.  

 

 

8. Katera slika prikazuje Zemljo (Z), Sonce (S) in Luno (L) v času Luninega 
mrka? (Slika ni narisana v merilu). (Vir: Naravoslovne raziskave TIMSS, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Vir: Naravoslovne raziskave TIMSS, 2011) 

 

9. Zgodaj v jasni mesečni noči je Jana videla Luno na enem delu neba. Pozneje 
isto noč pa je opazila, da je Luna na drugem delu neba. Katera je najboljša 
razlaga za ta pojav? (Vir: Naravoslovne raziskave TIMSS, 2011) 

 

E)  Zemlja kroži okrog Lune. 
F)  Zemlja se vrti okrog svoje osi.  
G)  Luna kroži okrog Zemlje. 
H)  Luna se vrti okrog svoje osi.  

 

1 

2

 
 

1  

3 
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10. Zakaj vidimo predmete? Katera skica je pravilna? 
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7.3 VPRAŠANJA – SNOVI 
 

 

1. Katarina ima mešanico železnih opilkov in mivke. Rada bi ločila obe 
sestavini. Kako lahko to stori? (Vir: Naravoslovne raziskave TIMSS, 2007) 
 

E)  Mešanico pretrese, železni opilki se bodo razporedili po površini. 
F)  Mešanici doda vodo, mivka se bo raztopila v vodi. 
G)  Mešanico preseje s sitom, mivka bo ostala na situ. 
H)  Mešanici približa magnet, ki bo pritegnil železne opilke.  

 

 

2. Izberi pravilni vrstni red ločevanja zmesi iz koščkov železa, peska in 
kuhinjske soli.  

 
E)  Izparevanje, uporaba magneta, dodatek vode, filtracija 
F)  Filtracija, dodatek vode, izparevanje, uporaba magneta 
G)  Uporaba magneta, dodatek vode, filtracija, izparevanje 
H)  Uporaba magneta, filtracija, dodatek vode, izparevanje 

 

3. Suzana je izmerila, koliko sladkorja se raztopi v skodelici hladne vode, v 
skodelici tople vode in v skodelici vroče vode. Kaj je najverjetneje 
dokazala? (Vir: Naravoslovne raziskave TIMSS, 2011). 

 
E)  Največ sladkorja se je raztopilo v hladni vodi. 
F)  Največ sladkorja se je raztopilo v topli vodi. 
G)  Največ sladkorja se je raztopilo v vroči vodi. 
H)  V hladni, topli in v vroči vodi se je raztopila enaka količina sladkorja.  
 

 

4. Vsi trije predmeti so enake oblike in velikosti.  

 

 

 

 

 

 

(Vir: Naravoslovne raziskave TIMSS, 2007) 
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Katera trditev o teži predmetov je pravilna? (Vir: Naravoslovne raziskave TIMSS, 2007) 

E) Leseni predmet je najtežji. 
F) Železni predmet je najtežji.  
G) Predmet iz stiropora je najtežji. 
H) Vsi trije predmeti so enako težki.  
 
 

5. V tabeli so zapisane lastnosti dveh snovi.  

 

Kateri sta najverjetneje opisani snovi? 

E)  Prva snov je steklo, druga snov je glina. 
F)  Prva snov je baker, druga snov je les. 
G)  Prva snov je železo, druga snov je sladkor. 
H)  Prva snov je pluta, druga snov je zlato.  
 

6. Bojan je v rečni strugi našel štiri kamne iz iste snovi. Kamni so se razlikovali 
po obliki in velikosti. Kateri kamen je reka najverjetneje nosila najdlje? (Vir: 

http://www.modrijan.si)  

 

 

E)  Kamen A. 
F)  Kamen B. 
G)  Kamen C. 
H)  Kamen Č. 
 

http://www.modrijan.si/
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7. Janez je naštel nekaj razlogov, zakaj so kotlički in kuhinjske ponve pogosto 
narejeni iz snovi, ki jo imenujemo baker. Kateri izmed razlogov je pravi? (Vir: 

www.modrijan.si) 

 
 

E)  Baker se hitro in enakomerno segreje. 
F)  Baker se na lahek način tali. 
G)  Baker je težko oblikovati. 
H)  Baker se raztaplja v vroči vodi. 

 

8. Katere spodaj opisane lastnosti snovi so značilne za avtomobilsko gumo? 

A) Gnetljiva, precej mehka, ne sme prepuščati vode.  
E)  Negnetljiva, precej mehka, ne sme prepuščati vode. 
F)  Negnetljiva, trda, ne sme prepuščati vode. 
G)  Gnetljiva, precej mehka, prepušča vodo.  

 

9. Voda, ki se po nevihti skali, se v nekaj dneh zbistri. Katera je najverjetnejša 
razlaga za ta pojav? 

A) Veter premeša vodo.  
B) Rastline, ki se nahajajo v vodi, sčistijo vodo. 
C) Trdni delci se v vodi raztopijo.  
D) Trdni delci se usedejo na dno.  

 

10. Zakaj nam ob močnem vetru obrne dežnik? 

E)  Ker je tkanina na dežniku prepustna na vodo. 
F)  Ker tkanina na dežniku ni prepustna na vodo.  
G)  Ker je tkanina na dežniku prepustna na zrak. 
H)  Ker tkanina na dežniku ni prepustna na zrak. 
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7.4 VPRAŠANJA – MAGNETIZEM 

 

1. Z magnetom razlikujemo med: 

 

A) bakrenimi in lesenimi kvadri. 

B) plastičnimi in papirnatimi krožniki. 

C) železnim in aluminijastimi žeblji. 

D) prozornimi in zelenimi steklenicami.  

 

2. Magnet A lahko drži tri enake zlate prstane, magnet B pa šest enakih 

zlatih prstanov. Kateri magnet je močnejši? 

 

A) Magnet A. 

B) Magnet B. 

C) Oba magneta sta enako močna. 

D) Magnet ne privlači zlata.  

 

3. Magnet ima dva pola. Kako ju imenujemo? 

A) Zgornji in spodnji pol. 

B) Severni in južni pol. 

C) Vzhodni in zahodni pol. 

D) Pozitivni in negativni pol. 

 

4. Na svinčnik smo nataknili tri magnete. Magnet 1 in 2 se premikata, dokler 

se ne dotakneta. Zakaj se magneta 1 in 2 dotikata? (Vir: Naravoslovne raziskave 

TIMSS, 2007) 

Opomba: Vprašanje je sicer uporabila že Neja Nahtigal v svoji raziskavi, 

vendar se mi ga zdi smiselno uporabiti tudi tu, saj so bili v njeni raziskavi 

odgovori zelo različni.  

 
(Vir: Naravoslovne raziskave TIMSS, 2007) 

 

A) Oba magneta, 1 in 2, imata dva pola. Ker sta drug proti drugemu 

obrnjena z nasprotnima poloma, se privlačita. 

B) Oba magneta, 1 in 2, imata dva pola. Ker sta drug proti drugemu 

obrnjena z nasprotnima poloma, se odbijata. 

C) Oba magneta, 1 in 2, imata dva pola. Ker sta drug proti drugemu 

obrnjena z enakima poloma, se odbijata. 

D) Oba magneta, 1 in 2 imata dva pola. Ker sta drug proti drugemu 

obrnjena z enakima poloma, se privlačita.  
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5. Na svinčnik smo nataknili tri magnete. Magneta 2 in 3 ostaneta ločena. 

Zakaj?  

 

(Vir: Naravoslovne raziskave TIMSS, 2007) 

A) Nasprotna pola magnetov 2 in 3 se privlačita. 

B) Nasprotna magneta polov 2 in 3 se odbijata. 

C) Enaka pola magnetov 2 in 3 se privlačita. 

D) Enaka pola magnetov 2 in 3 se odbijata. 

 

6. V bližino kompasa postavimo magnet. Kam bo kazala igla v kompasu? 

 

A) Smer sever – jug 

B) Smer vzhod – zahod 

C) Proti magnetu. 

D) Stran od magneta.  

 

7. Katarina je na mizo položila dva magneta, kot prikazuje spodnja slika. 

Pred vsak magnet je postavila železno ploščico. Najprej je po mizi 

premikala prvi magnet, dokler ni k sebi potegnil železne ploščice. Nato je 

enako ponovila z drugim magnetom. Ugotovila je, da je prvi magnet 

železno ploščico potegnil k sebi z razdalje 12 cm, drugi pa z razdalje 20 

cm. Kateri magnet je močnejši? 

 

A) Magnet 1. 

B) Magnet 2. 

C) Oba magneta sta enako močna. 

D) Iz danih podatkov ni mogoče določiti, kateri magnet je močnejši.  

 

8. Andrej je paličasti magnet prežagal na polovico, tako da je dobil dva enaka 

magneta. Kaj se je zgodilo? 

A) Oba magneta sta izgubila magnetne lastnosti. 

B) Vsak izmed magnetov ima zdaj en pol.  

C) Vsak izmed magnetov ima svoj severni in svoj južni pol. 

D) Eden izmed magnetov ima severna pola, drugi pa južna pola. 
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9. Magnetna sila deluje na daljavo. Zagotovo si že videl, da lahko z 

magnetom premikamo sponke po mizi. Kaj vpliva na to, da magnet privlači 

predmet? 

 

A) Velikost magneta. 

B) Barva magneta. 

C) Oblika magneta. 

D) Oddaljenost predmeta od magneta. 

 

10. Po ravni cesti se drug za drugim peljejo magnetni avtomobili 1, 2, 3 in 4. 

Kaj se zgodi, ko avtomobil 1 nenadoma zavira? 

 

A) Avtomobili 2, 3 in 4 verižno trčijo, ker med njimi deluje privlačna magnetna 

sila. 

B) Nepoškodovana ostaneta avtomobila 1 in 2, ker med njima deluje 

odbojna magnetna sila. 

C) Trčita samo avtomobil 2 in 3, saj med preostalimi avtomobili deluje 

odbojna magnetna sila. 

D) Avtomobili 1, 2 in 3 ostanejo nepoškodovani. Trčita avtomobila 3 in 4, ker 

med njima deluje privlačna magnetna sila.  
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7.5 VPRAŠANJA – SILE IN GIBANJE 

 

1. Na rob mize smo postavili kozarec. Naenkrat smo zaslišali »bum«. Katera 

sila je povzročila, da je kozarec padel na tla? 

 

A) Sila teže. 

E) Magnetna sila. 

F) Električna sila. 

G) Nobena. 

 

2. Žoga leži na tleh. Kdaj se bo premaknila? 

 

A) Nikoli. 

B) Ko bo nanjo začela delovati sila teže. 

C) Ko nanjo delujemo s silo. 

D) Ko se bo spraznila. 

 

3. Dve kroglici spustimo z enake višine, in sicer z 10 metrov. Spodnja slika 

prikazuje resnično velikost kroglic in njuno maso. Katera kroglica pade prej 

na tla, če upoštevamo, da zrak zavira gibanje kroglic? 

 

 

 

 

A) Prva. 

B) Druga. 

C) Obe hkrati . 

D) Za določitev je podanih premalo podatkov.  

 

 

4. Zakaj žoga, ko jo spustimo iz rok, pada proti tlom? 

 

A) Zaradi sile roke. 

B) Zaradi zračnega upora. 

C) Zaradi sile teže. 

D) Zaradi vetra.  
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5. V katerem primeru se podčrtani predmet premika zaradi sile teže? 

 

A) Fant udarja žogo z zgornjim odbojem pri odbojki. 

B) Deklica vleče šolsko torbo na koleščkih. 

C) Dedek s kladivom zabija žebelj v desko. 

D) Delavcu na strehi pade opeka iz rok na tla. 

 

6. Dedek vleče sani, na katerih sedi Klemen. Katera sila zavira gibanje sani 

po zaledeneli površini? 

 

A) Sila Klemna. 

B) Sila trenja.  

C) Sila teže. 

D) Sila rok. 

 

7. Družina Novak je potovala z motornim čolnom. Naenkrat je prenehal 

delovati. Poklicali so pomoč. Kako jim lahko pomagajo prijatelji na drugem 

podobnem čolnu, da bodo spravili čoln v gibanje? 

 

A) S prenašanjem in z vlečenjem. 

B) S potiskanjem in z vlečenjem. 

C) S potiskanjem in prenašanjem. 

D) Z dvigovanjem in s prenašanjem.  

 

8. Katja je želela babici napisati novoletno voščilnico. Izbrala je čudovit papir 

in navadni svinčnik. Ugotovila je, da svinčnik ne pušča vidne sledi na 

papirju. Zakaj? 

 

A)  Ker svinčnik ne deluje na papir s silo. 

B)  Ker je trenje med svinčnikom in papirjem preveliko.  

C)  Ker je trenje med svinčnikom in trenjem premajhno. 

D)  Ker je trenje med svinčnikom in papirjem sila na daljavo.  

 

9. Matevž in Lovro sta se igrala vsak na svojem bregu potoka. Oba bregova 

je povezovala lesena deska. Odločila sta se, da na Matevževi strani 

potoka zgradita majhno hišo. Pripomočke je imel Lovro, zato jih je moral 

prenesti na Matevževo stran. Ugotovil je, da so pretežki, zato se je odločil, 

da jih bo dal v vedro in vedro potiskal po deski. Kdaj je potiskanje vedra 

preprostejše? 

 

A) Kadar je deska čista. 

B) Kadar desko posujemo s peskom. 

C) Kadar desko prekrijemo z rjuho. 

D) Kadar desko prekrijemo s travo.  
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7.6 VPRAŠANJA – ELEKTRIKA  

 

1. Voda, ki pada v slapu, ima veliko energije. Kaj izmed naštetega 

pridobivamo iz energije vode v slapu? (Vir: TIMSS, 2011) 

 

A) Toplo vodo. 

B) Sončno energijo. 

C) Električno energijo. 

D) Pitno vodo. 

 

2. Električne naprave se napajajo iz električnega omrežja ali … 

A) elektrarne. 

B) baterije. 

C) vodovoda. 

D) akumulatorja. 

 

 

3. Kaj izmed naštetega deluje samo na elektriko iz električnega omrežja? 

 

A) Prenosni računalnik. 

B) Motorni čoln. 

C) Parni sesalnik. 

D) Stropni ventilator. 

 

4. Opisana je pot elektrike. Katera trditev je pravilna? (Povzeto po: Od mravlje do 

sonca, UČ za 4. razred) 

 

A) Iz elektrarn gre neposredno do naših stanovanj po žicah, ki so nad zemljo 

ali pod njo.  

B) Iz elektrarn gre po daljnovodih, kjer je visoka napetost, do hiš, nato pa po 

žicah do transformatorja, ki zmeri porabo toka. 

C) Iz elektrarn gre pod daljnovodih, kjer je visoka napetost, do 

transformatorja, kjer se napetost zniža. Od tu naprej gre po žicah do 

stanovanj. 

D) Iz elektrarn gre po daljnovodih, kjer je nizka napetost, do transformatorja, 

kjer se napetost zviša. Od tu naprej gre po žicah do stanovanj.  
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5. Kako se imenuje elektrarna, ki za pridobivanje elektrike izkorišča vodno 

paro? 

 

A) Hidroelektrarna. 

B) Jedrska elektrarna. 

C) Termoelektrarna. 

D) Vetrna elektrarna. 

6. Kam moramo postaviti žarnico, da bo zasvetila?  

 

 

A) A 

B) B 

C) C 

D) D 

 

7. Na spodnji sliki je skica električnega kroga, v katerega sta vezani dve 

enaki žarnici. Katera trditev je najpravilnejša? 

 

(Vir: http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/teachersresources/ages8_9/tr_circuits_conductors_wk.shtml) 

A) Obe žarnici svetita enako močno. 

B) Žarnica 1 sveti močneje.  

C) Žarnica 2 sveti močneje.  

D) Nobena izmed žarnic ne sveti.  

 

 

 

 

 

1 2 
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8. Kaj se zgodi z žarnico 1, če odstranimo žarnico 2, kot prikazuje skica?  

 

A) Žarnica v primerjavi s prejšnjo skico sveti šibkeje.  

B) Žarnica v primerjavi s prejšnjo skico sveti močneje. 

C) Žarnica v vezju ne sveti.  

D) Žarnica v primerjavi s prejšnjo skico sveti enako. 

 

9. Katerega izmed spodnjih predmetov moramo postaviti na prazno mesto v 

vezju, da žarnica 1 ponovno zasveti?  

 

 

 

 

 

 

A) Plutovinast zamašek. 

B) Plastični zamašek. 

C) Kovinski zamašek. 

D) Gumijast zamašek. 

, 

 

10. Kakšna je vloga stikala v električnem krogu? 

 

A) Varuje napravo pred prevelikim tokom. 

B) Prekine in sklene električni krog. 

C) Poganja električni tok po vezju. 

D) Skrbi za našo varnost.  

 

 

 

1 
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11. V katerih vezjih žarnice ne svetijo? 

              1                              2 

 

 

   

+ 

 

 

 

            3                                 4            

 

 

 

 

 

 

 

(Vir: http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/teachersresources/ages8_9/tr_circuits_conductors_wk.shtml) 

A) 1. in 2. 

B) 1., 3. in 4. 

C) 1. in 4. 

D) 2. in 3. 

 

12. Kakšno vlogo ima v električnem krogu baterija? (Vir: Nahtigal, 2016) 

 

A) V njej je nekaj, kar vstopi v svetilko in se premika s pomočjo žic. 

B) Varuje nas pred stikom z električno energijo. 

C) V njej je zaloga električne energije.  

D) Vanjo se shranjuje energija, ki jo žarnica potrebuje, da sveti. 
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13. Izvijač za popravljanje električnih aparatov ima ročaj iz plastike. Katera 

trditev je najpravilnejša? 

 

A) Izvijač bi lahko imel tudi kovinski ročaj, saj kovina prevaja električni tok. 

B) Izvijač bi lahko imel tudi kovinski ročaj, saj kovina ne prevaja električnega  

toka. 

C) Izvijač ne bi smel imeti kovinskega ročaja, saj kovina prevaja 

električni tok. 

D) Izvijač ne bi smel imeti kovinskega ročaja, saj kovina ne prevaja 

električnega toka.  

 

14. Poškodovane električne žice so zelo nevarne. Kaj se zgodi, če se človek 
dotakne neizolirane žice, ki je priključena na električno omrežje? (Vir: 

http://www.ekosola.si/uploads/2010-08/Kviz-Ekogeneracija-Energija.pdf)   

A) Tok steče skozi roko in spodbudi bitje srca. 

B) Tok steče skozi roko in pospeši dihanje. 

C) Tok teče skozi telo in pospeši krvni obtok. 

D) Tok steče skozi telo, kar je lahko smrtno nevarno.  

 

15. Katera trditev o pomivalnem stroju je najustreznejša, če predpostavljaš, 

da se voda v stanovanju ogreva s pomočjo bojlerja? (Prirejeno po: 

http://www.ekosola.si/uploads/2010-08/Kviz-Ekogeneracija-Energija.pdf) 
 

A) Pomivalni stroj je neuporabna naprava, saj porabi veliko vode v 

primerjavi z ročnim pomivanjem posode. 

B) Pomivalni stroj porabi manj vode in električne energije v 

primerjavi z ročnim pomivanjem posode. 

C) Pomivalni stroj porabi zelo malo električne energije, zato nam ni 

potrebno čakati, da se v celoti zapolni. 

D) Pomivalni stroj je zelo velik porabnik električne energije, zato je 

ročno pomivanje posode bolj ekonomično.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ekosola.si/uploads/2010-08/Kviz-Ekogeneracija-Energija.pdf
http://www.ekosola.si/uploads/2010-08/Kviz-Ekogeneracija-Energija.pdf
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7.7 EVALVACIJSKI VPRAŠALNIK 

 

 

1. Kako ti je bil všeč tak način ponavljanja in utrjevanja snovi? 

 

 

2. Kako ti je bila všeč uporaba klikerjev? 

 

 
 

 

3. Kakšna je bila zahtevnost vprašanj? 

 

PRELAHKA.   RAVNO PRAV.   PREZHTEVNA. 

 

4. Meniš, da ti je sošolčeva razlaga pomagala pri tem, da si učno snov 

bolje usvojil? 

DA.  NE. 

 

5. Kaj ti je bilo najbolj všeč? 

________________________________________________________________

___ 

 

6. Kaj bi spremenil? 

________________________________________________________________
___ 

 


