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POVZETEK 

Že od malih nog raziskujemo snovi, ki so povsod okoli nas, a nekatere poznamo bolj, druge 
manj. Razvoj znanosti je pripeljal do novih snovi, s katerimi učenci nimajo toliko izkušenj, 
npr. hidrogeli in nenewtonske tekočine. Lastnosti snovi se kot učna tema pojavijo že v 1. 
triletju devetletne osnovne šole. Učenci spoznavajo plovnost, trdoto, agregatna stanja in 
vplive na spreminjanje lastnosti snovi. Vzporedno z lastnostmi snovi spoznavajo tudi različne 
snovi, in sicer les, plastiko, plastelin, kovine itd. V 4. razredu obravnavajo še druge lastnosti 
snovi: prepustnost, gnetljivost, stisljivost in cepljivost. Gostota kot lastnost snovi se 
obravnava že v 4. razredu, v 5. razredu jo učenci spoznajo podrobneje.  
 
Raziskave kažejo, da so dosežki učencev pri naravoslovju veliko boljši, kadar učenci preko 
raziskovanja sami pridejo do novih spoznanj. Učenje z raziskovanjem je poučevalna 
strategija, ki omogoča izkustveno učenje. Učenci so v neposrednem stiku z različnimi snovmi, 
pri delu razmišljajo in povezujejo znanja z različnih področij. 
 
Z magistrskim delom smo želeli ugotoviti, kako učenje z raziskovanjem vpliva na izboljšanje 
sposobnosti načrtovanja poskusov, koliko se učenci naučijo o lastnostih snovi ter kako se 
spremeni njihov situacijski interes pri spoznavanju lastnosti snovi z učenjem z raziskovanjem. 
Izvedli smo kvalitativno raziskavo, ki je potekala 7 učnih ur. V raziskavo je bilo vključenih 12 
učencev 4. razreda izbrane osnovne šole. V času učnih ur so učenci spoznavali lastnosti snovi 
skozi učenje z raziskovanjem. Srečali so se s snovmi, ki jih bolj poznajo (plastelin, steklo, les 
in plastika), in tudi s snovmi, ki jih manj poznajo, to so hidrogeli in nenewtonske tekočine. 
Podatke smo pridobili z delovnimi listi za načrtovanje poskusov, preizkusom znanja, 
vprašalnikom o situacijskem interesu pri naravoslovju in vprašalnikom za evalvacijo učenja z 
raziskovanjem.  
 
Rezultati raziskave kažejo, da se je sposobnost načrtovanja poskusov pri učencih izboljšala, 
učenci so usvojili nova znanje o lastnostih snovi in o hidrogelih in nenewtonskih tekočinah – 
ubleku. Omenjeni snovi sta vplivali na zvišanje situacijskega interesa za pouk. Učenci so bili 
zadovoljni z izvedenim učenjem z raziskovanjem in si želijo še več tovrstnega pouka pri 
naravoslovju.  
 
Izsledki raziskave nakazujejo omejitve raziskave in smernice za nadaljnje delo. Učenci 4. 
razreda izbrane osnovne šole so napredovali pri načrtovanju poskusov do poskusov povezanih 
z gostoto, ki je tema v 5. razredu. Učenci niso bili zainteresirani za izpolnjevanje preizkusa 
znanja, zato velja razmisliti o polstrukturiranem intervjuju kot instrumentu za pridobivanje 
podatkov. Rezultatov ne moremo posplošiti, ker je bila raziskava izvedena na majhnem 
vzorcu (12 učencev). Smiselno bi bilo tudi uporabiti učenje z raziskovanjem pri drugih temah 
pri naravoslovju in tehniki. 
 
Ključne besede: naravoslovje in tehnika, učenje z raziskovanjem, lastnosti snovi, hidrogeli, 
nenewtonske tekočine 
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SUMMARY 

From a young age, we explore substances which are everywhere around us. However, we 
know some better than others. The development of science has led us to new substances, with 
which students do not have many experience, for example, hydrogels and non-Newtonian 
fluids. Properties of substances appear as a subject matter already in the first third of the nine-
year elementary school. Students learn about buoyancy, hardness, states of matter, and 
influences on the changes of the properties of substances. Simultaneously, with the 
substances’ properties they also get to know various matter, such as wood, plastic, plasticine, 
metal, etc. In the fourth grade, they discuss other properties of substances: porousness, 
plasticity, compressibility, and fissility. Density is discussed as a property of substances 
already in the fourth grade, but students get to know it more in detail in class five. 
 
Research shows that the students’ achievements in science are much better when students 
come to new conclusions on their own through research. Learning through research is an 
educational strategy that enables experiential learning. Students are in direct contact with 
various substances, they think while working, and they connect knowledge from different 
fields. 
 
With this dissertation, we wanted to find out, how experiential learning affects the 
improvement of abilities to plan experiments, how much students learn about the properties of 
substances, and how their situational interest for learning about the properties of substances 
changes with experiential learning. We carried out a quality research, which lasted seven 
lessons. Twelve students of the fourth grade of the chosen elementary school were included in 
the research. During the lessons, students got to know the properties of substances through 
experiential learning. They came into contact with substances that they know better 
(plasticine, glass, wood, and plastic) and also with substances that they know less, like 
hydrogen and non-Newtonian liquids. The information was gathered with worksheets for the 
planning of the experiments, with tests, with a questionnaire about the situational interest in 
science, and with a questionnaire about the evaluation of learning through research. 
 
The results of the research show that the students’ ability to plan the experiments improved. 
The students acquired new knowledge about the properties of substances and about the 
hydrogels as well as the non-Newtonian liquids — oobleks. The mentioned substances 
influenced the increase of the situational interest for the class. The students were pleased with 
the performed experiential learning and they wanted even more of such lessons in science. 
 
The results of the research show the limitations of the research and the guidelines for future 
work. The students of the fourth class of the chosen elementary school progressed from 
planning the experiments to experiments connected with density, which is the topic in the 
fifth class. The students were not interested in writing the test, so it is valid to think about a 
structured interview as an instrument for gathering data. The results cannot be generalized 
because the research was carried out on a small sample (twelve students). It would also make 
sense to use learning with research in other topics in science and craft. 
 
Key words: Natural Science and Technology, Inquiry-based Learning, Properties of 
Substances, Hydrogels, Non-Newtonian liquids 
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1 UVOD 
 

»Vsak drobec znanja, ki ga učenec pridobi sam – vsak problem, ki ga sam reši – postane 
mnogo bolj njegov, kot bi bil sicer. Dejavnost uma, ki je spodbudila učenčev uspeh, 

koncentracija misli, potrebnih zanj, in vznemirjenje, ki sledi zmagoslavju, prispevajo k temu, 
da se dejstva vtisnejo v spomin, kot se ne bi mogla nobena informacija, ki jo je slišal od 

učitelja ali prebral v učbeniku.« 
Herbert Spencer 

 
Že zelo zgodaj začnemo sami spoznavati svet okoli sebe in si ustvarjati predstave o vsem, kar 
nas obdaja (Krnel, 1993). Izsledki raziskav so pokazali, da so dosežki učencev veliko boljši, 
kadar sami pridejo do rešitev in novih spoznanj (Veloo, Perumal in Vikneswary, 2013). 
Primer takšnega načina dela je učenje z raziskovanjem. V literaturi se pojavlja veliko 
različnih terminov, ki opisujejo učenje z raziskovanjem, kot so: raziskovalni pouk, pouk z 
raziskovanjem, raziskovalno učenje ali učenje naravoslovja z raziskovanjem (Petek in Glažar, 
2015). Učenje z raziskovanjem je pomembno za učenje naravoslovja. Učitelji so v raziskavi 
navedli več pozitivnih razlogov za učenje z raziskovanjem. Med drugim tudi povezavo med 
teorijo in prakso, večjo samostojnost učencev, večjo zapomnitev novega znanja, prehajanje od 
znanega k neznanemu, večjo motiviranost učencev, medsebojno sodelovanje učencev, 
razvijanje logičnega mišljenja, eksperimentiranje in opazovanje ter poglobljeno obravnavo 
učne vsebine. Učenci aktivno sodelujejo pri pouku in se preko načrtovanja in izvajanja 
dejavnosti učijo. Prav tako učenje z raziskovanjem učencem omogoča postavljanje vprašanj in 
iskanje odgovorov (Kosaber, 2011). Učenje z raziskovanjem je učinkovit način podajanja 
naravoslovnih vsebin, ki spodbuja učence k pridobivanju naravoslovnega znanja. Primer 
vsebin, ki jih lahko uporabimo pri učenju z raziskovanjem, so tudi lastnosti snovi (Petek in 
Glažar, 2015). 
 
Lastnosti snovi se kot učna tema pojavijo že v 1. triletju devetletne osnovne šole. Učenci 
skozi pouk naravoslovja spoznavajo lastnosti snovi, kot so plovnost, trdota in agregatna 
stanja. Pri tem spoznavajo les, plastiko, plastelin, kovine in druge snovi. Učna tema o 
lastnostih snovi se nadaljuje v 4. razredu, v okviru katere učenci spoznajo prepustnost, 
gnetljivost, stisljivost in cepljivost. Skozi poskuse, ki smo jih izvedli z učenci, so spoznali tudi 
gostoto, kar po Učnem načrtu za naravoslovje in tehniko podrobneje obravnavajo šele v 5. 
razredu. Poleg naštetih snovi so učenci podrobneje spoznali hidrogele in nenewtonske 
tekočine. Hidrogeli imajo zanimive lastnosti in so primerni za izvedbo različnih poskusov in 
dejavnosti. Uporabljajo se v kmetijstvu, gradbeništvu, medicini in vrtnarstvu (Pavlin, 2014). 
Ublek je primer nenewtonske tekočine in ima prav tako zanimive lastnosti. Pri počasnem 
mešanju se obnaša kot tekočina, kadar nanj delujemo z veliko silo postane trd (Helmenstin, 
2015). 
 
Pozitivni izsledki raziskav in prednosti učenja z raziskovanjem za učenca so vodili do teme 
magistrskega dela z naslovom Učenje z raziskovanjem pri predmetu naravoslovje in tehnika v 
4. razredu osnovne šole – učna tema snovi. Ugotoviti smo želeli, kakšen vpliv ima učenje z 
raziskovanjem na znanje učencev in njihov situacijski interes. Pri načrtovanju magistrskega 
dela smo postavili naslednja raziskovalna vprašanja: Kako učenje z raziskovanjem vpliva na 
izboljšanje sposobnosti načrtovanja poskusov pri učencih? Koliko se s pomočjo učenja z 
raziskovanjem naučijo učenci o lastnostih snovi? Kako se spremeni situacijski interes učencev 
pri učenju o lastnostih snovi po izvedenem učenju z raziskovanjem? 
 
Struktura magistrskega dela je sledeča. V teoretičnih osnovah (poglavje 2) so opisana 
spoznanja drugih raziskovalcev, na katera se opira magistrsko delo. Poglavje je razdeljeno na 
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tri podpoglavja. Prvo podpoglavje opredeljuje učenje in poučevanje naravoslovja, učno 
motivacijo ter Bloomovo taksonomijo učnih ciljev (podpoglavje 2.1). Sledi podpoglavje o 
učenju z raziskovanjem (podpoglavje 2.2), ki zajema opredelitev učenja z raziskovanjem, 
načrtovanje, oblike, prednosti in slabosti ter mite o tovrstnem načinu dela. V tretjem 
podpoglavju so opisane snovi in lastnosti snovi (podpoglavje 2.3), ki so omenjene v 
empiričnem delu. Omenjeno poglavje zajema tudi pregled napačnih predstav učencev o 
lastnostih snovi in pregled učbeniškega gradiva. Sledi empirični del (poglavje 3), ki je 
razdeljen na štiri podpoglavja. V prvem podpoglavju je opredeljen raziskovalni problem 
(podpoglavje 3.1), v drugem pa so navedeni cilji raziskave in raziskovalna vprašanja 
(podpoglavje 3.2). Metodologija dela je zajeta v tretjem podpoglavju, kjer sta navedena 
raziskovalna metoda in raziskovalni pristop, prav tako sta opisana vzorec in postopek zbiranja 
podatkov (podpoglavje 3.3). Sledi podpoglavje, kjer so opisane vse učne ure, ki smo jih z 
učenci izvedli v okviru raziskave za potrebe tega magistrskega dela (podpoglavje 3.4). V 
poglavju z naslovom Rezultati in interpretacija (poglavje 4) so predstavljeni izsledki izvedene 
raziskave z interpretacijami. Ključne ugotovitve in smernice za nadaljnje delo so v 
zaključnem delu (poglavje 5). Na koncu magistrskega dela sledita še poglavji Viri in literatura 
(poglavje 6) in Priloge (poglavje 7). 
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2 TEORETIČNE OSNOVE 
 
Poglavje je namenjeno opisu teoretičnih izhodišč, ki so pomembna za razumevanje 
empiričnega dela tega magistrskega dela in razumevanje dobljenih rezultatov. Poglavje je 
razdeljeno v 3 podpoglavja. V prvem podpoglavju je opisana razlika med pojmoma učenje in 
poučevanje ter pomen in vrste učne motivacije. Prav tako je predstavljena Bloomova 
taksonomija učnih ciljev. Sledi obsežnejše podpoglavje o učenju z raziskovanjem, ki zajema 
načrtovanje, oblike, prednosti in slabosti ter mite o učenju z raziskovanjem. V nadaljevanju so 
opisane snovi in lastnosti snovi, ki se pojavljajo v empiričnem delu tega magistrskega dela. 
Predstavljene so tudi napačne predstave učencev o lastnostih snovi. Na koncu poglavja so 
predstavljeni izsledki pregleda različnih učbeniških gradiv na učno temo snovi. 

2.1 Učenje in poučevanje naravoslovja 
 
Pogosto zasledimo napačno mišljenje, da med učenjem in poučevanjem ni razlike. Čeprav se 
pojma v praksi pogosto prepletata, imata različen pomen. Poučevanje lahko opredelimo 
predvsem kot interakcijo med učiteljem in učenci, učenje kot komunikacijo med učečim se 
posameznikom in učnim virom. Lahko rečemo tudi, da je poučevanje podrejeno učenju, saj 
poučevanja brez učenja ni. Za učence je demotivirajoče, kadar jih samo poučujemo, ne da bi 
jih spodbudili k učenju. Tega so se zavedali že v preteklosti. Komensky si je tako prizadeval, 
da bi učitelji manj poučevali, učenci pa se več samostojno učili (Blažič, Ivanuš Grmek, 
Kramar in Strmčnik, 2003). 
 
Otroci se začnejo že zelo zgodaj učiti in spoznavati svet okoli sebe. Ustvarjajo svoje teorije in 
razlage za pojme, tudi naravoslovne. Vendar s tem, ko otroci oblikujejo ideje brez znanstvene 
podlage (s slučajnim opazovanjem ali brez opravljanja poštenega poskusa), pridejo do 
neznanstvenega spoznavanja sveta, s tem pa do napačnih razlag in prepričanj. V vrtcih in na 
začetku šolanja primanjkuje poučevanja začetnega naravoslovja, ki omogoča razvijanje 
osnovnih pojmov in znanstvenih metod dela, zaradi česar imajo učenci kasneje težave pri 
učenju kemije, fizike in biologije. Vsebine, s katerimi se srečajo, so zahtevne. Težave se 
pojavijo tudi pri povezovanju obstoječega znanja z novimi vsebinami (Krnel, 1993).  
 
Pouk je v splošnem kompleksna celota, ki vključuje učne cilje, vsebine in metode, mišljenje, 
doživljanje in gibanje, poučevanje in učenje, etape učnega procesa, učne strategije, didaktična 
načela, soodvisnost učnih predmetov in drugih vsebin. Slika 1 prikazuje, kaj vse moramo pri 
pouku upoštevati, da bi učencem čim bolj učinkovito približali in predstavili posamezno učno 
temo (Blažič, Ivanuš Grmek, Kramar in Strmčnik, 2003). 
 

 

Slika 1: Kompleksnost učnega procesa (Blažič idr., 2003) 
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Pri pouku se pogosto pojavi raziskovanje, ki je osnovna znanstvena metoda dela in temelji na 
konstruktivizmu. Konstruktivizem lahko opredelimo kot teorijo učenja, pri kateri je v 
ospredju posameznik, ki samostojno gradi svoje znanje. Aktivna vloga učenca je ključna pri 
izgradnji razumevanja in informacij (Petek, 2012). Skozi čas se je razvilo več vrst 
konstruktivizma: socialni, sociološki, psihološki itd.  
 
Cilj pouka naravoslovja je učencem čim bolj približati naravo in pojave v njej. To lahko 
učencem omogočimo s čim več stika s konkretnimi materiali. Pri rokovanju s konkretnim 
materialom učenci že pri začetnem naravoslovju usvajajo naravoslovne postopke, kot so: 
razvrščanje, urejanje, merjenje in tehtanje. Le-te učenci uporabljajo pri učenju z 
raziskovanjem (Bajd, 2005). V kolikor učenci sami pridejo do novih spoznanj preko 
raziskovanja, so njihovi dosežki pri naravoslovju boljši. To potrjujejo raziskave. Pri učenju z 
raziskovanjem imata pomembno vlogo odnos učitelja do učencev in odnos učencev do 
naravoslovja. Učitelj mora učencem ponuditi možnost, da sami oblikujejo raziskovalna 
vprašanja in samostojno poskušajo priti do odgovorov. V kolikor imajo učenci do 
naravoslovja pozitiven odnos, so tudi dosežki boljše kot v obratnem primeru (Veloo, Perumal 
in Vikneswary, 2013). 

2.1.1 Učna motivacija 
 
Motivacija je psihološki proces, ki se pojavlja v obliki interesov, samopodobe, ciljev, vrednot 
ali zunanjih spodbud. Učna motivacija je posebna vrsta motivacije, ki jo učenec izraža s 
svojim vedenjem v situacijah učenja. Na učni proces vpliva tako, da ga najprej aktivira in nato 
usmerja vse do zaključka. Motivacija vpliva le na majhen delež učne uspešnosti, vendar se 
brez le-te učenje ne more zgoditi (Juriševič, 2014). 
 
Raziskave kažejo, da je motivacija močno povezana z učenjem oz. s kognitivnimi in z 
metakognitivnimi procesi. Vpliva tudi na skladiščenje informacij v dolgoročni spomin. 
Motivacija je sestavljena iz različnih sestavin. Razdelimo jih lahko v dve skupini: 

a) motivacijski pobudniki (začenjajo/spodbujajo motivirano dejanje) in  
b) motivacijski ojačevalci (vzdržujejo motivirano vedenje).  

V skupino motivacijskih pobudnikov uvrščamo cilje, ki jih učenec oblikuje o učenju in 
učenčev interes za učenje, ki je lahko individualni ali situacijski. Pri individualnem interesu 
posameznikovo pozornost povzroči razmerje med posameznikom in vsebinskim področjem. 
Pri situacijskem interesu posameznikovo pozornost pritegne trenuten dogodek ali vsebina. 
Sem spadajo motivacijske spodbude, ki jih učitelji uporabljajo med poukom. V skupino 
motivacijskih ojačevalcev uvrščamo učenčevo samopodobo in razloge, ki jih učenec pripisuje 
svojim uspehom/neuspehom t. i. atribucije (prav tam). 
 
Pri učencih je pomembno spodbujati predvsem notranjo motiviranost, saj imajo zunanje 
nagrajevanje in strogost demotivirajoč učinek, saj pri večini učencev ne pripomorejo k večji 
učni uspešnosti. Za spodbujanje notranje motivacije lahko učitelj učencem pomaga pri 
oblikovanju motivacijskih shem za učenje, s pomočjo katerih učenci vidijo učenje in znanje 
kot vrednoti, ne le zabavo in priložnost za socialne stike (prav tam). 

2.1.1 Bloomova taksonomija 
 
Taksonomija učnih ciljev je nastala z namenom, da bi bila učiteljem v pomoč pri sestavljanju, 
izbiri in kritični analizi nalog za preverjanje znanja. Strokovnjaki so si prizadevali za nastanek 
uporabnega sistema, ki bi olajšal sporazumevanje strokovnjakov o ciljih in poučevanju 
nasploh. Bloom in njegovi sodelavci so vzgojno-izobraževalne cilje s kognitivnega ali 
spoznavnega področja razdelili v šest kategorij, ki so opredeljene v nadaljevanju: 
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1. POZNAVANJE 
Učenci se spomnijo in uporabijo posamezna dejstva in splošne pojme. Od učencev se 
v tej kategoriji zahteva zgolj reprodukcija gradiva. Poudarjen je psihični proces 
pomnjenja. 

2. RAZUMEVANJE 
To je nižji nivo miselnega usvajanja učne snovi. Učenci vedo, o čem govori učitelj in 
lahko uporabljajo gradivo ali idejo, ki si jo predstavljajo, vendar še vedno niso zmožni 
povezovati različne podatke. Učenci predvsem pojasnjujejo in razlagajo vsebine. 

3. UPORABA 
Učenci so usposobljeni uporabiti pridobljeno znanje v novih problemih in situacijah 
izven šole. Gre za zmožnost prenosa naučenega v nove situacije. 

4. ANALIZA 
Zajema delitev besedila na njegove sestavne dele. Cilj analize je večja jasnost besedila 
in preglednost sestave. Učenci na tej stopnji primerjajo, razlikujejo in prepoznavajo 
različne dejavnike, pojave in procese. Učenci so usposobljeni za razlikovanje med 
bistvenimi in nebistvenimi podatki v besedilu. 

5. SINTEZA 
Zajema povezovanje delov v celoto. Proces vključuje oblikovanje novih modelov in 
struktur, ki jih prej ni bilo. Učenci se navajajo na miselno povezovanje snovi, pri 
čemer samostojno pridejo do novih spoznanj. 

6. VREDNOTENJE 
Zajema presojanje vrednosti idej, metod, rešitev in drugega gradiva na nekem 
področju. Za vrednotenje so potrebni kriteriji in standardi. Vrednotenje ni nujno 
končna miselna aktivnost, ampak je večkrat potrebna tudi v uvodnem delu 
pridobivanja znanja (Bešter, 2008). 

2.2 Učenje z raziskovanjem  
 
Raziskovanje je del našega vsakdana. Vsakega izmed nas obdajajo uganke – problemi, ki nas 
silijo k postavljanju vprašanj in iskanju odgovorov. Tako si vprašanje Zakaj? postavljamo že 
zelo zgodaj v otroštvu in s tem nadaljujemo do konca življenja. Odgovore iščemo v neznanem 
in s tem raziskujemo. Velikokrat ne vemo, kako in do kakšnega odgovora bomo prišli, vendar 
je ravno to tisto, kar nas motivira za raziskovanje (Kobal, 1989). Avtor Kobal (1989, str. 23) v 
svojem delu navaja tudi, da »šele praktično delo daje možnost, da se začne pri otroku razvijati 
znanstveni način razmišljanja, zato je potrebno posvetiti temu posebno pozornost. Potrebno 
je, da učitelj z učenci načrtuje in izvaja aktivnosti, s pomočjo katerih učenci spoznavajo 
znanstvena dejstva, pojave ali zakonitosti.« 
 
Raziskovanje pri pouku opredeljuje poučevalno strategijo, pri katerem je poudarjena aktivnost 
učencev. Čeprav govorimo o isti poučevalni strategiji, je v slovenski literaturi mogoče zaznati 
več različnih terminov za opredelitev pouka, ki vključuje raziskovanje: raziskovalni pouk, 
pouk z raziskovanjem, raziskovalno učenje, učenje z raziskovanjem ali učenje naravoslovja z 
raziskovanjem. Nekoliko manj različic poimenovanja tovrstnega pouka je v angleščini, kjer 
najpogosteje uporabljajo izraza Inquiry Learning ali Inquiry Based Science Education – IBSE 
(Petek in Glažar, 2015). Omenjena poimenovanja opisujejo isto poučevalno strategijo, za 
potrebe tega magistrskega dela bomo uporabili termin učenje z raziskovanjem. 
 
Poznamo več didaktičnih strategij, ki jih delimo v dve večji skupini: direktne in indirektne 
poučevalne strategije. Za direktne poučevalne strategije je značilno, da se znanje prenaša od 
vira (učitelj, knjige, predavanja …) do prejemnika (učenci). V to skupino uvrščamo učiteljevo 
razlago, razredno diskusijo in demonstracijo. Pri indirektnih poučevalnih strategijah je 
poudarek na izkušnjah (npr. učenci vodijo uro ali nekaj odkrivajo sami). V to skupino 
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uvrščamo igro vlog, središče interesov, samostojno učenje in predstavitve, refleksivno 
razmišljanje, možgansko nevihto, kreativno izražanje, analizo vsebine, diferencialne naloge, 
medsebojno poučevanje in sodelovalno učenje, simulacije, vpraševanje, učenje z 
raziskovanjem, kritično mišljenje, reševanje problemov in odločanje ter strategije za 
spodbujanje čustvene inteligentnosti. Učenje z raziskovanjem je indirektna poučevalna 
strategija, pri kateri način pridobivanja znanja temelji na lastni aktivnosti učencev (Romanić, 
2011). 
 
V visokošolskem učbeniku Didaktika je učenje z raziskovanjem opredeljeno kot posebna 
didaktična strategija znanstvenega spoznavanja, ki v pouk vključuje elemente znanstvenega 
dela. Temelji na različnih metodah in postopkih, načrtovanju raziskovalnih hipotez in 
posameznih delov raziskave, čemur sledi preverjanje rezultatov. Učenje z raziskovanjem je 
zaradi možnosti izbire učnega prostora bolj življenjsko, saj učencem omogoča povezovanje 
teorije s prakso. Glede na način dela lahko učni prostor prenesemo v laboratorije, delavnice, 
na teren in podobno (Blažič idr., 2003). Za naravoslovne raziskave je značilno, da po večini 
potekajo v laboratoriju ali na terenu (M. Cencič in M. Cencič, 2002). 
 
Nekateri avtorji opisujejo učenje z raziskovanjem kot simulacijo znanstvenega raziskovanja, 
saj so učenci v vlogi raziskovalcev, ki iščejo odgovore na vprašanja. Prav tako navajajo, da z 
raziskovanjem v šoli uresničimo veliko vzgojno-izobraževalnih ciljev, razvijamo intelektualne 
sposobnosti učencev, znanstveno mišljenje in iznajdljivost. Učenci se skozi raziskovanje učijo 
za življenje, kajti vsak dan se srečamo s problemi in vprašanji, ki v nas prebujajo radovednost 
in željo po iskanju odgovorov (M. Cencič in M. Cencič, 2002). 
 
O učenju z raziskovanjem je pisalo več avtorjev. Krnel (2007, str. 8) opisuje učenje z 
raziskovanjem kot »… aktivnost učenca kot raziskovalca. Ta se kaže pri postavljanju 
raziskovalnega vprašanja, oblikovanju hipotez, načrtovanju raziskave, testiranju hipotez in 
formuliranju odgovorov na raziskovalno vprašanje. Glede na vse to je raziskovanje pri pouku 
hkrati sredstvo in cilj, proces in produkt. Sredstvo, ki vodi k razumevanju naravoslovnih 
pojmov, in cilj, ki vodi k razumevanju narave naravoslovja, odkrivanju, kako naravoslovje in 
širša znanost delujeta«. 
 
Učenje z raziskovanjem učencem omogoča postavljanje vprašanj in v njih prebuja 
radovednost. Raziskovanje se začne z zbiranjem informacij, pri tem učenci uporabljajo vse 
čute – vid, sluh, tip, okus in voh. Učitelj pri pouku običajno postavlja vprašanja in učence 
vodi do odgovorov, a pri učenju z raziskovanjem je učitelj postavljen v drugačno vlogo. Tako 
učenci ne čakajo, da jim nekdo poda odgovor, ampak postavljajo vprašanja, eksperimentirajo  
in z raziskovanjem iščejo odgovore. Prav tako imajo velik pomen pri učenju z raziskovanjem 
predhodno znanje in izkušnje (Collier, Johnson, Nyberg in Lockwood, 2016). Podobno je 
zapisano tudi v Učnem načrtu za naravoslovje in tehniko v poglavju Didaktična priporočila. 
Poudarjeno je predvsem to, da učitelj v procesu učenja z raziskovanjem predvsem usmerja 
učence, medtem ko ti samostojno raziskujejo (Vodopivec, Papotnik, Gostinčar Blagotinšek, 
Skribe Dimec in Balon, 2011).  
 
V Učnem načrtu za naravoslovje in tehniko zasledimo operativne cilje za 4. razred, ki so 
tematsko povezani z lastnostmi snovi omenjenimi v tem magistrskem delu. Učenci znajo: 

• razvrstiti, uvrstiti in urediti snovi po njihovih lastnostih (gnetljivost, stisljivost, trdota, 
gostota), 

• pojasniti povezanost lastnosti snovi z njihovo uporabo, 
• pojasniti tehnične in tehnološke lastnosti gradiv (npr. trdnost, propustnost, cepljivost, 

gnetljivost), 
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• dokazati, da segrevanje in ohlajanje povzroča spremembe lastnosti snovi (Vodopivec 
idr., 2011, str. 7). 

 
Učenje z raziskovanjem poleg operativnih, uresničuje tudi druge cilje: 

• Širjenje znanja o naravi in procesih v njej. To je eden najsplošnejših ciljev 
naravoslovnega izobraževanja in je osnova naravoslovnega znanja. To je tudi cilj, ki je 
najmanj natančno opredeljen in se najpogosteje spreminja. 

• Razvijanje opazovanja, oblikovanje vprašanj in eksperimentiranje. To je splošni cilj, 
ki ga v slovenskih šolah pogosto spregledamo. Opazovanje je pri raziskovanju 
ključno, saj vodi k postavljanju vprašanj, ki nas kasneje pripeljejo do odgovorov in 
razlag. 

• Razvijanje logičnega mišljenja na podlagi dokazov. Učenci morajo med učnim 
procesom pogosto povezovati teorije in dokaze, da bi rešili probleme. Logično 
mišljenje tako ni vezano samo na razumevanje učnih vsebin, ampak je uporabno v 
vseživljenjskih situacijah. 

• Razvoj pojmov. Razlage pojmov, ki jih učenci ustvarijo skozi raziskovanje, so bolj 
trdne in diferencirane. Učenci si jih lažje in bolje zapomnijo. 

• Sodelovanje pri znanstveni praksi. Učenci preko učenja z raziskovanjem razvijajo in 
širijo znanje, ki bi ga drugače usvojili z večjim naporom in v daljšem časovnem 
obdobju. Pri tem je pomembno, da so vprašanja raziskave dobro definirana, da učenci 
pridejo do jasnih zaključkov (Krnel, 2007). 

2.2.1 Načrtovanje učenja z raziskovanjem 
 
Pri načrtovanju in organizaciji učenja z raziskovanjem moramo biti pozorni na subjektivne in 
objektivne pogoje. K subjektivnim pogojem prištevamo usposobljenost učitelja in značilnosti 
učencev; k objektivnim pogojem prostor, čas in učna sredstva (učbeniki, slovarji, revije, 
merilne naprave ipd.). Učitelj mora spremljati napredek učencev in oceniti njihove učne 
zmožnosti. Poznati mora, kakšen način dela jim ustreza in kakšni so njihovi interesi. Le tako 
lahko učitelj izbere in oblikuje raziskovalni problem, ki bo primeren za učence. Prav tako 
mora poznati vsebinsko ozadje raziskovalnega problema in metodologijo raziskovanja, hkrati 
mora imeti spretnosti, ki so potrebne za uspešno poučevanje. V šoli so lahko učenci deležni 
učenja z raziskovanjem pri rednem pouku, krožkih, naravoslovnih dnevih, v šoli v naravi, na 
raziskovalnih taborih, na razpisih za raziskovalne naloge ali z vključevanjem posameznikov v 
raziskavo zunaj razreda (M. Cencič in M. Cencič, 2002). 
 
Različni avtorji predstavljajo korake za izvedbo učenja z raziskovanjem podobno. V 
nadaljevanju so predstavljeni koraki za izvedbo učenja z raziskovanjem avtoric Cencič in 
primer korakov avtorja Krnela. Avtorici Mira Cencič in Majda Cencič (2002) navajata štiri 
stopnje učenja z raziskovanjem: 

1. Učitelj v prvi stopnji motivira učence za raziskovanje in jim približa raziskovalni 
problem. Pri tem mora učitelj uporabiti iznajdljivost, da na čim bolj učinkovit način 
pritegne radovednost in zanimanje učencev. Dober raziskovalni problem je učencem 
blizu, a hkrati vsebuje posamezne neznanke, ki so v nasprotju z učenčevim 
predznanjem. S tem učence pripelje do čustvene napetosti, ki jih vodi pri načrtovanju 
in odkrivanju novega znanja. 

2. V drugi stopnji so učenci pozvani v diskusijo o problemu. Učenci razmišljajo in 
dopolnjujejo stališča, iščejo rešitve in načrtujejo delo. Učitelj učence usmerja in jih 
vodi k oblikovanju idej, zamisli. Učenci poskušajo odkriti bistvene lastnosti problema 
in oblikovati hipoteze. Nato izdelajo podroben načrt, ki jih bo vodil pri raziskovanju. 

3. Tretja stopnja je namenjena raziskovanju. Učenci z različnimi instrumenti pridobivajo 
podatke in preverjajo hipoteze, razlagajo in vrednotijo rezultate. 
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4. V četrti fazi učenci pridejo do rešitve problema. Oblikujejo odgovore in primerjajo 
rezultate z izhodiščnimi hipotezami. Na koncu sledi predstavitev postopkov in 
rezultatov. 

 
Avtor Krnel (2007) opredeljuje podobne korake za izvedbo učenja z raziskovanjem kot 
avtorici Mira in Majda Cencič (2002), vendar izhaja iz znanstvene metode (Slika 2). 
Raziskovanje sprožimo s problemom ali z vprašanji. Problem je potrebno raziskati. 
Pregledamo literaturo, da ugotovimo, kaj o tem že vemo. Ob pregledu literature se lahko 
razvije raziskovalno vprašanje, katerega izhodišče so pogosto hipoteze. Da bi raziskavo lahko 
izvedli, moramo oblikovati načrt raziskave, ki določa vrsto poskusa in opazovanj, meritve, 
njihovo zaporedje in opremo, ki jo bomo potrebovali. Temu sledi izvedba poskusa, 
opazovanja in merjenje. Po zapisu in obdelavi podatkov lahko oblikujemo interpretacije in 
odgovor na raziskovalno vprašanje. S tem tudi potrdimo ali ovržemo hipoteze. Iz ovrženih 
hipotez lahko oblikujemo nova raziskovalna vprašanja in ponovimo zgoraj navedene faze. 
 

 

Slika 2: Znanstvena metoda (Krnel, 2007) 
 
Krnel (2007) navaja, da si lahko z navedenimi stopnjami znanstvene metode pomagamo pri 
načrtovanju učenja z raziskovanjem, čeprav se učitelji večinoma poslužujejo standardne 
raziskovalne metode po naslednjih stopnjah: 

0. Predstopnja je namenjena učitelju. Glede na učne cilje in zmožnosti učencev izbere 
raziskovalni problem. 

1. Kaj o pojavu, objektu ali snovi, ki jo želimo raziskovati, že vemo? Izhajajoč iz 
konstruktivističnih teorij poučevanja, učenci uporabijo svoje predznanje in zabeležijo 
dejstva in stališča o raziskovalnem problemu, ki so jim že znana.  

2. Kaj bomo raziskovali? Raziskovalno vprašanje mora biti enostavno, da lahko učenci 
na koncu oblikujejo odgovore nanj. Če želimo z raziskavo realizirati več učnih ciljev, 
lahko oblikujemo znotraj oddelka skupine, vsaka skupina ima svoje raziskovalno 
vprašanje. 

3. Načrt raziskave mora biti čim bolj konkreten. Vsebovati mora opis poskusa, kako, kje 
in s čim bo izveden ter kaj se bo opazovalo in merilo. Učitelj na tej stopnji učence 
opozarja na spremenljivke in na poštenost poskusa. 

4. Poskusi, opazovanja, meritve. Pred izvedbo poskusa mora učitelj pregledati načrt 
poskusa, da učenci niso deležni neuspelega poskusa. Nato učenci poskus izvedejo, 
opazujejo in zabeležijo opažanja z meritvami. 
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5. Kaj smo ugotovili? Po pridobitvi potrebnih podatkov poskušajo učenci oblikovati 
odgovore na raziskovalno vprašanje. Prav tako poskušajo ovrednotiti in pojasniti 
dobljene rezultate. Učitelj učence usmerja k oblikovanju splošnih trditev in 
zakonitosti. 

6. Sporočanje je namenjeno predstavitvi raziskave, ugotovitev in vrednotenju. Učenci 
lahko izdelajo plakat ali kako drugače predstavijo potek poskusa. Učenci lahko 
vrednotijo dela drugih skupin in ocenijo poštenost izvedenih poskusov. Učitelj 
zaključi raziskovanje s ponovnim povzemanjem ugotovitev, komentiranjem izvedbe in 
povzemanju pridobljenega znanja (Krnel, 2007). 

 
Krnel v zgoraj omenjeni 3. in 6. stopnji raziskovalne metode omenja poštenost poskusa, ki je 
pomembna pri načrtovanju učenja z raziskovanjem. O pomenu poštenega poskusa piše v delu 
z naslovom Pošten poskus ali zakaj so težave pri določanju spremenljivk in konstant (Krnel, 
2006). Navaja, da pošten poskus ni tako enostaven pojem za učence na razredni stopnji. 
Učitelji od učencev v prvem in drugem razredu ne morejo pričakovati, da bodo na vprašanja o 
poštenosti poskusa podajali pravilne odgovore. Razumevanje tega pojma je povezano z 
razvojem mišljenja, ki se po Piagetu razvija postopno. Težava se pojavi pri določanju 
spremenljivk, saj poskušajo učenci in odrasli pojasniti pojave s čim manj spremenljivkami. 
Tako hitreje najdemo zveze med njimi in razložimo pojav. Posledično taka razlaga ni vedno 
pravilna. Z odraščanjem in zorenjem smo sposobni obravnavati več spremenljivk hkrati in 
reševati kompleksne probleme. Na področju razumevanja pojmov so raziskovalci med učenci 
izvajali več raziskav. Primer ene so izvedli tudi v slovenskih šolah, in sicer na temo 
razumevanja koncentracije raztopine. Prva skodelica je bila polna vode, v drugi pa je bilo 
vode le do polovice. V obe skodelici so dali 1 žličko sladkorja in otroke od 4. do 8. leta 
starosti spraševali o sladkosti dveh raztopin. Večina je odgovorila, da sta raztopini enako 
sladki, saj je v obeh 1 žlička sladkorja. Izsledki poskusa potrjujejo Piagetove ugotovitve, da 
otroci niso bili sposobni opredeliti vseh spremenljivk. Razumevanje pojma pošten poskus ni 
pomembno le z naravoslovnega vidika, ampak nas vodi do drugačnih in pravilnejših 
odgovorov o pojavih okoli nas (Krnel, 2006). Vsak izmed nas potrebuje temeljno 
naravoslovno znanje za razumevanje pojavov, s katerimi se srečujemo vsak dan. Učenje z 
raziskovanjem je poučevalna strategija, ki povečuje priljubljenost naravoslovja pri učencih in 
učiteljih. Pospeševanju in razširjanju učenja z raziskovanjem je bil namenjen projekt 
Fibonacci (Gostinčar Blagotinšek, 2013). 
 
V okviru projekta Fibonacci je nastal plakat (Priloga 1), ki z vprašanji povzema, kaj moramo 
upoštevati pri načrtovanju učenja z raziskovanjem. Vprašanja, na katera moramo odgovoriti, 
so razdeljena v tri sklope, ki so oblikovani glede na to, kdaj odgovarjamo na posamezna 
vprašanja:  

a) pred načrtovanjem poskusa: Kaj želimo izvedeti? Kaj za to potrebujemo? Kako bomo 
to storili? Kaj nameravamo meriti?; 

b) pred izvedbo poskusa: Kaj mislimo, da se bo zgodilo in zakaj? Kako bomo merili? 
Kako bomo beležili izmerke in prikazali rezultate? Kako bomo poskrbeli za varnost?; 

c) po izvedbi poskusa: Kaj se je zgodilo? Kaj smo ugotovili? Katera dejstva podpirajo 
naše zaključke? Kako smo poskrbeli, da je bila raziskava poštena? (Gostinčar 
Blagotinšek, Iskrić, Razpet, Rovšek in Susman, 2013). 

2.2.2 Oblike učenja z raziskovanjem 
 
Učenje z raziskovanjem je učenčevo prizadevanje, da preko raziskovanja pride do odgovorov 
na zastavljena raziskovalna vprašanja, pri tem ga učitelj le usmerja. Učitelj se mora na pouk, 
ki bo usmerjen v raziskovanje, predhodno pripraviti in premisliti, kakšen raziskovalni 
problem bo zastavil učencem in katere komponente, predstavljene v nadaljevanju, bodo 
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podane že na začetku raziskovanja. Holbrook je opredelil različne oblike učenja z 
raziskovanjem, s katerimi si učitelj pomaga pri načrtovanju eksperimentalnega dela učne ure 
naravoslovja. Za začetek je opredelil obliko 0, ki ne vključuje učenja z raziskovanjem, saj so 
vse komponente podane. Sledijo tri oblike učenja z raziskovanjem: strukturirana, vodena (A, 
B, C, D in E) in odprta. Posamezne oblike se razlikujejo po tem, katere komponente 
raziskovanja so učencem podane in katere morajo poiskati sami. V tabeli 1 so predstavljene 
oblike učenja z raziskovanjem. S kljukico (�) so označene komponente raziskovanja, ki so 
učencem podane, s križcem (�) so označene tiste, ki jih morajo učenci sami oblikovati ali 
poiskati (Holbrook in Rannikmae, 2013). 
 
Posamezne oblike učenja z raziskovanjem se lahko med učnim procesom prepletajo ali 
prehajajo iz ene oblike v drugo, odvisno od zahtevnosti raziskovalnega problema in zmožnosti 
učencev (Holbrook in Rannikmae, 2013). Iz tabele 1 lahko razberemo, da k učenju z 
raziskovanjem ne moremo prištevati eksperimentalnega dela učne ure, pri katerem imajo 
učenci vse komponente raziskovanja že podane (oblika učenja z raziskovanjem – 0). Bistvo 
učenja z raziskovanjem je, da učenci sami pridejo do nekih novih spoznanj oz. da sami 
načrtujejo raziskavo. To je vidno pri strukturirani, vodeni in odprti obliki učenja z 
raziskovanjem. Iz tabele 1 je razvidno, da so posamezne komponente raziskovanja lahko 
podane (1 strukturirana), delno podane (2 vodena) in odprte (3 odprta). 
 

Tabela 1: Oblike učenja z raziskovanjem  
(Holbrook in Rannikmae, 2013) 

Oblika učenja z 
raziskovanjem 

Opredelitev 
problema 

Materiali in 
potrebščine 

Načrt dela Rešitev 

0 � � � � 
1 STRUKTURIRANA � � � � 

2 VODENA 

A � 
� 

(podano ali delno 
podano) 

� 
(podano ali delno 

podano) 
� 

B � � � � 

C � 
� 

(delno podano) 
� � 

D 
� 

(delno podano) 
� � 

(delno podano) 
� 

E � � 
(delno podano) 

� � 

3 ODPRTA � � � � 

2.2.3 Prednosti in slabosti učenja z raziskovanjem 
 
Zagotovo za vsako didaktično strategijo najdemo prednosti in slabosti. Na učinkovitost le-teh  
vplivajo različni dejavniki: učni cilji, vsebine, didaktično okolje, učenci in učitelj (Blažič idr., 
2003). Tako tudi učenje z raziskovanjem ni izjema.  
 
V okviru diplomskega dela z naslovom Raziskovalno usmerjeni pouk spoznavanja okolja je 
bila izvedena raziskava med učitelji, ki poučujejo v 3. razredu osnovne šole. Učitelji so med 
drugim navajali, katere so po njihovem mnenju prednosti in slabosti učenja z raziskovanjem. 
Rezultati so pokazali, da so učitelji kot prednosti učenja z raziskovanjem navedli povezavo 
med teorijo in prakso, večjo samostojnost učencev, večjo zapomnitev novega znanja, 
prehajanje od znanega k neznanemu, večjo motiviranost učencev, medsebojno sodelovanje 
učencev, razvijanje logičnega mišljenja, eksperimentiranje in opazovanje ter poglobljeno 
obravnavo učne vsebine (Kosaber, 2011). Učenci skozi učenje z raziskovanjem pridobivajo 
sposobnosti kritičnega presojanja informacij in sprejemanja odločitev na podlagi dejstev. 
Znanje, ki ga učenci pridobijo skozi učenje z raziskovanjem, je trajnejše od tistega, ki ga 
učenci pridobijo pri klasičnem pouku. Raziskave so pokazale tudi, da učenci pri učenju z 
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raziskovanjem urijo materinščino, saj je komunikacija ključnega pomena pri reševanju 
problemov. Strokovnjaki menijo, da učenje z raziskovanjem ponuja rešitve za trenutno stanje 
v družbi. Pri učenju z raziskovanjem ni poudarka na odnosu nadrejenega učitelja, ki podaja 
informacije, in podrejenega učenca, ki te informacije sprejema, ampak je v ospredju 
sodelovanje učitelja in učenca, ki vodi do doseganja skupnih ciljev (Gostinčar Blagotinšek, 
2016). Slabost učenja z raziskovanjem je po ocenah učiteljev čas, ki ga porabijo za 
načrtovanje tovrstnega pouka. Veliko časa porabijo za iskanje prostora oz. kraja izvedbe 
(učilnica, v naravi…), pripravo pripomočkov in iskanje virov. Prav tako učitelje omejuje 
časovna omejitev pri pouku, pomanjkanje šolskih prostorov in spremljevalcev, ki bi 
sodelovali pri izvedbi. Kot oviro navajajo tudi preveliko število učencev in s tem oteženo 
izvedbo učenja z raziskovanjem (Kosaber, 2011). Z vidika znanosti psihologi trdijo, da učenje 
z raziskovanjem preveč obremenjuje kratkoročni spomin, ki posledično ovira transfer 
naučenega v dolgoročni spomin. Vendar to velja samo za vsebine, o katerih učenci nimajo 
predznanja in ne morejo povezovati novega z že znanim. Kot slabost učenja z raziskovanjem 
navajajo tudi nevarnost samostojnosti učencev v prezgodnji fazi, saj je učenje z 
raziskovanjem usmerjeno predvsem na aktivnost učencev (Gostinčar Blagotinšek, 2016). 

2.2.4 Miti o učenju z raziskovanjem 
 
Med učitelji in izvajalci učenja z raziskovanjem se je pojavilo nekaj mitov o tovrstnem 
učenju. Že pri poimenovanju vidimo, da obstajajo različni prevodi iz angleščine. Posledično 
tudi učitelji različno razumejo pomen učenja z raziskovanjem (Krnel, 2014). To je 
predstavljeno kot prezahtevno za izvajanje ali pa so zanemarjene pomembne značilnosti. 
Avtorji Olson in Loucks-Horsley (2000) ter Krnel (2014) so nastale mite o učenju z 
raziskovanjem ovrgli in jih utemeljili. V nadaljevanju predstavljamo 13 mitov. Avtorja Olson 
in Loucks-Horsley (2000) sta navedla in pojasnila prve 4 mite, ostalih 9 je zapisal Krnel 
(2014). 
 
Mit 1: Vse vsebine naravoslovja je potrebno učiti z raziskovanjem. Olson in Loucks-Hersley 
(2000) pojasnita, da to ni mogoče. Učenje z raziskovanjem je posebna didaktična strategija, ki 
temelji na različnih metodah in postopkih (Blažič idr., 2003). Tako bi bila uporaba samo ene 
metode neučinkovita, saj bi se učenci kmalu začeli dolgočasiti (Olsen in Loucks-Hersley, 
2000). 
 
Mit 2: Učenje z raziskovanjem je možno in učinkovito le, kadar učenci sami oblikujejo 
vprašanje. Učenci morajo sposobnost postavljanja vprašanj vaditi. V primeru, ko je znanje, ki 
ga bodo pridobili, pomembnejše, lahko zanemarimo izvor vprašanja. V nadaljnjem 
izobraževanju moramo učencem nuditi možnost, da tudi sami postavljajo vprašanja. 
 
Mit 3: Stik s konkretnimi materiali povečuje uspešnost učenja z raziskovanjem. Materiali, s 
katerimi se srečajo učenci, lahko motivirajo učence za delo in jim pomagajo pri osredinjenju 
na cilj učenja. Vsekakor samo materiali niso dovolj za učenje z raziskovanjem in pridobivanje 
novega znanja. Učitelj je tisti, ki z natančnimi navodili vodi učence. Materiale je potrebno v 
pouk vključiti tako, da jih učenci čim bolje spoznajo. 
 
Mit 4: Učenje z raziskovanjem lahko izvedemo brez vključevanja učne vsebine. Učenčevo 
razumevanje učenja z raziskovanjem ne moremo razvijati brez učne vsebine. Na začetku 
učenci spoznavajo svoje predznanje, s pomočjo katerega poskušajo razlagati neznane pojme, 
pojave. 
 
Mit 5: »Hands on« naravoslovje je enako učenju z raziskovanjem. »Hands on« aktivnosti 
učencem omogočajo pridobivanje novega znanja iz izkušenj in ne s pomočjo knjig in drugih 
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virov (Lizardi, 2010). Krnel (2014) navaja, da vse dejavnosti ali opazovanja, ki jih izvedemo 
pri naravoslovju, niso učenje z raziskovanjem. Čeprav so navedene dejavnosti lahko 
strukturirane, ima učenje z raziskovanjem drugačne postopke in faze dela. Lahko pa učenje z 
raziskovanjem vsebuje »hands on« dejavnosti. 
 
Mit 6: Učenje z raziskovanjem sledi znanstveni metodi. Lahko rečemo, da učenje z 
raziskovanjem sledi logičnemu reševanju problemov. Ni točno predpisanih dejavnosti, ki bi 
vodile do rešitve problema, navedene so samo posamezne faze. 
 
Mit 7: Pouk z raziskovanjem je neorganiziran in kaotičen. Čeprav se včasih zdi, da je delo v 
razredu kaotično in neorganizirano, imajo nekateri učitelji dobre veščine vodenja takšnega 
načina dela, da učenci usvojijo nova znanja.  
 
Mit 8: Raziskovanje je predvsem odgovarjanje na vprašanja učencev. Bistvo učenja z 
raziskovanjem je, da učenci sami pridejo do odgovorov. Učitelj je postavljen v vlogo 
usmerjevalca in skrbi, da učencem postavlja prava vprašanja. 
 
Mit 9: Učenje z raziskovanjem je primerno le za osnovno šolo. Zaradi prenatrpanosti učnih 
načrtov za srednje šole pogosto zmanjka časa za izvedbo učenja z raziskovanjem. Za 
visokošolske predavatelje so le predavanja primerna za podajanje velikih količin informacij v 
kratkem času.  
 
Mit 10: Rezultate učenja z raziskovanjem je težko preveriti in oceniti. Dosežke je možno 
ocenjevati enako uspešno kot pri tradicionalnih pristopih. Znanja ne moremo oceniti s testi 
znanja, lahko ocenimo mapo izdelkov, poročila ali potek dejavnosti. 
 
Mit 11: Učenje z raziskovanjem je zadnji hit v poučevanju naravoslovja. Že v Stari Grčiji so 
poznali učenje z raziskovanjem. Ameriški pedagog John Dawey, ki je deloval v začetku 20. 
stoletja, je izpostavljal raziskovanje in odkrivanje novega. Menil je, da je potrebno 
posameznika postaviti v problemsko situacijo, da prične razmišljati. 
 
Mit 12: Učenje z raziskovanjem je prazna lupina, forma brez vsebine. V učnih načrtih, 
programih in projektih velikokrat navajajo, da je že učenje z raziskovanjem vsebina. Krnel 
(2014) pojasnjuje, da je učenje z raziskovanjem ena od učinkovitih poti za doseganje 
naravoslovne pismenosti. 
 
Mit 13: Učenje z raziskovanjem je le za »boljše« učence. Učenje z raziskovanjem je 
raznoliko. Vsak učenec se lahko vključi v delo in pokaže svoje sposobnosti. Primerno je tako 
za učence s posebnimi potrebami kot za učence, ki hitro sklepajo in opazujejo. 

2.3 O snoveh in lastnostih snovi 
 
Na poti v šolo, službo ali na popoldanskem sprehodu hodimo mimo predmetov, ki jih je 
ustvaril človek. Zgradbe, ceste, avtomobili in živila v trgovini so iz različnih snovi. Tudi 
drevesa, voda in kamni so iz snovi, ki obstajajo že zelo dolgo. Vse, kar vidimo, je iz snovi. 
Snovem, ki so uporabne in iz njih izdelujemo predmete, pravimo gradiva ali materiali. Ti so 
lahko naravni (npr. celuloza, diamant) ali pridobljeni (npr. keramika, plastika). Poznamo 
veliko snovi z različnimi lastnostmi, zato je smiselno, da jih razvrstimo glede na sestavo in 
lastnosti (Čeh in Dolenc, 2010). V nadaljevanju predstavljamo opredelitev snovi, njihovo 
delitev in kratek opis snovi, ki smo jih uporabili v empiričnem delu raziskave. 
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2.3.1 Snovi 
 
V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je snov opredeljena kot nekaj, »kar tvori, sestavlja 
stvari, predmetna telesa in ima določene lastnosti, značilnosti« (Bajec et al., 1998, str. 1257). 
 
Snovi razdelimo na čiste snovi in zmesi. Slednje so lahko homogene ali heterogene. Čiste 
snovi so homogene in imajo definirano sestavo, ki je stalna in je ne moremo ločiti na 
komponente. Zmesi nastanejo, kadar zmešamo več čistih snovi, ki pri tem ohranijo svoje 
prvotne lastnosti. Zmesi lahko ločimo na čiste snovi z enostavnimi fizikalnimi postopki 
(Wissiak Grm in Devetak, 2013).  
 
Poznamo homogene in heterogene zmesi, ki so lahko v trdnem, tekočem ali plinastem 
agregatnem stanju. Homogene zmesi imajo po celotni zmesi enako sestavo (npr. raztopina, v 
kateri so zelo majhni delci enakomerno razporejeni po celotni raztopini). Sestava heterogenih 
zmesi ni enaka po celotni zmesi. Primer heterogenih zmesi so emulzije in koloidne raztopine 
(prav tam). 
 
Učenci v 4. razredu osnovne šole spoznavajo snovi, ki so uporabne v vsakdanjem življenju. 
To so kovina, les, plastika, steklo in plastelin. V raziskavi za potrebe magistrskega dela smo z 
učenci spoznavali les, plastiko, steklo in plastelin. Ker smo z raziskavo želeli ugotoviti tudi, 
koliko se učenci naučijo o lastnostih snovi s pomočjo manj znanih snovi, smo raziskovali in 
spoznavali tudi hidrogele in nenewtonske tekočine. 
 
Les 
V Sloveniji je z gozdom pokritih skoraj 62 % površin. Gozdovi se ves čas spreminjajo, zato 
pravimo, da so živi. Les je naravni material, saj nastane pri procesu fotosinteze in je obnovljiv 
vir. Za predelavo lesa v izdelke porabimo malo energije, po koncu uporabe le-teh jih lahko 
uporabimo kot vir energije. Slika 3 prikazuje, kako je sestavljeno deblo (skorja, beljava, 
jedrovina). Od zgradbe lesa je odvisno, na kakšen način ga obdelujemo in za kaj ga bomo 
uporabili (Zveza lesarjev Slovenije, 2012). 
 

 

 
 
skorja  
 
 
beljava 
 
 
 
 
 
jedrovina 

Slika 3: Zgradba debla (Zveza lesarjev Slovenije, 2012) 
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Les je zaradi svojih lastnosti priljubljen in uporaben že tisočletja. Lahko ga obdelujemo na 
različne načine, ponuja konstrukcijske rešitve in je človeku blizu. Lastnosti lesa lahko 
razdelimo v skupine: 

• Fizikalne lastnosti so posledica zgradbe lesa. Pomen le-teh se izrazi pri obdelavi in 
uporabnosti. V to skupino štejemo poroznost, gostoto, vlažnost, krčenje/nabrekanje in 
prevodnost lesa.  

• Mehanske lastnosti lesa se kažejo, kadar na les delujejo zunanje mehanske sile, ki 
povzročijo spremembe oblike in dimenzij lesa. K mehanskim lastnostim prištevamo 
trdnost in trdoto, prožnost, žilavost in cepljivost lesa.  

• Estetske lastnosti lesa so barva, vonj, tekstura, sijaj in finost. Te lastnosti so odvisne 
od vrste lesa in razmer, v katerih drevo raste.  

• Fizikalno-kemijske lastnosti so trajnost in gorljivost lesa. Trajnost lesa zajema krajše 
ali daljše upiranje vplivom, ki povzročajo spremembe na lesu. Les lahko obdelujemo 
ročno ali strojno, na različne načine: žaganje, skobljenje, vrtanje, rezkanje, žebljanje in 
brušenje. Pri tem uporabljamo različna orodja in pripomočke (Ozmec, 2013). 

 
Plastika 
Nafta je vir energije in surovina, iz katere pridobivajo plastiko. Izdelovanje plastike je 
cenovno ugodno, težava nastane le, ko predmetov iz plastike ne potrebujemo več in jih 
zavržemo. V naravi se plastika ne razgrajuje, zato se kopiči in onesnažuje okolje. Preden 
plastika zaradi vremenskih vplivov preperi in razpade, minejo stoletja (Jamšek idr., 2014).  
 
Z recikliranjem plastiko ponovno predelamo in uporabimo. S tem zmanjšamo količino 
plastičnih odpadkov na smetiščih in porabimo manj nafte za izdelavo nove. Večino plastike je 
težje reciklirati kot papir, steklo in kovino, saj poznamo veliko vrst plastike z različno sestavo 
in dodatki (prav tam). V tabeli 2 navajamo različne vrste plastike in njihovo uporabnost. 
 

Tabela 2: Oznake različnih vrst plastike in njihova uporaba 
 (Jamšek idr., 2014) 

Oznaka Vrsta plastike Primer najpogostejše uporabe 

 

Polietilen tereftalat Plastenke, plastični kozarci 

 

Polieten (visoka gostota) Plastične vrečke, embalaža za detergente 
in šampone, plastične cevi 

 

Polivinilklorid  Cevi, izolacijski material za električne 
kable, gramofonske plošče 

 

Polieten (visoka gostota) Plastične vrečke, igrače, embalaža 

 

Polipropen  Plastična kuhinjska posoda in jedilni 
pribor, jogurtovi lončki 

 

Polistiren  Izolacijski material, plastični jedilni 
pribor, lončki in krožniki za enkratno 
uporabo 

 

Druge plastike (pogosto 
polikarbonati) 

CD, leče za očala, avtomobilski žarometi, 
ohišja električnih aparatov 
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Poznamo različne vrste plastike, ki imajo različno gostoto. Gostota plastike je v obsegu od  
0,5 g/cm3 do 4,0 g/cm3 (Density of Plastics, 2014). Tako imajo nekatere plastike večjo gostoto 
kot voda (1 g/cm3), zato v vodi potonejo. Plastike, ki imajo manjšo gostoto kot voda, plavajo 
(Petrovec, Bizjak, Rednak Robič, Kosapić in Kramar, 2016). 
 
Steklo 
Steklo nastane pri ohlajanju taline (npr. kremenčev pesek, soda in apnenec) in se pri 
segrevanju ponovno utekočini. Lahko je prozorno, prosojno ali neprosojno, z dodatkom 
primesi pa tudi barvno. Glavna sestavina stekla je kremen, ki ga najdemo v pesku in je zelo 
trden (Kobentar, 2005a).  
 
Steklo je, za razliko od plastike, okolju prijazno, saj ga je mogoče popolnoma predelati. Prav 
tako so okolju prijazni pridelava in produkti iz stekla. Od sestave stekla je odvisno, kakšno bo 
njegovo tališče (od 500 °C do 1650 °C). Steklo lahko obdelujemo s pihanjem (Slika 4), z 
valjanjem, vlečenjem in ulivanjem. Če nanj delujemo z majhno silo, je elastično. Pri velikih 
obremenitvah se zdrobi. Steklo je toplotni izolator in slabo prevaja toploto (prav tam). 
 

 

Slika 4: Obdelovanje stekla s pihanjem (Malovrh, 2011) 
 
Poznamo več vrst stekla: 

• Kremenčevo steklo vsebuje silicijev dioksid (SiO2). Obstojno je pri visokih 
temperaturnih spremembah (ne poči). Ker je prepustno za UV-žarke, ga uporabljamo 
za halogenske žarnice in UV-mikroskope.  

• Natrijevo-kalcijevo steklo vsebuje od 71 % do 75 % kremenčevega peska, od 12 % do 
16 % sode in od 10 % do 15 % apnenca. Sodo lahko nadomestita natrijev sulfat (IV) in 
oglje. Uporabljamo ga za okna, kozarce, ogledala in žično steklo. 

• Boral steklo ali jensko steklo vsebuje od 70 % do 80 % kremenčevega peska, od 7 % 
do 13 % borovega trioksida, od 5 % do 10 % sode in od 2 % do 7 % aluminijevega 
oksida. Uporabljamo ga za kemijsko steklovino in kuhinjsko posodo. 

• Kalijevo-kalcijevo steklo vsebuje kremenčev pesek, apnenec in kalijev karbonat 
(pepelika). To steklo je težko taljivo, zato ga uporabljamo za epruvete, kot »češko 
kristalno steklo« in »kronsko steklo« za optične naprave. 

• Svinčevo steklo vsebuje od 54 % do 65 % kremenčevega peska, od 18 % do 38 % 
svinčevega oksida in od 13 % do 15 % kalijevega karbonata (pepelika). Steklo je 
uporabno kot optično steklo, »kristalno steklo« za vaze, sklede in kozarce ter za 
imitacijo dragih kamnov (Kobentar, 2005b).  
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Plastelin 
Zgodovina plastelina sega v ameriško mesto Cincinnati leta 1885, ko so ljudje iz moke, vode, 
soli in boraksa naredili testo, s katerim so čistili stenske tapete, prekrite s črnimi oblogami, ki 
so nastale zaradi odprtih ognjišč. Leta 1927 sta Cleo in McVicker začela tovarniško izdelovati 
čistilo za tapete (Slika 5), ki ni bilo strupeno in je učinkovito čistilo pooglenele stenske tapete. 
Industrija tapet se je razvijala in začeli so izdelovati tapete, ki so se lažje čistile, zato je 
prodaja čistila za tapete upadla. Idejo za izdelavo plastelina Play-Doh (Slika 6) so lastniki 
tovarne dobili naključno. V časopisu za izdelavo unikatnih okraskov so prebrali, da lahko iz 
čistila za tapete oblikujemo novoletne okraske. Omenjeno čistilo ni vsebovalo toksinov in ni 
puščalo madežev kot glina, zato je bilo primerno za oblikovanje. Med sestavinami za čistilo 
so izločili nekatere, ki bi lahko bile strupene, kot je na primer detergent. Dodali so nekaj 
barvil in maso odišavili. Postopek izdelave je bil enak kot za izdelavo čistila za tapete. Kmalu 
je plastelin preplavil svet (Walsh, 2005). 
 
Osnovne sestavine plastelina so voda, moka, sol in snovi, ki mu dajejo barvo in vonj. Plastelin 
moramo shranjevati v zaprtih posodah, da preprečimo izhlapevanje vode, zaradi katere je 
plastelin gnetljiv. Plastelin je še danes priljubljena »igrača« otrok po vsem svetu. Omogoča 
oblikovanje različnih oblik, ki so plod njihove domišljije (E. Sobey in W. Sobey, 2008). 
 

  

Slika 5: Čistilo za stenske tapete  
(E. Sobey in W. Sobey, 2008) 

  

Slika 6: Pločevinka plastelina 
(E. Sobey in W. Sobey, 2008) 

 
Hidrogeli 
Hidrogeli so sestavljeni iz hidrofilnih polimerov (dolge verige molekul), ki tvorijo 
tridimenzionalno mrežo, v katero sprejmejo velike količine vode (Slika 7). Polimerne verige v 
vodi nabreknejo, a se pri tem ne raztopijo (Rošic, Kristl in Baumgartner, 2010). 

 

Slika 7: Polimerna veriga v raztopini (Wong, 2007) 
 
Vodikovi atomi v polimerni verigi ob stiku z vodo reagirajo in se odcepijo od verige kot 
pozitivni ioni. Tako vzdolž verige ostanejo negativni ioni kot prikazuje Slika 8. Negativni ioni 
se med seboj odbijajo in privlačijo molekule vode (Wong, 2007). 
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Slika 8: Kemijska enačba reakcije med hidrogelom in vodo (Wong, 2007) 
 

Hidrogele uvršamo v skupino »pametnih« materialov. To so materiali, ki spremenijo neko 
lastnost (npr. prostornino) glede na spremembe v okolju (pH, temperatura, koncentracija soli 
ipd.). Kemijska reakcija, ki jo prikazuje enačba na Sliki 8 je ravnotežna. Ob dodajanju vode 
(H2O) se ravnotežna reakcija pomakne v desno, pri odvzemanju vode v levo stran. Če dodamo 
kislino (H3O

+), se reakcija pomakne v levo, pri odvzemanju kisline v desno stran. Zaradi 
spreminjanja pH, »pametni« hidrogel spremeni prostornino (prav tam). 
 
Hidrogeli spadajo v skupino sodobnih materialov. Poznamo širok spekter hidrogelov, ki imajo 
različne lastnosti, odvisno od namena uporabe. Uporabljamo jih v kmetijstvu, gradbeništvu in 
vrtnarstvu. Njihove lastnosti so izkoristili v medicini in jih uporabljajo v obliki hidrogelnih 
obližev za rane (Pavlin, 2014). Drobna zrnca hidrogelov najdemo v otroških plenicah in 
dodatkih za rastline, ki zadržujejo vodo. Kontaktne leče so prav tako primer uporabe 
hidrogelov (Wong, 2007). 
 
Hidrogeli imajo zanimive lastnosti in so primerni za učenje o lastnostih snovi. Učenci lahko 
preizkušajo, koliko vode vpijejo kroglice hidrogela in kakšne lastnosti imajo. Na spletu je 
dostopnih veliko poskusov s hidrogeli (Pavlin, 2014). Za poskuse lahko uporabimo hidrogel v 
prahu ali kroglice. Slika 9 prikazuje suho kroglico hidrogela v primerjavi s kroglico hidrogela, 
ki je bila čez noč namočena v vodi. 
 

 

Slika 9: Suha kroglica hidrogela in kroglica hidrogela po namakanju v vodi 
 
Na področju spoznavanja hidrogelov so izvedli raziskavo, v katero so bili vključeni študenti 
1. letnika univerzitetnega študijskega programa razredni pouk s Pedagoške fakultete Univerze 
v Ljubljani. Namen raziskave je bil izvedeti, kakšno je znanje študentov o hidrogelih. Analiza 
rezultatov je pokazala, da študentje nimajo skoraj nobenih predstav o hidrogelih. Merilo je 
bilo vsaj 25 % doseženih točk, v povprečju pa so študenti dosegli le 8 %. Tudi motiviranost za 
naravoslovje vpliva na uspešnost. Študenti, ki so zelo notranje motivirani, dosegajo statistično 
boljše rezultate kot nemotivirani (Pavlin, 2015). 
 
Hidrogeli so bili uporabljeni tudi v raziskavi, ki jo je v okviru magistrskega dela izvedel Tevž 
Globokar (2016). V raziskavo so bili vključeni učenci 5. razreda osnovne šole. Namen 
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raziskave je bil oblikovati in izvesti poskuse, ki so bili povezani s hidrogeli. Analiza 
rezultatov raziskave je pokazala, da so učenci med izvajanjem poskusov pridobili nova znanja 
o hidrogelih. Prav tako so učenci oblikovali pozitivna stališča do poskusov s hidrogeli in 
izrazili željo po podobnih aktivnostih pri pouku naravoslovja in tehnike (Globokar, 2016).  
 
O vključevanju hidrogelov v pouk naravoslovja in tehnike je pisala Veronika Škerbec (2017) 
v magistrskem delu z naslovom Sodobni materiali pri predmetu naravoslovje in tehnika – 
hidrogeli. V raziskavo so bili vključeni učenci 4. razreda osnovne šole. Namen raziskave je bil 
preveriti, kakšno je predznanje učencev o hidrogelih in kako načrtovati aktivnosti s hidrogeli, 
da dosežemo cilje iz učnega načrta za naravoslovje in tehniko. Analiza rezultatov je pokazala, 
da učenci hidrogelov ne poznajo in da učenci lahko spoznajo hidrogele preko eksperimentalne 
oblike dela (Škerbec, 2017).  
 
Nenewtonska tekočina – ublek 
Nenewtonske tekočine so tekočine, ki nimajo stalne viskoznosti. Primer nenewtonskih tekočin 
so ublek, kinetični pesek, paradižnikova mezga, šampon, zobna pasta, melasa, itd. 
(Helmenstine, 2015). Ublek je primer nenewtonske tekočine, ki nastane pri mešanju vode in 
škroba v razmerju 1:1. Zanimiv je, ker se pri počasnem mešanju obnaša kot tekočina, kadar pa 
nanj delujemo z veliko silo ali ga gnetemo, se obnaša kot trdna snov (prav tam). Snov je 
poimenovana po glavnem junaku ameriškega otroškega romana, ki je svoje kraljestvo reševal 
pred lepljivo snovjo oobleck (Guštin, 2016).  
 
Kadar z večjo silo delujemo na nenewtonsko tekočino, ta postane bolj viskozna. Molekule 
škroba se stisnejo in ujamejo molekule vode. Tekočina tako za kratek čas postane snov v 
trdnem stanju (Mann, 2014). Ublek si lahko predstavljamo kot gnečo na pločniku. Najlažje 
skozi gnečo pridemo, če se premikamo počasi. Če bi začeli teči, bi se hitro v koga zaleteli in 
ne bi prišli daleč. Tudi ublek najlažje mešamo počasi, saj se tako snov lahko umakne. Če 
mešamo hitro, se snov ne more umakniti, je trdna snov. 
 
Podobno kot hidrogeli imajo tudi nenewtonske tekočine zanimive lastnosti. Kljub temu da 
učenci morda ne poznajo imena, so nenewtonske tekočine prisotne v vsakdanjem življenju. 
Nenewtonske tekočine omogočajo načrtovanje različnih aktivnosti (eksperimentov), ki jih 
lahko izvedemo z učenci (Dounas-Frazer, Lynn, Zaniewski in Rooth, 2012). Ublek je 
učencem manj znana snov, zato pri pouku poveča situacijski interes, ki pripomore k večji 
zbranosti in želji po poznavanju novega. 

2.3.2 Lastnosti snovi 
 
Lastnosti snovi lahko razdelimo v štiri večje skupine: 

1. Fizikalne lastnosti so lastnosti snovi, neodvisne od oblike. Te lastnosti so gostota, 
specifična teža, tališče, vrelišče, viskoznost in vpojnost vode. 

2. Mehanske lastnosti prikazujejo odziv snovi na različne zunanje sile. Te lastnosti so 
trdnost, elastičnost, trdota in žilavost. 

3. Kemijske lastnosti prikazujejo vpliv okolja in agresivnih snovi na snov. Te lastnosti so 
topnost, sposobnost spajanja z drugimi snovmi, obstojnost snovi ipd. 

4. Tehnološke lastnosti določajo sposobnost snovi za obdelavo. Te lastnosti so 
deformiranje, litje, odrezovanje, varjenje in spajkanje (Stepišnik, 2011). 

 
V nadaljevanju so kratko opisane lastnosti snovi, ki so jih učenci spoznavali v okviru 
raziskave magistrskega dela. Spoznavanje naštetih lastnosti je predvideno tudi z Učnim 
načrtom za naravoslovje in tehniko (2011). 
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Plovnost 
Posamezna telesa lahko v tekočinah plavajo, potonejo na dno ali lebdijo. Lego telesa v 
tekočini lahko opišemo z različnimi vrstami plovnosti. Telo ima pozitivno plovnost, kadar 
plava na površini tekočine. Pogoj za to je, da je povprečna gostota telesa manjša od gostote 
tekočine. Telo ima negativno plovnost, kadar v tekočini potone na dno. To se zgodi, kadar je 
povprečna gostota telesa večja od gostote tekočine. Nevtralno plovnost ima telo, ki ima enako 
gostoto kot tekočina (Bernad, 2005). Slika 10 shematsko prikazuje lego telesa v tekočinah 
glede na omenjene vrste plovnosti (Martin, 1997). 
 

 

Slika 10: Lega telesa v kapljevinah glede na vrsto plovnosti  
(prirejeno po Martin, 1997) 

 
 
Vpojnost vode 
Vpojnost materiala določa čas, v katerem ta material (papir ali tkanina) vpije kapljico vode 
(Geis, 2016). V empiričnem delu tega magistrskega dela smo z učenci merili vpojnost vode na 
drugačen način. Učenci so merili premer kroglice hidrogela v vodi, olju in detergentu po 10 
minutah, 20 minutah, 30 minutah in 24 urah. Tako so dobili vpogled v to, kako hitro kroglica 
hidrogela vpija vodo in ali vpija druge tekočine. 
 
Gnetljivost 
Gnetljivost je lastnost snovi, ki omogoča spreminjanje oblike snovi z gnetenjem, dobljena 
oblika se pri tem ohrani. Gnetemo lahko z rokami ali z orodjem (npr. mešalnik). Gnetljive 
snovi so na primer glina, plastelin in testo, negnetljive pa kamnine, tkanina in steklo. Slika 11 
prikazuje lončarja, ki z gnetenjem iz gline oblikuje posode (Kopasić et al., 2016).  
 

 

Slika 11: Oblikovanje gline z gnetenjem (prav tam) 
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Gostota 
Gostota je lastnost, ki nam pove maso izbrane prostornine snovi. Je razmerje med maso in 
prostornino telesa (Grubelnik et al., 2016). Telesa, ki imajo pri enaki prostornini večjo maso, 
imajo večjo gostoto in obratno (Petrovec et al., 2016). Gostota teles je povezana tudi z 
njihovo plovnostjo v vodi. Kot omenjeno, je gostota razmerje med maso in prostornino telesa. 
Gostoto tako najdemo v opredelitvi plovnosti, ki je razmerje med gostoto predmeta (snovi) in 
gostoto medija, v katerem predmet (snov) plava (Furlan, Klanjšek Gunde, Kolman, Jaklin, 
Mati Djuraki, Jerman in Agrež, 2010). Kot je razvidno iz Slike 12, telesa, ki imajo manjšo 
gostoto kot voda, plavajo. Telesa, ki imajo večjo gostoto kot voda, v njej potonejo (Petrovec 
et al., 2016). 
 

 

Slika 12: Plovnost teles in njihova gostota (prav tam) 
 
Trdnost in trdota 
Trdnost in trdota sta mehanski lastnosti snovi. Obe lastnosti imata velik pomen v industriji. 
Trden material ni nikoli krhek ali mehak (Stepišnik, 2011). Trdota je v literaturi opredeljena 
kot odpornost materiala proti zunanjim mehanskim vplivom, ki trajno spremenijo njegovo 
površino (npr. rezanje, vtiskanje). Trdoto opredeljujemo tudi kot odpornost materialov proti 
vdoru drugega telesa. Trdnost določa mejo, pri kateri se material pretrga, prelomi ali kako 
drugače spremeni obliko (Curk, 2008). Trdoto so včasih določali po Mohsovi trdotni lestvici, 
ki je sestavljena iz mineralov, razvrščenih po trdoti. Kot najtrši mineral je določen diamant. 
Izkazalo se je, da je lestvica pregroba, zato so razvili Martensov postopek, ki nima stopenj 
trdote. Trdoto določimo tako, da z diamantom z vedno enako silo zarežemo v material in 
izmerimo širino raza, ki določa trdoto materiala. Danes za merjenje trdote uporabljamo 
modernejše postopke. Nekaj načinov merjenja trdote je predstavljenih v nadaljevanju 
(Stepišnik, 2011). 

1. Preizkušanje trdote po Brinellu: Trdoto po Brinellu ugotavljamo z vtiskovanjem trde 
kaljene kroglice iz jekla s premerom od 1,0 mm do 10,0 mm. Kroglico v material 
potisnemo z določeno silo, izmerimo premer vdolbine in izračunamo površino. 
Razmerje med potisno silo in površino vdolbine nam pove trdoto po Brinellu. 

2. Preizkušanje trdote po Vickersu: Trdoto po Vickersu ugotavljamo z vtiskanjem 
diamantne piramide v material. Za vtiskanje lahko uporabljamo poljubno silo, trdoto 
pa nam pove razmerje med pritisno silo in površina vdolbine. 

3. Preizkušanje trdote po Rockwellu: Trdoto po Rockwellu ugotovimo z vtiskovanjem 
diamantnega stožca ali zakaljene kroglice. Stožec obremenimo z določeno silo, nato 
dodamo dodatno obremenitev in stožec vtisnemo v material. Po odstranitvi dodatne 
obremenitve merimo globino vtisa. Podoben postopek poteka s kroglico. 
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4. Preizkušanje trdote po Shoru: Trdoto po Shoru ugotovimo tako, da ostane površina 
materiala nepoškodovana. Trdoto določa odskok telesa. S tem merijo trdoto kroglice 
za ležaje ipd. 

Poleg merjenja in določanja trdote lahko materialu izmerimo tudi trdnost. Poznamo natezno in 
zlomno trdnost. Natezna trdnost določa velikost obremenitve, pri kateri se material strga ipd. 
Zlomna trdnost je tista napetost, pri kateri se material zlomi (Stepišnik, 2011). 

2.3.3 Napačne predstave učencev o lastnostih snovi 
 
Predstave o naravi in pojavih v njej si ustvarjamo že od prvega zaznavanja sveta okoli sebe in 
s tem nadaljujemo celo življenje. Z novimi spoznanji nadgrajujemo in dopolnjujemo 
obstoječe znanje o svetu okoli nas. Zaradi napačnih predstav, ki si jih ustvarimo, pride v šoli 
do neskladja med šolsko in osebno znanostjo. Naloga učitelja je, da učence usmerja k 
razmišljanju o svojih predstavah o naravi in pojavih ter jih spodbuja k sprejemanju splošno 
priznanih razlag (Hribar, 2010). 
 
Učenčeve razlage o svetu se pojavijo zelo zgodaj, njihov izvor je pogosto neznan. Razlage so 
individualne in se pojavljajo kot popularne teorije, ugibanja in elementarne razlage. Učenci 
razvijejo te razlage, da si lažje razlagajo pojave v okolju, zato jih je težko odpraviti, saj se 
učenci vedno vračajo k le-tem. Raziskave so pokazale, da učenci razvijejo značilne razlage za 
pojave. V nadaljevanju sta navedeni razlagi, ki sta značilni za plovnost teles (prav tam): 

• Lahka telesa plavajo, težka potonejo. 
• Pri plavanju nas nosi zrak. 

 
Izsledki raziskave, ki so jo izvedli v Angliji, so pokazali, da imajo učenci (5–7 let) največ 
težav z vsebinami, povezanimi s plovnostjo. Najpogosteje se pri učencih pojavljajo težave z 
razlago zaradi napačnih predstav. Učenci tako mislijo, da veliki predmeti potonejo, majhni 
plavajo ali da vsi težki predmeti potonejo, lahki pa plavajo (Furlan in Fošnarič, 2014).  
 
Rezultati raziskave v Ameriki so pokazali, da imajo učenci že pri vstopu v šolo napačne 
predstave o plovnosti, ki je ena od lastnosti snovi. Napačne predstave se tako vtisnejo v 
spomin učencev, da jih je kasneje težko odpraviti. Učencem je potrebno prikazati enostavne 
primere, s katerimi lahko pokažemo, da vsi težki predmeti ne potonejo in da vsi lahki 
predmeti ne plavajo. Pri tem moramo upoštevati tudi spremenljivke, ki vplivajo na plovnost, 
to so masa, oblika in material (Furlan in Fošnarič, 2014). Razlog za napačne predstave je 
pogosto tudi napačno poučevanje oz. nepopolno razumevanje razlag. Učenci razlagajo pojave 
na podlagi že slišanega, ob tem pa nikoli ne razmišljajo, da bi razlago razumeli in jo tako 
sprejeli za svojo (Hribar, 2010). Za odpravljanje napačnih predstav mora učitelj najprej 
ugotoviti, kakšno je predznanje učencev in kakšne so njihove predstave o obravnavani temi 
(npr. plovnost). Učence mora voditi tako, da spoznajo nepopolnost njihovih predstav in 
sprejmejo znanstvene koncepte. Učenci morajo spoznati, da njihove razlage niso splošne v 
znanosti, zato jih morajo uskladiti z znanstvenimi dejstvi (Yin, Tomita in Shavelson, 2008). 

2.3.4 Pregled učbeniških gradiv za naravoslovje in tehniko v 4. razredu osnovne šole 
 
V Učnem načrtu za naravoslovje in tehniko (2011) je v 4. razredu osnovne šole na temo 
lastnosti snovi predvideno, da učenci znajo: 

• razvrstiti, uvrstiti in urediti snovi po njihovih lastnostih (gnetljivost, stisljivost, trdota 
gostota), 

• pojasniti povezanost lastnosti snovi z njihovo uporabo, 
• pojasniti tehnične in tehnološke lastnosti materialov (npr. trdnost, propustnost, 

cepljivost, gnetljivost). 
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Navedeno je tudi, da učenci spoznajo naslednje lastnosti snovi: trdota, plastičnost, prožnost, 
cepljivost in magnetnost. Za potrebe magistrskega dela smo pri spoznavanju lastnosti snovi 
dodali tudi manj znani snovi hidrogel in ublek. Omenjeni snovi imata zanimive lastnosti, zato 
smo ju uporabili za povečanje situacijskega interesa učencev pri spoznavanju lastnosti snovi. 
 
V učbeniških gradivih za naravoslovje in tehniko v 4. razredu osnovne šole je tema lastnosti 
snovi zajeta v različno dolga poglavja in obravnavana na različne načine. Pregledali smo 
gradivo naslednjih založb: 

1) Rokus Klett 
a) Mežnar, P., Slevec, M. in Štucin, A. (2016a). Radovednih pet. Naravoslovje in 

tehnika 4. Učbenik za naravoslovje in tehniko v 4. razredu osnovne šole. 
Ljubljana: Rokus Klett. 

b) Mežnar, P., Slevec, M. in Štucin, A. (2016b). Radovednih pet. Naravoslovje in 
tehnika 4. Samostojni delovni zvezek za naravoslovje in tehniko v 4. razredu 
osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett.  

2) Mladinska knjiga 
a) Pavlin, J., Demšar, I., Hribar Kojc, S. in Mesojedec, D. (2016). Naravoslovje in 

tehnika 4. Učbenik za naravoslovje in tehniko v četrtem razredu osnovne šole. 
Ljubljana: Mladinska knjiga. 

3) DZS 
a) Skribe Dimec, D., Gostinčar Blagotinšek, A. in Florjančič, F. (2012). Raziskujemo, 

gradimo. Učbenik za naravoslovje in tehniko: 4. razred devetletne osnovne šole. 
Ljubljana: DZS. 

4) I-učbeniki 
a) Kopasić, M., Alič, S., Kramar, J., Petrovec, V. in Rednak Robič, B. (2016). 

Naravoslovje in tehnika 4, i-učbenik za naravoslovje in tehniko v 4. razredu 
osnovne šole. Pridobljeno 17. 8. 2016, s https://eucbeniki.sio.si/nit4/index.html.  

b) Petrovec, V., Bizjak, M., Rednak Robič, B., Kopasić, M. in Kramar, J. (2016). 
Naravoslovje in tehnika 5, i-učbenik za naravoslovje in tehniko v 5. razredu 
osnovne šole. Pridobljeno 17. 8. 2016, s https://eucbeniki.sio.si/nit5/index.html. 

 
V navedenih učbeniških gradivih je obravnavanju lastnosti snovi, ki so predvidene v Učnem 
načrtu za naravoslovje in tehniko, namenjeno od 2 do 3 strani A4 formata. Znotraj poglavja so 
pogosto navedene po 3 aktivnosti, preko katerih učenci spoznavajo snovi in njihove lastnosti. 
Zgoraj omenjena učbeniška gradiva so opremljena s slikami in z različno obarvanimi ali 
odebeljenimi deli besedila. Interaktivno učbeniško gradivo, ki je dostopno na spletu, vsebuje 
dodatne slike in ponazorila za lažje razumevanje vsebine. Opremljeno je z nalogami že med 
posameznimi deli poglavja in omogoča prikazovanje rešitev, kar je v prid učitelju, ki projicira 
vsebino na tablo. 
 
Mladinska knjiga je leta 2016 izdala učbenik Naravoslovje in tehnika 4 (gradivo 2a). V 
prenovljenem učbeniku so za obravnavo snovi navedene različne snovi: kovina, stiropor, les, 
plastika, steklo. Učenci omenjenim snovem določajo trdoto, gnetljivost in prožnost (Slika 13). 
Prav tako učbenik vsebuje veliko dejavnosti, preko katerih učenci spoznavajo snovi. Učbenik 
je opremljen s slikovnimi zapisi, z različnimi pisavami in odebeljenim tiskom. Strani 
učbenika so za lažjo preglednost po poglavjih obrobljene z različnimi barvami.  
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Slika 13: Primer obravnave snovi v učbeniku  
(Pavlin, Demšar, Hribar Kojc in Mesojedec, 2016, str. 103) 

 
Nekatera učbeniška gradiva imajo sistematično zajete lastnosti snovi, kot so gnetljivost, 
stisljivost, trdota in gostota. Starejši učbenik Mladinske knjige Raziskujem in ustvarjam (Mirt, 
Novak in Virtič, 2004) zajema manj snovi za raziskovanje lastnosti snovi, na primer samo les, 
mivka. Novejša učbeniška gradiva vključujejo več vsakdanjih snovi, npr. les, plastika, 
stiropor (ekspandirani polistiren), kovina (gradivo 2a, 4a in 4b). Omenjene snovi pokrivata 
tudi učbenik in delovni zvezek za naravoslovje in tehniko iz serije Radovednih pet, ki ga 
uporabljajo učenci, vključeni v raziskavo (Slika 14, 15, 16 in 17). Gradivo je opremljeno s 
slikami, ki prikazujejo opisane pojme. Tudi učbenik in delovni zvezek iz serije Radovednih 
pet sta opremljena z besedilom in barvnimi polji, ki omogočajo lažji pregled nad vsebino 
posameznih strani. Med obravnavano snovjo so zapisana navodila za izvedbo različnih 
dejavnosti z učenci. Na koncu vsakega poglavja je v polju z naslovom Moram vedeti na 
kratko povzeta vsebina poglavja in poudarjeni so pomembni podatki. Učencem je omenjeno 
polje z informacijami v pomoč pri učenju, saj na kratko predstavi vsebino, ki jo mora učenec 
usvojiti. V primerjavi z učbenikom Mladinske knjige (gradivo 2a) vsebuje učbenik iz serije 
Radovednih pet manj dejavnosti, preko katerih učenci spoznavajo snovi z raziskovanjem. 
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Slika 14: Izsek 1 iz učbenika Naravoslovje in tehnika 4  
(Mežnar, Slevec in Štucin, 2016a, str. 79) 
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Slika 15: Izsek 2 iz učbenika Naravoslovje in tehnika 4 
(Mežnar, Slevec in Štucin, 2016a, str. 80) 
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Slika 16: Izsek 3 iz učbenika Naravoslovje in tehnika 4  
(Mežnar, Slevec in Štucin, 2016a, str. 81) 
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Slika 17: Izsek iz delovnega zvezka Naravoslovje in tehnika 4  
(Mežnar, Slevec in Štucin, 2016b, str. 64) 
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3 EMPIRIČNI DEL 
 
Poglavje je namenjeno predstavitvi empiričnega dela tega magistrskega dela. Prvi dve 
podpoglavji zajemata opredelitev raziskovalnega problema, opredelitev ciljev in raziskovalnih 
vprašanj. V tretjem podpoglavju je opisana metodologija. 

3.1 Raziskovalni problem 
 
Na podlagi pregledane literature smo ugotovili, da je učenje z raziskovanjem pomembno za 
učenje naravoslovja. Učenci aktivno sodelujejo pri pouku in se preko načrtovanja in izvajanja 
poskusov učijo. Prav tako učenje z raziskovanjem učencem omogoča postavljanje vprašanj in 
iskanje odgovorov (M. Cencič in M. Cencič, 2002). Iz raziskav je razvidno, da učenci 
dosegajo boljše rezultate pri naravoslovju, kadar preko učenja z raziskovanjem sami pridejo 
do novih znanj (Veloo, Perumal in Vikneswary, 2013). Nova spoznanja o pojavih in pojmih, 
ki si jih ustvarijo učenci, niso vedno v skladu z znanstvenimi zasnovami. Prepričanja, da 
lahka telesa plavajo, težka potonejo in da nas volnena obleka greje, med učenci na razredni 
stopnji niso redkost. Naloga učitelja je, da učence spodbudi k razmišljanju o lastnih 
prepričanjih in sprejemanju splošno priznanih razlag (Hribar, 2010). 
 
Hidrogeli in nenewtonske tekočine so manj znane snovi, ki imajo zanimive lastnosti in so 
primerne za razlago različnih naravoslovnih pojmov in pojavov. Avtorica Pavlin (2015) je 
izvedla raziskavo na področju vključevanja sodobnih znanstvenih spoznanj v pouk 
naravoslovnih predmetov, pri tem se je tematsko osredinila na hidrogele. Z raziskavo je želela 
ugotoviti, koliko študentje razrednega pouka vedo o hidrogelih in kako motiviranost za 
naravoslovje vpliva na poznavanje hidrogelov. Rezultati so pokazali, da imajo študentje zelo 
slabe predstave o tem, kaj so hidrogeli. Študentje z visoko notranjo motivacijo za 
naravoslovje so bolje poznali hidrogele (Pavlin, 2015). Vpeljevanje sodobnih materialov v 
pouk naravoslovnih predmetov je za učence zanimivo in omogoča pridobivanje informacij o 
sodobnih znanstvenih spoznanjih (Pavlin, 2013). 
 
Zapisano je vodilo do načrtovanja magistrskega dela, v katerem smo se osredinili na 
raziskovanje vpliva učenja z raziskovanjem na sposobnost načrtovanja poskusov pri učencih 
na učni temi snovi. Prav tako nas je zanimalo, koliko se bodo pri tem učenci naučili o 
lastnostih znanih in manj znanih snovi (hidrogeli in nenewtonske tekočine). 
 
Pri spoznavanju lastnosti snovi smo z učenci poudarjali razliko med lastnostmi snovi in 
lastnostmi predmetov, saj je pomembno, da pojma ločijo. V magistrskem delu smo se 
osredinili na lastnosti snovi. Poskuse pa smo izvajali s predmeti iz snovi, katerih lastnosti smo 
raziskovali. 

3.2 Cilji raziskave in raziskovalna vprašanja  
 
Cilji magistrskega dela so: 

• ugotoviti, kako učenje z raziskovanjem vpliva na izboljšanje sposobnosti načrtovanja 
poskusov pri učencih; 

• ugotoviti, koliko se s pomočjo učenja z raziskovanjem naučijo učenci o lastnostih 
snovi, predvsem o lastnostih hidrogelov in nenewtonskih tekočin; 

• ugotoviti, kako se spremeni situacijski interes učencev pri učenju o lastnostih snovi po 
izvedenem učenju z raziskovanjem. 
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Raziskovalna vprašanja so: 
• Kako učenje z raziskovanjem vpliva na izboljšanje sposobnosti načrtovanja poskusov 

pri učencih? 
• Koliko se s pomočjo učenja z raziskovanjem naučijo učenci o lastnostih snovi, 

predvsem o lastnostih hidrogelov in nenewtonskih tekočin? 
• Kako se spremeni situacijski interes učencev pri učenju o lastnostih snovi po 

izvedenem učenju z raziskovanjem? 

3.3 Metodologija 
 
3.3.1 Raziskovalna metoda in raziskovalni pristop 
 
Pri raziskovalnem delu smo uporabili kvalitativni raziskovalni pristop.  
 
3.3.2 Vzorec 
 
Način vzorčenja je neslučajnostni, namenski za potrebe magistrskega dela. V raziskavo je bilo 
vključenih 12 učencev in učenk 4. razreda izbrane mestne osnovne šole (tabela 3). V raziskavi 
je prvotno sodelovalo 15 učencev. Odgovori 3 učencev, ki so na učnih urah večkrat manjkali, 
niso vključeni v analizo. Tako so analizirani odgovori 12 učencev. Raziskave ni bilo mogoče 
izvesti med poukom, zato so v raziskavo vključeni učenci, ki so bili v podaljšanem bivanju 
vsaj 1 uro. Učenci so poskuse izvajali v skupinah po 3 učenci. Manjše število udeleženih v 
raziskavo je omogočilo bolj poglobljeno analizo. Povprečna starost učencev in učenk je bila 9 
let. Anonimnost učencev je bila zagotovljena s šiframi, sestavljenimi iz črke in zaporedne 
številke (od U1 do U12), ki so jih učenci namesto imen zapisovali na delovne liste in 
vprašalnike. 
 

Tabela 3: Vzorec vključenih četrtošolcev v raziskavo 

 N 
Delež 
[%] 

Učenke 7 58 
Učenci 5 42 
SKUPAJ 12 100 

3.3.3 Opis postopka zbiranja podatkov 
 
Z učenci, ki obiskujejo 4. razred in hodijo v podaljšano bivanje, smo maja 2016 izvedli 7 
učnih ur, ki so temeljile na učenju z raziskovanjem. Vsako učno uro so učenci načrtovali in 
izvedli poskus, s katerim so spoznali določeno lastnost snovi. Shema v prilogi 8 (stran 118) 
prikazuje potek dela po učnih urah in zaporedje uporabljenih instrumentov. V nadaljevanju so 
predstavljeni instrumenti, ki smo jih uporabili v posamezni učni uri. 
 
Podatke smo zbirali s petimi instrumenti. S preizkusom znanja (tabela 4, priloga 4), ki smo ga 
sestavili, smo pridobili podatke o tem, koliko učenci vedo o lastnostih snovi, koliko vedo o 
hidrogelih in nenewtonskih tekočinah ter kakšno je njihovo znanje o načrtovanju poštenega 
poskusa. Učenci so preizkus znanja reševali 2-krat, na začetku prve in zadnje učne ure. Oba 
preizkusa sta vsebovala enake trditve, naloge so bile podobne. Tako smo dobili vpogled v 
njihovo predznanje in znanje, ki so ga usvojili skozi načrtovanje poskusov. 
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Tabela 4: Vsebina preizkusa znanja 

VSEBINA OPIS BLOOMOVA 
TASONOMIJA 

1. naloga: 
Lastnosti snovi 

Naloga vsebuje 6 trditev o lastnostih snovi. Nekatere trditve so napačne, 
druge pravilne. Učenci so napačne trditve popravili, pravilne pa 
obkljukali.  

SINTEZA 

2. naloga: 
Hidrogeli 

Naloga vsebuje 4 trditve, ki so vsebinsko povezane s hidrogeli. Učenci 
so za vsako trditev obkrožili DA, NE ali NE VEM.  

POZNAVANJE 

3. naloga: 
Nenewtonske tekočine 

Naloga vsebuje 4 trditve, ki so vsebinsko povezane z nenewtonskimi 
tekočinami. Učenci so za vsako trditev obkrožili DA, NE ali NE VEM. 

POZNAVANJE 

4. naloga: 
Načrtovanje poskusa 

Naloga je od učencev zahtevala, da načrtujejo poskus. Nalogi v predtestu 
in potestu sta bili podobni: 

∗ PREDTEST: Načrtuj poskus, s katerim bi ugotovil/-a, kako 
temperatura vode vpliva na hitrost raztapljanja sladkorja. 

∗ POTEST: Načrtuj poskus, s katerim bi ugotovil/-a, kako 
temperatura vode vpliva na hitrost raztapljanja soli. 

Učenci so morali pojasniti tudi, kaj je pošten poskus. 

SINTEZA 

5. naloga: 
Lastnosti neznane snovi 

Iz naštetih lastnosti za dve snovi, so morali učenci ugotoviti, katera snov 
je opisana. Nalogi v predtestu in potestu sta se razlikovali v snovi. 

ANALIZA 

 
Z vprašalnikom o situacijskem interesu (priloga 5) pri naravoslovju smo pridobili podatke o 
tem, kakšen je situacijski interes učencev pri naravoslovju. Trditve smo oblikovali sami, tri 
trditve o situacijskem interesu učencev pri naravoslovju so prirejene po raziskavi TIMSS iz 
leta 2007. Vprašalnik o situacijskem interesu pri naravoslovju so učenci reševali 2-krat, na 
začetku prve in zadnje učne ure. Tako smo ugotovili, kakšen je bil situacijski interes učencev 
pri naravoslovju na začetku in kakšen po izvedenem učenju z raziskovanjem.  
 
Vprašalnik za evalvacijo učenja z raziskovanjem (priloga 6) je nastal v okviru projekta 
Fibonacci. Z njim smo spremljali napredek učencev pri načrtovanju poskusov. Ker je 
vprašalnik obsežen in je bilo potrebno zasledovati več skupin hkrati, sta ga izpolnjevala dva 
opazovalca (mentorica na praksi in jaz) 3-krat v času izvedbe raziskave. Tako sem pridobila 
podatke o napredku učencev pri načrtovanju poskusov in o sodelovanju v skupini. 
 
Podatke smo pridobili tudi z delovnimi listi za načrtovanje poskusov (priloga 3). Delovni listi 
so bili razviti v okviru projekta Fibonacci: Učimo se z raziskovanjem. Delovne liste so učenci 
izpolnjevali vsako učno uro. Najprej smo skupaj z učenci oblikovali raziskovalno vprašanje in 
tako izpostavili raziskovalni problem. Nato so morali učenci zapisati, kaj za poskus 
potrebujejo, kaj bodo opazovali, kako bo potekal postopek poskusa, navesti spremenljivke in 
predvidene rezultate. Pri delu se je pojavil prehod med različnima oblikama učenja z 
raziskovanjem. Raziskovalno vprašanje smo oblikovali skupaj z učenci. Prve tri učne ure so 
bile načrtovane tako, da so imeli učenci podane še potrebščine in zapisan načrt dela, prav tako 
smo jim pomagali pri izpolnjevanju ostalih delov delovnega lista. Naštete komponente 
raziskovanja opisujejo strukturirano obliko učenja z raziskovanjem (tabela 1), ki sta jo 
opredelila Holbrook in Rannikmae (2013). Ostale učne ure so bile načrtovane tako, da so 
učenci dobili samo raziskovalno vprašanje. Učenci so morali zapisati potrebščine, postopek 
poskusa, spremenljivke in kaj bodo opazovali. To ustreza vodeni B obliki učenja z 
raziskovanjem. Nato smo skupaj pregledali delovne liste, učenci so z drugo barvo dopisali 
manjkajoče podatke. Nekateri poskusi so dolgotrajni, zato so učenci poskus izvedli in 
naslednjo učno uro opazovali rezultate ter zapisali ugotovitve. 
 
Zadnja učna ura je bila med drugim namenjena izpolnjevanju vprašalnika o učenju z 
raziskovanjem (priloga 7). Vprašalnik smo sestavili sami, z njim smo pridobili učenčevo 
oceno takšnega načina dela – učenje z raziskovanjem.  
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3.4 Opis učnih ur 
 
V nadaljevanju je opisanih 7 učnih ur, ki smo jih izvedli z učenci v okviru raziskave za 
potrebe magistrskega dela. Za posamezno učno uro je na kratko opisan potek učne ure in 
priložen že izpolnjen delovni list za načrtovanje poskusa. V prilogi 2 so podrobne učne 
priprave. Prva učna ura je bila namenjena spoznavanju, kako poteka raziskovanje. Ostale učne 
ure so zasnovane tako, da so na začetku učne ure učenci izpolnili delovni list za načrtovanje 
poskusa in ga v nadaljevanju izvedli. Vsako učno uro so izvedli 1 ali 2 poskusa, preko katerih 
so spoznavali različne lastnosti snovi. Ob tem so spoznavali tudi lastnosti hidrogelov in 
nenewtonskih tekočin. 

3.4.1 Učna ura 1: Spoznavanje raziskovanja 
 
Uvodna učna ura je bila namenjena oblikovanju skupin in določanju šifer učencev, ki so jih 
zapisovali na vse liste. Glede na to, da večina ni vedela, kaj je hidrogel in ublek, smo jim ju na 
začetku ure samo pokazali. Učenci so reševali preizkus znanja in vprašalnik o situacijskem 
interesu pri naravoslovju. Po izpolnjevanju instrumentov so imeli učenci čas, da si pobliže 
ogledajo omenjeni snovi. Učenci so snovi opazovali, jih prijemali in gnetli.  
 
Prvo učno uro smo namenili tudi spoznavanju učenja z raziskovanjem kot didaktične 
strategije. Učenci pri rednem pouku niso vajeni takšnega načina dela, zato smo jim na primeru 
predstavili, kako bodo potekale ostale učne ure. Na začetku so morali sami izvesti enostaven 
poskus s hidrogelom iz otroških plenic. Pri tem jim nismo dali natančnih napotkov, ampak 
samo navodilo, da izmerijo, koliko vode vpije hidrogel iz plenic. Učenci so prišli do različnih 
rezultatov, saj so bili pri delu nenatančni in niso uporabljali enotnega merjenja. Prav tako so 
zaradi nenatančnih navodil poskus izvedli tako, kot so mislili, da je prav. Tudi količina 
hidrogela ni bila določena. Učenci so v lončke dali različno količino hidrogela iz otroških 
plenic, ki je posledično vpil različno prostornino vode. S tem smo jim prikazali pomen 
načrtovanja raziskovanja.  
 
Z gradivom, ki je nastalo pri projektu Fibonacci, in je namenjeno učenju z raziskovanjem, 
smo si pomagali pri razlagi, kako poteka raziskovanje. S samolepilnimi listki in predlogami, 
ki so v omenjenem gradivu, si pomagamo pri oblikovanju raziskovalnega vprašanja in 
načrtovanju poskusa. Kot primer za raziskovanje smo na tablo nalepili list z raziskovalnim 
problemom (Gostinčar Blagotinšek idr., 2013): 

∗ RAZISKUJEMO: Zanima nas, kaj vpliva na ohlajanje čaja. 
 
Z učenci smo se nato pogovorili o ohlajanju čaja in določili podatke, ki jih potrebujemo pri 
načrtovanju raziskave. Na samolepilne lističe (Slika 18) smo napisali odgovore pri 
posameznem sklopu: 

∗ Kaj vpliva? � oblika, velikost, snov, iz katere je skodelica, začetna temperatura, 
količina čaja, mešanje, pihanje 

∗ Kaj bomo merili? � čas, v katerem se čaj ohladi do temperature 30 °C, da ga lahko 
pijemo ali spremembo temperature čaja v izbranem času npr. 5 min 
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Slika 18: Tabelska slika zapisa spremenljivk 
 
Med naštetimi spremenljivkami smo izbrali eno, ki smo jo kasneje pri poskusu spreminjali. 
Pomembno je, da izberemo samo eno spremenljivko, ki jo spreminjamo, da je izveden poskus 
pošten. Ostale spremenljivke smo nalepili pod ne spreminjamo. Za načrt poskusa je potrebno 
določiti tudi, kaj bomo pri poskusu opazovali ali merili. Pomembno je, da opazujemo samo 
eno navedeno spremembo, da bi prišli do poštenega poskusa. Posamezne spremenljivke smo 
razvrstili v naslednje skupine (Slika 19): 

∗ Spreminjamo � snov, iz katere je narejena skodelica 
∗ Ne spreminjamo � oblike, velikosti 
∗ Opazujemo, merimo � temperaturno spremembo čaja v izbranem času npr. 5 min 

 

 

Slika 19: Izbrane spremenljivke 
 

S pomočjo izbranih spremenljivk smo na shemi (Slika 20 in 21) dopolnili raziskovalno 
vprašanje tako, da smo izbrane samolepilne listke nalepili na ustrezno mesto v shemi. 
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Slika 20: Shema za oblikovanje raziskovalnega vprašanja  
(Gostinčar Blagotinšek idr., 2013) 

 

 

Slika 21: Dopolnjena shema za oblikovanje raziskovalnega vprašanja 
 

Da bi pri raziskovanju poudarili pomen poštenega poskusa, smo ponovno določili 
spremenljivke, ki jih pri poskusu ne bomo spreminjali (Slika 22). 

 

 

Slika 22: Dopolnjena shema za pošten poskus 
 

 
S samolepilnimi listki smo dopolnili še shemo za oblikovanje hipoteze (Slika 23 in 24). 
Posamezne samolepilne listke smo nalepili na ustrezno mesto. 
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Slika 23: Shema za zapis hipoteze (Gostinčar Blagotinšek idr., 2013) 
 

 

Slika 24: Zapis hipoteze 
 
Raziskovalno vprašanje, hipoteza, konstante in spremenljivke smo določili, zato smo se lotili 
načrta poskusa (Slika 25). Učenci so najprej pomislili in vsak zase oblikovali potek poskusa, 
na primer: »Vzamemo lončke (2 dl) iz različnih snovi npr. plastike, kartona, porcelana, kovine 
in stiropora. Vanje nalijemo po 2 dl čaja iz istega vrča (čaj ima enako začetno temperaturo). 
Izmerimo začetno temperaturo čaja, počakamo 5 minut in čaj v lončkih vsako minuto 
pomešamo. Po 5 minutah temperaturo čaja v vseh lončkih ponovno izmerimo in izračunamo, 
za koliko se je vsakemu spremenila temperatura (Gostinčar Blagotinšek idr., 2013, str. 12).« 
 

 

Slika 25: Shema za zapis načrta poskusa  
(Gostinčar Blagotinšek idr., 2013) 

 
Nekaj učencev je predstavilo, kako so si zamislili potek poskusa, skupaj smo dopolnili 
manjkajoče podatke. Učenci so določili tudi, katere pripomočke (Slika 26) bodo potrebovali 
za poskus in kako bi dobljene podatke prikazali (Slika 27, Slika 28, Slika 29). 
 

 

Slika 26: Shema za zapis potrebnih pripomočkov  
(Gostinčar Blagotinšek idr., 2013) 
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Slika 27: Dopolnjena shema za določanje prikaza podatkov  
(Gostinčar Blagotinšek idr., 2013) 

 

 

Slika 28: Dopolnjena tabela za zapis rezultatov poskusa 
(Gostinčar Blagotinšek idr., 2013) 

 

 

Slika 29: Dopolnjen grafični prikaz dobljenih podatkov 
(Gostinčar Blagotinšek idr., 2013) 

3.4.2 Učna ura 2: Plovnost snovi 
 
V učni uri 2 smo želeli raziskati kroglice iz različnih snovi in ugotoviti, katera snov plava na 
vodi in katera ne. Učenci so s polaganjem kroglic iz različnih snovi v vodo ugotavljali, kaj  
plava in kaj potone. Na začetku učne ure smo se z učenci pogovarjali o tem, kaj je plovnost, 
kaj vpliva na plovnost in kako jo določimo. Nato so učenci rešili delovni list za načrtovanje 
poskusov (tabela 5).  
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Tabela 5: Pričakovani zapis izpolnjenega delovnega lista za načrtovanje poskusa plovnost snovi 

RAZISKUJEMO: PLOVNOST SNOVI 

NAČRTOVANJE IN IZVEDBA POSKUSA Datum: 17. 5. 2016 

Kaj raziskujemo? 
Katere snovi plavajo na vodi in katere ne? 
Kaj potrebujemo? 
• SNOVI: hidrogel, plastelin, steklo, les, plastika 
• večjo posodo z vodo 
Postopek poskusa: 
V posodo počasi spuščamo kroglice  različnih snovi in opazujemo, ali kroglica iz določene 
snovi plava ali ne. Opažanja sproti zapisujemo. 
Ne spreminjamo: 
• načina polaganja kroglice iz določene 

snovi v vodo, velikosti, oblike 

Spreminjamo: 
• snov 

Opazujemo, merimo: 
• katera snov plava na voda in katera potone 

Predvideni rezultati: 
** Učenci zapišejo, katere snovi bodo plavale in katere potonile. 

 
Učenci so pri izpolnjevanju delovnih listov za načrtovanje poskusov pozabili navesti nekaj 
spremenljivk, vendar smo pred izvedbo poskusa skupaj pregledali rešitve. Po izpolnjevanju  
delovnih listov je vsaka skupina učencev dobila snovi in pripomočke potrebne za poskus 
(Slika 30): večji lonček, žlica, papirnata brisača, kroglice različnih snovi, a enake prostornine 
(steklo, plastika, hidrogel, plastelin in les – Slika 31) in voda.  
 

 

Slika 30: Potrebščine za poskus plovnost snovi 

 

Slika 31: Kroglice različnih snovi (ob kroglici 
je navedena snov, iz katere je) 

 
Učenci so izvedli poskus. Rezultate poskusa plovnost snovi prikazuje Slika 32. Med tem ko so 
učenci izvajali poskus, smo rešili vprašalnik za evalvacijo učenja z raziskovanjem. Opazovali 
smo, kako učenci sodelujejo med seboj znotraj skupin. Z vprašalnikom za evalvacijo učenja z 
raziskovanjem (priloga 6) smo preverili tudi, ali razumejo, kaj želimo s poskusom izvedeti in 
ali znajo s svojimi besedami povzeti, kako bomo poskus izvedli.  
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Slika 32: Rezultat poskusa plovnost snovi 

Učenci so med izvedbo poskusa izpolnili še drugi del delovnega lista za načrtovanje poskusa. 
Zapisali so končne rezultate in ugotovitve (tabela 6). Pri oblikovanju ugotovitev smo jim 
pomagali, da so zapisali pravilne zaključke na podlagi dobljenih rezultatov. 

Tabela 6: Pričakovani zapis rezultatov in ugotovitev poskusa plovnost snovi 

REZULTATI POSKUSA IN UGOTOVITVE  Datum: 17. 5. 2016 

Končni rezultati: 
• PLAVAJO: kroglice iz lesa in plastike; POTONEJO: kroglice iz hidrogela, plastelina in 

stekla 
Ugotovitve: 
Na vodi plavajo predmeti, ki so lažji od vode enake prostornine. Tisti predmeti, ki so težji od 
vode enake prostornine, potonejo.  
 
Poskus ni bil tako zahteven, zato učenci niso imeli težav pri izvedbi. Nekatere plastične 
kroglice so zaradi luknjic na površini potonile, vendar so učenci iz izkušenj hitro ugotovili, da 
kroglica iz plastike lahko tudi plava na vodi. Pojasnili smo jim, da kljub temu obstajajo zelo 
različne plastike. Predmeti iz takih plastik v vodi potonejo. 

3.4.3 Učna ura 3: Vpojnost vode 
 
V učni uri 3 smo želeli raziskati, kako se velikost kroglice hidrogela spreminja v različnih 
tekočinah. Z učenci smo se pogovarjali, kaj vpojnost sploh pomeni. Hitro so ugotovili, da gre 
za vpijanje tekočine v neko drugo snov. Kot primer so podali gobico za pomivanje posode in 
oblačila. Ker bi bilo opazovanje vpijanja vode pri drugih snoveh (steklo, les, plastelin, 
plastika) predolgo, izmeriti bi morali zelo majhno količino vode, smo za ta poskus načrtovali 
dejavnost samo z malimi kroglicami hidrogela. Učenci so ugotavljali, ali hidrogel poleg vode 
vpije tudi druge tekočine (olje, detergent). V različnih časovnim intervalih so merili premer 
kroglic hidrogela, ki so bile v različnih tekočinah. Najprej so učenci izpolnili delovne liste za 
načrtovanje poskusa (tabela 7), nato pa smo skupaj pregledali načrt poskusa in ga dopolnili. 
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Tabela 7: Pričakovani zapis izpolnjenega delovnega lista za načrtovanje poskusa vpojnost vode 

RAZISKUJEMO: VPOJNOST VODE 

NAČRTOVANJE IN IZVEDBA POSKUSA Datum: 18. 5. 2016 

Kaj raziskujemo? 
Kako se velikost kroglice hidrogela spreminja v različnih tekočinah? 
Kaj potrebujemo? 
• SNOV: hidrogel (kroglice suhega hidrogela) 
• 3 manjše posodice, olje, vodo, detergent, žlico, milimetrsko mrežo 
Postopek poskusa: 
V posodice nalijemo detergent, olje in vodo. V vsako posodico damo 1 kroglico suhega 
hidrogela. Kroglice pustimo stati v tekočinah in merimo premer kroglic po 10 minutah, 20 
minutah, 30 minutah in 24 urah. Rezultate vpišemo v tabelo. 
Ne spreminjamo: 
• količine tekočine 
• začetne velikost kroglice hidrogela 
• časa merjenja 

Spreminjamo: 
• tekočino, v kateri je kroglica hidrogela 

Opazujemo, merimo: 
• premer kroglic v različnih tekočinah 

Predvideni rezultati: 
** Učenci zapišejo, kaj se bo zgodilo s kroglicami.  

 
Po izpolnjevanju in dopolnjevanju delovnega lista za načrtovanje poskusa, smo učencem 
razdelili pripomočke: 3 lončki z različnimi tekočinami (voda, olje, detergent), žlica, kroglice 
suhega hidrogela, milimetrska mreža, papirnata brisača (Slika 33). 
 

 

Slika 33: Potrebščine za poskus prikaza vpojnosti vode 
 
Učenci so med izvedbo poskusa zapisovali rezultate in na koncu oblikovali ugotovitve. Pri 
zapisu ugotovitev smo jim pomagali in skupaj oblikovali smiselno rešitev. 
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Tabela 8: Pričakovani zapis rezultatov in ugotovitev poskusa vpojnost vode 

REZULTATI POSKUSA IN UGOTOVITVE  Datum: 18. 5. in 19. 5. 2016 

Končni rezultati: 
Naslov tabele: Premer kroglic hidrogela v treh različnih tekočinah ob različnih časih 

                Čas 
Tekočina  

0 min 10 min 20 min 30 min 24 ur 

Olje 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 
Detergent 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 9 mm 
Voda  3 mm 6 mm 8 mm 9 mm 15 mm 

 

Ugotovitve: 
Premer hidrogelne kroglice se najbolj poveča v vodi, manjša sprememba premera je v 
detergentu (vsebuje nekaj vode). V olju se premer hidrogelne kroglice ne spremeni. Kroglice 
hidrogela so sestavljene tako, da vpijajo samo vodo. Že iz imena HIDROgel lahko sklepamo, 
da vpija samo vodo (je selektiven). 
 
Poskus za prikaz vpojnosti vode je bil najbolj dolgotrajen. Učenci so bili med časovnimi 
intervali nemirni in radovedni, kaj se bo zgodilo. Pri posameznih skupinah je prišlo do 
različnih meritev (± 1 mm), saj tudi male (suhe) kroglice hidrogela niso povsem enake 
velikosti. Poskus so učenci izvedli brez težav. Že med izvedbo poskusa so učenci iz dobljenih 
rezultatov sklepali, da bo hidrogel vpil samo vodo. 
 
3.4.4 Učna ura 4: Gnetljivost ubleka in plastelina 
 
V učni uri 4 smo želeli raziskati, kako se spreminja gnetljivost ubleka s hitrostjo mešanja in 
kako temperatura plastelina vpliva na njegovo gnetljivost. Na začetku učne ure smo se z 
učenci pogovarjali o tem, kaj je gnetljivost in katere gnetljive snovi smo že spoznali. Oba 
poskusa sta kratka, zato so lahko učenci najprej rešili delovni list za načrtovanje poskusa 
gnetljivost ubleka (tabela 9) in izvedli poskus. Nato so izpolnili še delovni list za načrtovanje 
poskusa gnetljivost plastelina in izvedli poskus. 
 

Tabela 9: Pričakovani zapis izpolnjenega delovnega lista za načrtovanje poskusa gnetljivost ubleka 

RAZISKUJEMO: GNETLJIVOST UBLEKA 

NAČRTOVANJE IN IZVEDBA POSKUSA Datum: 19. 5. 2016 

Kaj raziskujemo? 
Kako se spreminja gnetljivost ubleka s hitrostjo gnetenja?  
Kaj potrebujemo? 
• SNOVI: ublek 
• lonček za mešanje, žlico/vilice 
Postopek poskusa: 
V lončku zmešamo 1 merico škroba in 1 merico vode. Med mešanjem opazujemo, kaj se 
dogaja. Ko sta se škrob in voda dobro premešala, ugotovimo, ali lahko ublek gnetemo in kako 
moramo mešati tekočino, da bo gnetljiva. 
Ne spreminjamo: 
• količine nenewtonske tekočine,  
• razmerja škrob:voda 

Spreminjamo: 
• hitrost mešanja 
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Opazujemo, merimo:  
• gnetljivost pri različnih hitrostih gnetenja 

Predvideni rezultati: 
**Učenci zapišejo, kaj mislijo, da se bo zgodilo. 

 
Za poskus z ublekom so učenci potrebovali: večji lonček, žlico in ublek (škrob in voda v 
razmerju 1:1). Učenci so z žlico mešali ublek z različno hitrostjo (Slika 34). Pri tem so 
zapisovali rezultate in oblikovali ugotovitve (tabela 10). Med tem ko so učenci izvajali 
poskus, smo rešili vprašalnik za evalvacijo učenja z raziskovanjem (priloga 6). 
 

 

Slika 34: Izvedba poskusa gnetljivost ubleka 
 

Tabela 10: Pričakovani zapis rezultatov in ugotovitev poskusa gnetljivost ubleka 

REZULTATI POSKUSA IN UGOTOVITVE  Datum: 19. 5. 2016 

Končni rezultati: 
Čim hitreje mešam, tem bolj gnetljiva je nenewtonska tekočina. 
Čim počasneje mešam, tem manj je nenewtonska tekočina gnetljiva. 
Ugotovitve: 
Mešanica škroba in vode se včasih obnaša kot tekočina, včasih kot trdna snov. Škrob je 
sestavljen iz niza delcev povezanih v dolgo verigo. Verige lahko potujejo ena mimo druge, pri 
čemer potrebujejo nekaj časa. Če snov zlivaš, teče kot tekočina. Če po mešanici hitro udariš 
ali pa jo hitro gneteš, se obnaša kot trdna snov. Ko mešanico spustiš, se ponovno obnaša kot 
tekočina. 
 
Čim hitreje mešamo ublek, tem bolj je gnetljiv. 
Čim počasneje mešamo ublek, tem manj je gnetljiv oz. sploh ni, saj se obnaša kot tekočina. 
 
Po izvedbi poskusa gnetljivost ubleka so učenci načrtovali potek poskusa gnetljivost 
plastelina. Najprej so zapisali načrt poskusa (tabela 11), ki smo ga skupaj pregledali in 
dopolnili manjkajoče podatke. Nato so poskus izvedli in zapisali rezultate. 
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Tabela 11: Pričakovani zapis izpolnjenega delovnega lista za načrtovanje poskusa gnetljivost 
plastelina 

RAZISKUJEMO: GNETLJIVOST PLASTELINA 

NAČRTOVANJE IN IZVEDBA POSKUSA Datum: 19. 5. 2016 

Kaj raziskujemo? 
Kako temperatura plastelina vpliva na njegovo gnetljivost? 
Kaj potrebujemo? 
• SNOVI: plastelin (3 kroglice) 
• sušilnik za lase, led 
Postopek poskusa: 
Najprej poskusi plastelin gnesti na sobni temperaturi. Nato eno kroglico plastelina segrej s 
sušilnikom za lase, drugo pa položi v lonček z ledom. Po 10 minutah primerjaj gnetljivost 
vseh treh kroglic med seboj. 
Ne spreminjamo: 

• količine plastelina 
• oblike kroglic 
• časa segrevanja in hlajenja 

Spreminjamo: 
• temperaturo plastelina 

Opazujemo, merimo:  
• gnetljivost pri različnih temperaturah plastelina 

Predvideni rezultati: 
**Učenci zapišejo, kaj mislijo, da se bo zgodilo. 

 
Za poskus s plastelinom so potrebovali tri enake kroglice plastelina (Slika 35), sušilec za lase 
in led. Da je izvedba poskusa potekala hitreje, je ena skupina s sušilcem za lase segrela vse 
kroglice, druga pa jih je ohladila z ledom. Po 10 minutah smo razdelili kroglice vsem 
skupinam in učenci so začeli s primerjanjem gnetljivosti (Slika 36). 
 

 

Slika 35: Potrebščine za poskus gnetljivost plastelina 
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Slika 36: Izvedba poskusa gnetljivost plastelina  
(oranžen plastelin – segret, rumen plastelin – ohlajen) 

 
Učenci so med izvedbo poskusa opisovali dobljene rezultate (Slika 37). Poskus so izvajali po 
3 učenci skupaj. Vsaka skupina je dobila 3 enako velike kroglice plastelina različnih barv. 
Kroglice so bile različne barve, da učenci ne bi pomešali, katero smo segrevali, ohlajali in 
katero smo pustili na sobni temperaturi. Zaradi lažjega dela in opisovanja rezultatov so si 
učenci znotraj skupine kroglice, ki so bile izpostavljene različni temperaturi, razdelili na 3 
dele, ki pa so se po velikosti nekoliko razlikovali (Slika 37). Tako je vsak dobil svojo manjšo 
kroglico, s pomočjo katere je opisoval gnetljivost plastelina.  
 

 

Slika 37: Rezultati poskusa gnetljivost plastelina 
 
Iz zapisanih rezultatov so oblikovali ugotovitve, ki so jih zapisali v spodnjo tabelo (tabela 12). 
Učenci so imeli manjše težave z razumevanjem pojma sobna temperatura. Skupaj smo hitro 
pojasnili, da pojem opisuje temperaturo prostora, ki je po navadi okoli 25 °C. Učenci so tako 
lažje razumeli, kaj opisujemo pri dobljenih rezultatih in kako bomo oblikovali ugotovitve. 
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Tabela 12: Pričakovani zapis rezultatov in ugotovitev poskusa gnetljivost plastelina 

REZULTATI POSKUSA IN UGOTOVITVE  Datum: 19. 5. 2016 

Končni rezultati: 
Segreti plastelin lažje gnetemo, sledi plastelin na sobni temperaturi. Najtežje gnetemo ohlajeni 
plastelin. 
Ugotovitve: 
Kadar plastelin segrejemo, je ta bolj mehak, zato ga lažje gnetemo. Kadar pa plastelin 
ohladimo, je ta bolj trd, zato ga težje gnetemo. 
Čim višja je temperatura plastelina, tem bolj je gnetljiv. 
Čim nižja je temperatura plastelina, tem manj je gnetljiv. 

3.4.5 Učna ura 5: Plovnost plastelina 
 
V učni uri 5 smo želeli raziskati, kako oblika predmeta iz plastelina vpliva na plovnost. 
Učenci so s preoblikovanjem kroglic plastelina v različne oblike in s polaganjem le-teh v 
vodo ugotavljali, katera oblika iz plastelina plava in katera potone. Na začetku učne ure smo 
se z učenci pogovarjali o tem, katere snovi plavajo in katere ne (ugotovitve poskusa plovnost 
snovi). Nato so učenci rešili delovni list za načrtovanje poskusa (tabela 13), katerega smo 
pregledali, dopolnili in nato izvedli poskus. 
 
Tabela 13: Pričakovani zapis izpolnjenega delovnega lista za načrtovanje poskusa plovnost plastelina 

RAZISKUJEMO: PLOVNOST PLASTELINA 

NAČRTOVANJE IN IZVEDBA POSKUSA Datum: 20. 5. 2016 

Kaj raziskujemo? 
Kako oblika vpliva na plovnost plastelina? 
Kaj potrebujemo? 
• SNOVI: plastelin 
• večjo posodo z vodo, žlico 
Postopek poskusa: 
Oblikujemo enako velike kroglice plastelina in jih preoblikujemo v različne oblike (krogla, 
valj, trikotna oblika, čolniček). Posamezne oblike plastelina polagamo v vodo in opazujemo, 
kaj se zgodi.  

Ne spreminjamo: 
• načina polaganja v vodo,  
• količine plastelina,  
• snovi 

Spreminjamo: 
• obliko 

Opazujemo, merimo: 
• katera oblika iz plastelina potone in katera plava 

Predvideni rezultati: 
** Učenci zapišejo, katere snovi bodo plavale in katere potonile. 
 
Vsak učenec je oblikoval plastelin v eno od naštetih oblik (krogla, trikotna oblika, čolniček) 
in preskusil plovnost le-te (slika 39). Nato so lahko oblikovali plastelin v poljubne oblike in 
preskušali plovnost. Na koncu so zapisali rezultate in ugotovitve. 
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Slika 38: Oblikovanje plastelina 

 

Slika 39: Rezultati poskusa plovnost plastelina 
 

Tabela 14: Pričakovani zapis rezultatov in ugotovitev poskusa plovnost plastelina 

REZULTATI POSKUSA IN UGOTOVITVE  Datum: 20. 5. 2016 

Končni rezultati: 
PLAVAJO: čolniček; POTONEJO: krogla, valj, trikotna oblika 
Ugotovitve: 
Polna krogla iz plastelina takoj potone, če jo preoblikuješ v čoln z visoko lupino, ta plava. 
Zrak, ki je ujet v telo, vpliva na njegovo plovnost. Telo postane bolj plovno. 
 
Učna ura je bila načrtovana tako, da so morali učenci veliko delati s snovmi (gnesti in 
oblikovati plastelin), zato se jim je ta ura zdela najbolj zanimiva. Pri zapisu ugotovitev so 
imeli učenci nekaj težav, saj niso vedeli, zakaj plastelin, ki je oblikovan kot čolniček, plava. 
Pri obrazložitvi smo se želeli izogniti pojmu gostota, ki se v Učnem načrtu za naravoslovje in 
tehniko (Vodopivec idr., 2011) pojavi šele v 5. razredu, zato smo jim pojav pojasnila na 
primeru ladje. Kovina kot snov ne plava, ladja, ki je narejena iz kovine, pa plava. Učenci so 
po krajšem razmisleku ugotovili, da je to povezano z zrakom, ki je ujet v prostorih ladje. 
Ugotovitve so prenesli na primer s čolničkom iz plastelina. Plastelin kot snov ne plava, vendar 
se vanj pri oblikovanju v čolniček ujame zrak in v tem primeru predmet iz plastelina postane 
ploven. Predmeti ostalih oblik nimajo ujetega zraka, zato potonejo. 

3.4.6 Učna ura 6: Trdota 
 
V učni uri 6 smo želeli raziskati, katere snovi so trde in katere mehke. Učenci so s 
svinčnikovo konico  ugotavljali, katere snovi svinčnikova konica spremeni (mehke snovi) in 
katere snovi spremenijo svinčnikovo konico (trde snovi). Na začetku učne ure smo se z učenci 
pogovarjali o tem, kakšna je razlika med trdnostjo in trdoto. Trdnost in trdota sta pojma, ki ju 
učenci v praksi pogosto zamenjujejo. Trdnost je odpornost materiala ali telesa proti 
spremembi oblike. Trdota je lastnost snovi v trdnem stanju, da se upira stalni deformaciji 
(Stepišnik, 2011). Učenci so najprej izpolnili delovni list za načrtovanje poskusa (tabela 15), 
ki smo ga skupaj pregledali in dopolnili. Nato so učenci izvedli poskus. S svinčnikom so razili 
po snoveh (Slika 40) in jim določali trdoto. Na koncu so kroglice posameznih snovi uredili po 
trdoti (Slika 41). 
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Tabela 15: Pričakovani zapis izpolnjenega delovnega lista za načrtovanje poskusa trdota 

RAZISKUJEMO: TRDOTO 

NAČRTOVANJE IN IZVEDBA POSKUSA Datum: 23. 5. 2016 

Kaj raziskujemo? 
Katere snovi so trde in katere mehke? 

Kaj potrebujemo? 
• SNOVI: plastelin, plastika, steklo, les, hidrogel (enako velike kroglice) 
• ošiljen svinčnik 
Postopek poskusa: 
Vzamemo ošiljeni svinčnik (HB) in preizkušamo, v katero kroglico različnih snovi ga lahko 
zapičimo. Kroglice iz različnih snovi uredimo po trdoti. 
Ne spreminjamo: 
• velikosti kroglic 
• svinčnika 
• načina razenja 

Spreminjamo: 
• snov, iz katere je kroglica 

Opazujemo, merimo: 
• globino raza, ki ga svinčnik pusti na snovi ALI spremembo oblike svinčnikove konice 

Predvideni rezultati: 
**Učenci zapišejo, kaj mislijo, da se bo zgodilo. 

 

Slika 40: Določanje trdote snovi Slika 41: Ureditev snovi po trdoti 
 
Med tem, ko so učenci izvajali poskus, smo rešili vprašalnik za evalvacijo učenja z 
raziskovanjem (priloga 6). Ponovno smo preverili, kako učenci sodelujejo med seboj in ali 
razumejo, kaj želimo s poskusom doseči. Zanimalo nas je predvsem, ali so učenci skozi 
izvedene ure napredovali na področju medsebojnega sodelovanja in razumevanja namena in 
izvedbe poskusa. Učenci so po končanem poskusu zapisali rezultate in ugotovitve (tabela 16). 
Snovi so uredili po trdoti in zapisali, kako si sledijo. 
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Tabela 16: Pričakovani zapis rezultatov in ugotovitev poskusa trdota 

REZULTATI POSKUSA IN UGOTOVITVE  Datum: 23. 5. 2016 

Končni rezultati:  
Steklo, plastika, les, plastelin, hidrogel 
TRDE: steklo, plastika; MEHKE: plastelin, les, hidrogel 
Ugotovitve: 
Snovi, ki spremenijo obliko svinčnikove konice, so trde. Snovi, ki jim s svinčnikovo konico 
lahko spremenimo obliko, so mehke. 
Čim bolj svinčnikova konica spremeni obliko, tem bolj trda je snov. 
Čim bolj svinčnikova konica spremeni snov, tem bolj je snov mehka. 

3.4.7 Učna ura 7: Gostota 
 
V učni uri 7 smo želeli raziskati, kako velikost kroglice hidrogela vpliva na to, v kateri plasti 
tekočine plava in kako se različne snovi razvrstijo med plastmi različnih tekočin (detergent, 
voda, olje). Učenci so s polaganjem kroglic iz različnih snovi in kroglic hidrogela različnih 
velikosti v pripravljene tekočine ugotavljali, v katerem sloju tekočine plavajo. Na začetku 
učne ure smo se z učenci pogovarjali o gostoti, ki se kot pojem v Učnem načrtu za 
naravoslovje in tehniko (Vodopivec idr., 2011) pojavi šele v 5. razredu. Kljub temu smo želeli 
z učenci obravnavati tudi to lastnost in ugotoviti, koliko o gostoti že vedo in kakšne so 
njihove predstave. O gostoti smo v okviru raziskave z učenci že diskutirali pri učni uri o 
plovnosti plastelina. Pojem gostota smo učencem pojasnili na primeru plovnosti ladje. Tudi to 
učno uro smo se pogovarjali o plovnosti, vendar smo tokrat govorili o plovnosti tekočin. 
Učenci so mislili, da olje na vodi plava, ker ga je manj kot vode in da je to odvisno od načina, 
kako ga nalijemo v vodo ter od zaporedja nalivanja tekočin v vodo. Napačne predstave, zakaj 
olje na vodi plava in detergent potone, smo pojasnili s tehtanjem: 25 ml olja ima maso 23 g; 
25 ml vode ima maso 25 g; 25 ml detergenta ima maso 27 g. Učenci so hitro ugotovili, da je s 
tem povezan pojem gostota. Nato so učenci rešili delovni list za načrtovanje poskusa gostota 
hidrogela (tabela 17 in 18), katerega smo pregledali, dopolnili in nato izvedli poskus. 
 
Tabela 17: Pričakovani zapis izpolnjenega delovnega lista za načrtovanje poskusa gostota hidrogela 

RAZISKUJEMO: GOSTOTA HIDROGELA 

NAČRTOVANJE IN IZVEDBA POSKUSA Datum: 24. 5. 2016 

Kaj raziskujemo? 
Kako velikost kroglice hidrogela vpliva na to, v kateri plasti tekočine plava (olje, voda, 
detergent)? 
Kaj potrebujemo? 
• SNOVI: hidrogel (3 kroglice: majhna, srednja in velika) 
• kozarec, olje, vodo, detergent, žlico 
Postopek poskusa: 
V kozarec previdno nalijemo posamezne tekočine (detergent, voda in olje). Nato v kozarec 
položimo različne kroglice hidrogela (male, srednje in velike) in jih opazujemo. Skiciramo 
izid poskusa. 
Ne spreminjamo: 
• vrste tekočine v posameznem sloju,  
• količine tekočine 

Spreminjamo: 
• velikost kroglice hidrogela 
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Opazujemo, merimo: 
• v kateri plasti se bodo ustavile različno velike kroglice hidrogela. 
Predvideni rezultati: 
**Učenci zapišejo/skicirajo, kaj mislijo, da se bo zgodilo. 
 
Zaradi lažjega dela smo kozarce z različnimi tekočinami (olje, voda, detergent) učencem 
predhodno pripravili. Vsaka skupina je dobila različne kroglice hidrogela (male, srednje in 
velike) za prvi poskus. Učenci so med izvedbo poskusa skicirali, v katerem sloju plavajo 
posamezne kroglice (Slika 42). Prav tako so zapisali ugotovitve. 
 

 

Slika 42: Izvedba poskusa gostota hidrogela 
 

Tabela 18: Pričakovani zapis rezultatov in ugotovitev poskusa gostota hidrogela 

REZULTATI POSKUSA IN UGOTOVITVE  Datum: 24. 5. 2016 

Končni rezultati: 
Mala kroglica – detergent; srednja kroglica – voda; velika kroglica – voda  
Ugotovitve: 
Različno velike kroglice hidrogela imajo različno gostoto. Kroglica se ustavi v plasti, ki ima 
podobno gostoto. 
 
Učenci niso imeli težav z izvedbo poskusa in z zapisom ugotovitev. Sledilo je izpolnjevanje 
delovnega lista za načrtovanje poskusa gostota snovi (tabela 19) in izvedba poskusa. Za 
poskus gostota snovi so učenci potrebovali kroglice različnih snovi. Kroglice so polagali v 
kozarec z različnimi tekočinami, ki so ga uporabili pri poskusu gostota hidrogela. 
 

 

Slika 43: Kroglice iz različnih snovi 
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Tabela 19: Pričakovani zapis izpolnjenega delovnega lista za načrtovanje poskusa gostota snovi 

RAZISKUJEMO: GOSTOTA SNOVI 

NAČRTOVANJE IN IZVEDBA POSKUSA Datum: 24. 5. 2016 

Kaj raziskujemo? 
Kako se kroglice iz različnih snovi razvrstijo med plastmi različnih tekočin (detergent, voda, 
olje)? 
Kaj potrebujemo? 
• SNOVI: hidrogeli, plastelin, steklo, les, plastika (enako velike kroglice) 
• kozarec, vodo, detergent, olje, žlico 
Postopek poskusa: 
V kozarec previdno nalijemo posamezne tekočine (detergent, voda in olje). Nato v kozarec 
položimo enako velike kroglice iz različnih snovi in jih opazujemo. Rezultat skiciramo. 
Ne spreminjamo: 
• vrste tekočine v posameznem sloju, 
• količine tekočine,  
• velikosti kroglic posameznih snovi 

Spreminjamo: 
• snov, iz katere je kroglica 

Opazujemo, merimo: 
∗ v katerem sloju se bodo ustavile kroglice iz različnih snovi. 
Predvideni rezultati: 
**Učenci zapišejo/skicirajo, kaj mislijo, da se bo zgodilo. 
 
Učenci so kroglice polagali v isti kozarec z različnimi tekočinami (detergent, voda in olje) kot 
pri poskusu gostota hidrogela (poskus z različno velikimi kroglicami hidrogela). Po izvedbi 
poskusa so zapisali in interpretirali rezultate (tabela 20). Zaradi lažjega in bolj preglednega 
zapisa izida poskusa so učenci narisali kozarec s tekočinami: detergent, voda in olje, v 
katerega so kasneje narisali lego posameznih kroglic iz različnih snovi. Pri izvedbi poskusa 
učenci niso imeli večjih težav z izvedbo. Dileme so se pojavile pri kroglici, ki je bila iz 
plastike. Predvidevamo, da so kroglice glede na vrsto plastike narejene iz polietena (tabela 2, 
poglavje 2.3 O snoveh in lastnostih snovi), ki se uporablja za izdelavo igračk in ima večjo 
gostoto kot ostale vrste plastik. Razlog, zakaj so plastične kroglice potonile, se skriva prav v 
njihovi gostoti. 
 

Tabela 20: Rezultati in ugotovitve poskusa gostota snovi 

REZULTATI POSKUSA IN UGOTOVITVE  Datum: 24. 5. 2016 

Končni rezultati:  
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Ugotovitve: 
Kroglice iz različnih snovi imajo različno gostoto. Kroglica se ustavi v plasti, ki ima podobno 
gostoto. 
 
Zadnja učna ura je bila namenjena tudi ponovnemu reševanju preizkusa znanja (priloga 4, 
preizkus znanja - potest) in vprašalnika o situacijskem interesu pri naravoslovju (priloga 5). 
Prav tako so učenci izpolnili vprašalnik o učenju z raziskovanjem (priloga 7). 
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4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA  
 
V nadaljevanju bodo predstavljeni in interpretirani podatki, ki smo jih pridobili z naslednjimi 
instrumenti: delovni listi za načrtovanje poskusa (priloga 3), preizkus znanja – predtest in 
potest (priloga 4), vprašalnik o situacijskem interesu pri naravoslovju (priloga 5), vprašalnik 
za evalvacijo učenja z raziskovanjem (priloga 6) in vprašalnik o učenju z raziskovanjem 
(priloga 7). Posamezna podpoglavja so razdeljena glede na navedene instrumente. 
Predstavljene so naloge, ki so bil zajete v posameznem instrumentu, in odgovori učencev. V 
prilogi 8 (stran 118) je shema poteka dela, v kateri je predstavljeno, kdaj so učenci reševali 
posamezne instrumente.  

4.1 Analiza odgovorov na preizkusu znanja 
 
Preizkus znanja so učenci reševali 2-krat, na začetku prve učne ure (predtest) in zadnjo učno 
uro (potest). S preizkusom znanja smo želeli preveriti, kakšno je predznanje učencev in do 
katerih novih spoznanj bodo prišli po izvedenem učenju z raziskovanjem. Preizkus znanja je 
vseboval 4 naloge. V nadaljevanju predstavljamo dobljene odgovore po nalogah preizkusa. 
Zabeleženi so odgovori, ki so jih učenci zapisali na predtestu in potestu. 
 
1. NALOGA: Lastnosti snovi 
 
Naloga je bila sestavljena iz 6 trditev povezanih z lastnostmi snovi. Nekatere trditve so bile 
pravilne (2, 4 in 6), nekatere napačne (1, 3 in 5). Pravilne so morali učenci obkljukati, 
napačne popraviti. Tabela 21 prikazuje odgovore učencev pri posameznih trditvah na 
predtestu in potestu. Pravilni odgovori so zapisani z modro barvo. Učenci so popravljali 
trditve, ki so bile vsebinsko povezane z lastnostmi snovi. Trditev 1 se je nanašala na plovnost 
plastelina, ki je različne oblike. Na predtestu sta samo 2 učenca to trditev pravilno popravila. 
Po izvedbi poskusa, kjer so učenci plastelin oblikovali v različne oblike in preizkušali 
plovnost, je večina učencev pravilno popravila to trditev. To kaže na izboljšanje poznavanja 
plovnosti plastelina po izvedenem učenju z raziskovanjem. Trditev 2 se je nanašala na trdnost 
in trdoto kot lastnosti snovi. Velika večina učencev je to trditev na predtestu in potestu 
označila kot pravilno. Nekaj učencev (4) ima še vedno težave s pojmoma trdnost in trdota. 
Tudi po učenju z raziskovanjem na to temo, ti učenci niso usvojili razlike med trdnostjo in 
trdoto. Trditev 3 je prav tako povezana s trdoto. Na predtestu so trditev pravilno popravili 4 
učenci, na potestu pa samo 1 učenec. Čeprav so snovi na enem od poskusov urejali po trdoti, 
pridobljenega znanja niso uporabili pri reševanju te naloge. Izkazalo se je, da je učencem lažje 
pokazati pomen pojma trdota, kot pa to opisati oz. popraviti trditev v preizkusu znanja. 
Trditev 4 se je nanašala na prepustnost stekla. Večina učencev je za to trditev podala pravilen 
odgovor. Trditev 5 je zajemala pogosto napačno predstavo, da je plovnost teles odvisna od 
velikosti telesa. Večina učencev je to trditev tako na predtestu kot potestu označila za 
pravilno, kljub temu da smo pri izvajanju poskusa plovnost poudarjali, da velikost ne vpliva 
na plovnost telesa, ampak je snov, iz katere je predmet, ključna. V teoretičnem delu tega 
magistrskega dela smo v poglavju 2.3.3 Napačne predstave učencev o lastnostih snovi navedli 
izsledke raziskav, ki kažejo, da imajo učenci največ težav z razumevanjem plovnosti. To se je 
pokazalo tudi pri trditvi 5. Učenci imajo tako zakoreninjeno napačno predstavo, da velika 
telesa potonejo, majhna pa plavajo, da tudi po izvedenem učenju z raziskovanjem niso prišli 
do spoznanja, da velikost telesa ne vpliva na plovnost. Trditev 6 kaže razumevanje pojma 
gnetljivost. Samo 2 učenca nista podala odgovora na predtestu in potestu. Ostali učenci so 
pravilno označili trditev.  
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Tabela 21: Odgovori učencev pri 1. nalogi – trditve o lastnostih snovi. Modro so zapisani pravilni 
odgovori. Ob odgovoru so navedene šifre učencev, ki so odgovorili tako. 

Trditev 
 

PREDTEST POTEST 
ODGOVORI UČENCEV 

1 

Kroglica plastelina na 
vodi plava, čolniček iz 
plastelina pa potone. 
 
PRAVILNO: Kroglica 
plastelina v vodi potone, 
čolniček pa plava. 

Kroglica plastelina v vodi potone, čolniček 
pa plava. – U8, 11 
 
Kroglica plastelina na vodi plava, čolniček 
tudi plava. – U1, 2, 3, 4, 10 
 
Kroglica plastelina v vodi potone, čolniček 
iz plastelina tudi potone. – U5, 6, 12 
 
Trditev je označena kot pravilna. – U7 
 
Trditev je označena kot napačna, vendar ni 
popravljena. – U9 

Kroglica plastelina v vodi potone, 
čolniček pa plava. – U3, 4, 7, 8, 10, 11 
 
Kroglica plastelina na vodi plava, 
čolniček tudi plava. – U1, 12 
  
Kroglica plastelina v vodi potone, 
čolniček iz plastelina tudi potone. – U5, 6 
 
Ni odgovora. – U2, 9 

2 

Plastelin in steklo sta 
snovi v trdnem stanju, 
steklo pa ima večjo 
trdoto. 
 
Trditev je pravilna. 

Pravilno rešeno (obkljukano) – U1, 2, 3, 4, 
5, 7, 8, 10 
 
Steklo je trdnejše. – U6 
 
Steklo je trda snov, plastelin se zmečka. – 
U11  
 
Plastelin ima večjo trdoto. – U12 
 
Trditev označena kot napačna. -  U9 

Pravilno rešeno (obkljukano) – U1, 2, 3, 
5, 6, 7, 8, 10 
 
Steklo je v trdnem stanju, plastelin pa v 
trdem. – U4 
 
Steklo ima trdo snov, plastika pa mehko. 
– U11 
 
Imata enako gostoto. – U12 
 
Ni odgovora. – U9 

3 

Plastika na steklu pusti 
sled (raz). 
 
PRAVILNO: 
Plastika na steklu ne pusti 
sledi (razi). 

Plastika na steklu ne pusti sledi (razi). – 
U1, 4, 10, 12 
 
Plastika na steklu pusti sled. – U3,  
 
Trditev je označena kot pravilna 
(obkljukana). - U6, 7, 8, 9, 11 
 
Plastelin na steklu ne pušča sledi. – U5 
 
Ni odgovora. – U2 

Plastika na steklu ne pusti sledi (razi). – 
U4 
 
Trditev je označena kot pravilna 
(obkljukana). – U1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 
12 
 
Ni odgovora. – U9 

4 

Za okno je pomembno, da 
prepušča svetlobo. 
 
Trditev je pravilna. 

Pravilno rešeno (obkljukano) – U1, 2, 6, 7, 
8, 10, 11, 12 
 
Za okno je pomembno, da ne prepušča 
vode. – U3, 4 
 
Trditev je označena kot napačna. – U9   
 
Ni odgovora. – U5 

Pravilno rešeno (obkljukano) – U1, 2, 3, 
4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 
 
Ni odgovora. – U5, 9 

5 

Plovnost telesa je odvisna 
od njegove velikosti. 
 
PRAVILNO: 
Plovnost telesa ni odvisna 
od njegove velikosti. 
 

Plovnost telesa ni odvisna od njegove 
velikosti. – / 
Plovnost telesa je odvisna od materiala. – 
U3 
 
Plovnost telesa je odvisna od njegove teže. 
– U4, 5 
 
Narobe (obkljukana trditev) -  U1, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12 
 
Ni odgovora. – U2 

Plovnost telesa ni odvisna od njegove 
velikosti. – / 
Plovnost telesa je odvisna od snovi. – U3 
Plovnost telesa je odvisna od njegove 
gostote. – U12 
 
Plovnost telesa je odvisna od njegove 
teže. – U4, 5 
 
Narobe (obkljukana trditev) – U1, 2, 6, 7, 
8, 10, 11,  
 
Ni odgovora. – U9 

6 

Gnetljivost je lastnost 
snovi, ki jih lahko 
oblikujemo z rokami. 
 
Trditev je pravilna. 

Pravilno rešeno (obkljukano) – U1, 3, 4, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12 
 
Ni odgovora. – U2, 5, 

Pravilno rešeno (obkljukano) –U1 2, 3, 4, 
6, 7, 8, 10, 11, 12 
 
Ni odgovora. – U5, 9 
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Iz navedenega lahko sklepamo, da so nekateri učenci skozi učenje z raziskovanjem o 
nekaterih lastnostih snovi (trditev 1, 2, 4 in 6) pridobili nekaj novega znanja. Pričakovali smo 
bolj opazne spremembe, vendar tudi majhen premik v nivoju znanja pri učencih nakazuje, da 
bi lahko z nadaljevanjem učenja z raziskovanjem učenci dosegli boljše rezultate. Vpliv na 
izboljšanje znanja je imel tudi situacijski interes učencev, saj je bila večina poskusov 
zanimivih. Istočasno je imel motivacijski učinek tudi način dela (predvsem izvajanje 
poskusov). Čeprav je bil vzorec, zajet v raziskavo, dokaj majhen (12 učencev), lahko na 
našem vzorcu učencev identificiramo podobne težave kot tuji avtorji (Hribar, 2010), tj. da 
imajo učenci največ težav z razumevanjem plovnosti. Kljub izvajanju poskusov na temo 
plovnost, učenci niso spremenili mnenja o tem, kaj vpliva na plovnost teles. Razlog za to je 
morda tudi nepovezovanje znanja, ki so ga pridobili z učenjem z raziskovanjem, s 
predhodnim znanjem. Pri opazovanju učencev smo opazili, da so hitro ugotovili, da sta 
predtest in potest enaka. Kljub temu, da smo jih opozorili, da ponovno preberejo preizkus 
znanja in napišejo rešitve tako, kot sedaj mislijo, so učenci reševali test na podlagi predtesta, 
kar je vplivalo tudi na rezultate. Na rezultate vpliva tudi dolžina testa, saj so se učenci 
naveličali izpolnjevati naloge. V bodoče bi lahko omenjene podatke pridobili z intervjuji ali 
krajšimi testi, ki ne bi imeli negativnega vpliva na situacijski interes učencev. 
 
2. NALOGA: Hidrogeli 
 
Naloga je bila sestavljena iz 4 trditev o hidrogelih. Učenci so morali za vsako trditev obkrožiti 
DA, NE ali NE VEM. Pred reševanjem naloge smo učencem pokazali kroglice hidrogela, saj 
večina izraza hidrogel ni poznala. Učenci niso imeli priložnost raziskati hidrogela in njegovih 
lastnosti, da to ne bi vplivalo na rezultate predtesta. V tabeli 22 so zapisane šifre učencev in 
število učencev pri posameznem odgovoru. Pravilni odgovori so označeni z modro barvo. 
 
Tabela 22 prikazuje odgovore učencev pri 2. nalogi, ki je od učencev zahtevala, da za 
posamezno trditev o hidrogelih obkrožijo da/ne/ne vem. Z odgovorom ne vem smo se želeli 
izogniti ugibanju med odgovorom da in ne, če učenec ne ve odgovora. Večina učencev ni 
prepoznala hidrogelov, čeprav smo jim na začetku pokazali, kaj to je. Tudi po izvedenem 
učenju z raziskovanjem niso vedeli, ali jih srečamo v vsakdanjem življenju. Kljub temu, da 
smo uporabljali otroške plenice in poudarjali, kje vse najdemo hidrogele, tega niso povezali z 
vsakdanom. Napredek v znanju je viden šele pri trditvi 2, saj je večina učencev (6) na 
predtestu označila, da hidrogel ne vpije veliko vode, na potestu je večina (9) označila obratno. 
Odgovora na trditev 3 na začetku učenci niso vedeli ali pa so ugibali. Po izvedenem učenju z 
raziskovanjem smo pričakovali, da bodo učenci obkrožili odgovor ne, vendar se to ni 
pokazalo. Po hitrem pregledu odgovorov smo učence vprašali, zakaj menijo, da hidrogel vpije 
tudi druge tekočine. Odgovori so bili podobni. Učenci so si zapomnili, da se je premer 
kroglice hidrogela spremenil tudi v detergentu. Kljub temu da smo pojasnili, da se je premer 
kroglice v detergentu spremenil zaradi vode, ki je bila prisotna v majhni količini, so učenci 
zaključili, da hidrogel vpije detergent. Pri trditvi 4 so se učenci na predtestu zanesli na 
izkušnje (stisnemo gobo, ven priteče voda) in večinoma označili, da ob stiskanju iz hidrogela 
priteče voda. Po izvedenem učenju z raziskovanjem je velika večina (razen 1 učenec) učencev 
spremenila mnenje in obkrožila odgovor ne. Iz odgovorov, ki so jih učenci podali v 2. nalogi, 
lahko določimo, na kateri kognitivni stopnji po Piagetu, so učenci. Faza konkretnih operacij 
se razvije med 7 in 11 letom starosti. Za učence v tej fazi je značilno, da povezujejo usvojena 
znanja med seboj in so si sposobni predstavljati dogodke, ki se še niso zgodili. Kljub temu 
potrebujejo nazorne razlage, da razumejo pojave in pojme okoli sebe (Kerneža, 2015). To se 
kaže v razmišljanju, kjer učenci pojasnijo, da ob stiskanju iz gobe priteče voda. Izkušnjo so 
reflektirali tudi na značilnost hidrogelov, kljub temu da je bilo razmišljanje napačno. S 
potrebno razlago so prišli učenci do novih spoznanj in na potestu obkrožili pravilen odgovor. 
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Tabela 22: Odgovori učencev pri 2. nalogi – trditve o hidrogelih. Modro so zapisani pravilni 
odgovori. Za vsak odgovor so navedene šifre učencev, ki so odgovorili tako. 

Trditev PREDTEST POTEST 
DA NE NE VEM DA NE NE VEM 

1 
Hidrogele srečamo v 
vsakdanjem življenju. 

U5, 8, 10, 
11 

U1, 2, 3, 4, 
6, 12 

U7, 9 U3, 5, 10, 
11 

U1, 2, 4, 6, 
7, 8, 9, 12 

/ 

SKUPAJ: 4 6 2 4 8 0 

2 

Hidrogeli vpijejo veliko 
vode. 

U3, 4, 6, 7 U1, 2, 5, 8, 
9, 12 

U10, 11 U1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 

12 

U9, 10, 11 / 

SKUPAJ: 4 1 2 9 3 0 

3 

Hidrogeli vpijejo tudi druge 
tekočine (npr. olje, 
detergent). 

U5, 8 U1, 3, 4, 9 U2, 6, 7, 10, 
11, 12 

U1, 2, 3, 4, 
6, 7, 9, 10, 

11, 12 

U5, 8 / 

SKUPAJ: 2 4 6 10 2 0 

4 

Ob stiskanju hidrogela iz 
njega priteče voda. 

U1, 2, 3, 4, 
5, 7, 8, 12 

U6, 9, 10, 
11 

/ U12 U1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11 

/ 

SKUPAJ: 8 4 0 1 11 0 

 
Iz rezultatov 2. naloge (z izjemo trditve 3), ki so predstavljeni v tabeli 22, lahko govorimo o 
napredku v znanju. Nekateri učenci še vedno niso spoznali hidrogele dovolj, da bi pravilno 
odgovorili na zgornje trditve, vendar je večina na potestu odgovarjala pravilno. Tudi tukaj 
lahko trdimo, da so  učenci prišli do novih spoznanj o hidrogelih skozi učenje z 
raziskovanjem. Hidrogeli so bili zaradi zanimivih lastnosti dobro sredstvo za dvig 
situacijskega interesa. Ob opazovanju učencev pri raziskovanju smo ugotovili, da učenje z 
raziskovanjem (izvedba poskusa) ni bilo demotivacijsko za učence, saj so vse skupaj dojemali 
kot neko igro in ne zgolj učenje. Tudi to je eden od razlogov, da so si učenci lažje zapomnili 
nova spoznanja o hidrogelih. Če primerjamo rezultate z raziskavo avtorice Pavlin (2015), 
ugotovimo, da tako kot študenti tudi učenci nimajo predstav o hidrogelih. Nekaj učencev na 
predtestu sicer odgovori pravilno, vendar so učenci odgovore najverjetneje ugibali in niso 
uporabili dejanskega znanja. Pri opazovanju učencev smo ugotovili, da so učenci, ki so bili 
bolj motivirani za delo, na potestu dosegli boljše rezultate, kot tisti, ki jih izvajaje poskusov ni 
zanimalo. Prav tako lahko trdimo, da so učenci preko učenja z raziskovanjem prišli do novih 
spoznanj o hidrogelih, kar se je pokazalo tudi v raziskavi, ki jo je izvedel Tevž Globokar 
(2016). 
 
3. NALOGA: Nenewtonske tekočine 
 
Naloga je bila sestavljena iz 4 trditev o nenewtonskih tekočinah. Učenci so morali za vsako 
trditev obkrožiti da, ne ali ne vem. Pred reševanjem naloge smo učenem pokazali, kaj je 
nenewtonska tekočina (v tem primeru ublek), vendar je niso imeli priložnost raziskati, zato to 
ni vplivalo na rezultate 3. naloge. V tabeli 23 so zapisane šifre učencev in število učencev pri 
posameznem odgovoru. Pravilni odgovori so označeni z modro barvo. 
 
Naloga 3 je od učencev zahtevala, da za posamezno trditev o nenewtonskih tekočinah 
obkrožijo da/ne/ne vem. Z odgovorom ne vem smo se tudi pri tej nalogi želeli izogniti 
ugibanju med odgovorom da in ne, če učenec ne ve odgovora. V tabeli 23 so predstavljeni 
odgovori učencev.  
 
Po kratkem pogovoru z učenci smo izvedeli, da se večina učencev ni srečala z nenewtonskimi 
tekočinami. To se je izkazalo tudi pri trditvi 1. Učenci so na predtestu večinoma ugibali med 
odgovoroma da in ne, kljub temu da so imeli na izbiro tudi odgovor ne vem. Iz števila 
pravilnih odgovorov na potestu je razvidno, da je 9 učencev skozi učenje z raziskovanjem 
prišlo do spoznanja, da so nenewtonske tekočine hkrati tekoče in trdne. Trditev 2 se je 
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nanašala na lastnost nenewtonskih tekočin (v tem primeru ubleka), da so bolj trde ob hitrem 
mešanju. Učenci tega na predtestu niso vedeli, večina učencev se je strinjala s tem, da so 
nenewtonske tekočine bolj podobne trdnim snovem ob počasnem mešanju. Ponovno se je na 
potestu pokazalo novo usvojeno znanje. Tokrat je večina učencev obkrožila pravilni odgovor 
ne. Pri trditvi 3 se je ponovno pokazalo, kako zakoreninjeno je predznanje učencev. Večina 
učencev na predtestu ni vedela, ali nenewtonske tekočine lahko gnetemo, nekateri pa so 
najverjetneje po tekočinah sklepali, da jih ne moremo gnesti. Pričakovali smo, da bodo 
mnenje spremenili na potestu, vendar se je pokazalo, da so bili še bolj prepričani v svojo 
predstavo, da nenewtonskih tekočin ne moremo gnesti. Vzrok za to je lahko tudi razumevanje 
besede gnetenje. Učenci si predstavljajo, da lahko gnetemo na primer testo, glino. Tudi 
poskus, kjer so raziskovali ublek kot primer nenewtonske tekočine, ni bil dovolj, da spoznajo, 
da ob hitrem mešanju nenewtonska tekočina postane bolj gnetljiva. Pri trditvi 4 smo 
pričakovali, da na predtestu učenci ne bodo vedeli, ali je paradižnikova mezga nenewtonska 
tekočina. Po spoznavanju ubleka in navajanju drugih primerov nenewtonskih tekočin so si 
učenci zapomnili, da paradižnikova mezga spada med nenewtonske tekočine.  
 

Tabela 23: Odgovori učencev pri 3. nalogi – trditve o nenewtonskih tekočinah. Modro so zapisani 
pravilni odgovori. Za vsak odgovor so navedene šifre učencev, ki so odgovorili tako. 

Trditev PREDTEST POTEST 
DA NE NE VEM DA NE NE VEM 

1 

Nenewtonske tekočine so 
hkrati tekoče in trdne. 

U1, 6, 7, 
10 

U3, 4, 5, 8, 
9, 12 

U2, 11 U1, 3, 4, 5, 
6, 7, 10, 
11, 12 

U2, 9 U8 

SKUPAJ: 4 6 2 9 2 1 

2 

Ob počasnem mešanju 
nenewtonskih tekočin, so te 
bolj trde. 

U1, 2, 4, 5, 
6, 9, 10, 11 

U3 U7, 8, 12 U1, 2, 3, 7 U4, 5, 6, 9, 
10, 11, 12 

U8 

SKUPAJ: 8 1 3 4 7 1 

3 

Nenewtonske tekočine 
lahko gnetemo. 

U1, 6 U2, 3, 4, 8, 
12 

U5, 7, 9, 10, 
11 

U4 U1, 2, 3, 6, 
7, 8, 9, 10, 

11, 12 

U5 

SKUPAJ: 2 5 5 1 10 1 

4 
Paradižnikova mezga spada 
med nenewtonske tekočine. 

U1 U3, 4, 5, 8, 
10 

U2, 6, 7, 9, 
11, 12 

U1, 2, 3, 4, 
5, 10, 11 

U7, 8, 9, 
12 

U6 

SKUPAJ: 1 5 6 7 4 1 

 
Rezultati naloge o nenewtonskih tekočinah kažejo, da so učenci prišli do novih spoznanj skozi 
učenje z raziskovanjem. Večina učencev je na potestu obkrožila pravilne odgovore, z izjemo 
trditve 3. Tako kot hidrogeli je bil tudi ublek sredstvo za doseganje situacijskega interesa. 
Učenci so bili z zanimivimi lastnostmi te nenewtonske tekočine motivirani za delo. 
 
4. NALOGA: Načrtovanje poskusa 
 
Nalogo 4 je vsebovala dve vprašanji. S prvim vprašanjem smo želeli ugotoviti, koliko vedo 
učenci o načrtovanju poštenega poskusa. Zanimalo nas je, ali poznajo, kaj vse moramo 
upoštevati pri načrtu raziskave: raziskovalno vprašanje, potrebščine, postopek poskusa, 
spremenljivke (odvisne, neodvisne), kaj opazujemo/merimo ter predvideni rezultati.  
 
Drugo vprašanje se je nanašalo na poštenost poskusa. Učenci so morali pojasniti, kaj je pošten 
poskus. Prvo vprašanje je bilo podobno na predtestu in potestu, razlikovali sta se samo snovi. 
Drugo vprašanje je bilo na predtestu enako kot v potestu. V tabeli 24 so prikazani predvideni 
odgovori, v tabeli 25 pa so zapisani odgovori posameznih učencev. Možne so tudi druge 
rešitve, ki so jih zapisali učenci, na primer rešitev prvega vprašanja na predtestu – U5 (tabela 
25). 
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Tabela 24: Predvideni odgovori pri 4. nalogi 

PREDTEST POTEST 
Raziskovalno vprašanje: Kako temperatura vode vpliva na 
hitrost raztapljanja sladkorja? 
Potrebščine: 2 lončka, topla in mrzla voda, sladkor. 
Postopek poskusa: V prvi lonček damo toplo vodo, v 
drugega pa mrzlo. V oba lončka hkrati dodamo enako 
količino sladkorja. Opazujemo, v katerem lončku se bo 
sladkor hitreje stopil. 
Spreminjamo: temperaturo vode 
Ne spreminjamo: oblike lončka, količine sladkorja, 
količine vode 
Opazujemo, merimo: V katerem lončku se bo sladkor prej 
raztopil (v topli ali mrzli vodi) 
Predvideni rezultati: (učenci zapišejo, kaj mislijo) 
 
Kaj je pošten poskus? 
Je poskus, pri katerem so zagotovljeni enaki pogoji, 
spreminjamo samo 1 spremenljivko in opazujemo na enak 
način.  

Raziskovalno vprašanje: Kako temperatura vode vpliva na 
hitrost raztapljanja soli? 
Potrebščine: 2 lončka, topla in mrzla voda, sol. 
Postopek poskusa: V prvi lonček damo toplo vodo, v 
drugega pa mrzlo. V oba lončka hkrati dodamo enako 
količino soli. Opazujemo, v katerem lončku se bo sol hitreje 
stopila. 
Spreminjamo: temperaturo vode 
Ne spreminjamo: oblike lončka, količine soli, količine 
vode 
Opazujemo, merimo: V katerem lončku se bo sol prej 
raztopila (v topli ali mrzli vodi) 
Predvideni rezultati: (učenci zapišejo, kaj mislijo) 
 
Kaj je pošten poskus? 
Je poskus, pri katerem so zagotovljeni enaki pogoji, 
spreminjamo samo 1 spremenljivko in opazujemo na enak 
način. 

 
Kot omenjeno, naloga 4 je vsebovala dve vprašanji. S prvim vprašanjem smo želeli ugotoviti, 
ali učenci vedo, kaj vse moramo načrtovati za pošten poskus in ali se bodo po učenju z 
raziskovanjem to naučili. Rezultati v tabeli 25 kažejo, da učenci na predtestu niso vedeli, kaj 
vse spada k načrtovanju poskusa, kar smo tudi pričakovali, saj se učenci niso srečali s takšnim 
načrtovanjem pri običajnem pouku. Nihče od učencev ni v načrtu poskusa na predtestu 
navedel raziskovalnega vprašanja, potrebščin (izjema U12) ali spremenljivk. Večina učencev 
je takoj začela pisati postopek poskusa. U4, U5 in U10 so najbolje opisali postopek poskusa. 
Ostali učenci so bili pri opisovanju površni ali pa so napisali nesmiselne podatke.  
 
Naloga za načrtovanje poštenega poskusa v potestu je imela enako navodilo, le da je bila 
namesto sladkorja navedena sol. Učenci z oznako U4, U5, U7 in U10 so na potestu podali 
približne odgovore. Učenci so pisali kratke in pomanjkljive postopke poskusa. Tudi po 
izvedenem učenju z raziskovanjem in vsakodnevnem izpolnjevanju delovnih listov za 
načrtovanje poskusa učenci niso napisali, kaj vse moramo upoštevati pri načrtovanju poskusa. 
Učenci po izvedenem učenju z raziskovanjem niso samoiniciativno načrtovali poskusa tako, 
kot smo to delali vsako učno uro. Rezultati 4. naloge (tabela 25) kažejo, da učenci kot načrt 
poskusa navedejo samo potek poskusa, ne pa tudi raziskovalnega vprašanja, potrebščin in 
predvidenih rezultatov. Menimo, da bi izvajanje učenja z raziskovanjem in načrtovanjem 
poskusov v daljšem časovnem obdobju pokazalo napredek v sposobnosti načrtovanja 
poskusov pri učencih. Tudi izsledki raziskave, predstavljene v diplomskem delu z naslovom 
Raziskovalno usmerjeni pouk spoznavanja okolja (Kosaber, 2011), so pokazali, da učenje z 
raziskovanjem po mnenju učiteljev omogoča večjo zapomnitev novega znanja in večjo 
motiviranost učencev. 
 
Drugo vprašanje pri 4. nalogi je od učencev zahtevalo, da napišejo, kaj je pošten poskus. 
Učenci na predtestu niso napisali pravilnih odgovorov. V potestu so morali ponovno napisati, 
kaj je pošten poskus. Kljub temu da smo vsako učno uro večkrat poudarili, kaj je pošten 
poskus, učenci na potestu niso napisali popolnih odgovorov. Nekaj posameznikov (U4, U10, 
U12) je na potestu podalo približne odgovore. Učenci so si pri načrtovanju poskusov najbolj 
zapomnili, da lahko pri poskusu spreminjamo samo eno spremenljivko, če želimo, da bo 
poskus pošten. Boljše rezultate pri omenjenem vprašanju bi učenci dosegli, če bi v okviru 
učnih ur izvedli več manjših poskusov, s katerimi bi dokazovali pomen poštenosti poskusa. V 
učni uri 1 smo primere poštenih poskusov obravnavali samo ustno, vendar učenci kljub temu 
niso pokazali razumevanja pojma pošten poskus. Prav tako smo opazili, da učenci veliko lažje 
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in bolje nekaj ustno pojasnijo, kot napišejo odgovor. V tem primeru bi bilo bolj učinkovito 
preveriti znanje učencev ustno in ne s preizkusom znanja. 
 
Tabela 25: Odgovori učencev pri 4. nalogi  – načrtovanje poštenega poskusa, kako temperatura vode 

vpliva na hitrost raztapljanja sladkorja/soli 

 PREDTEST 
 

POTEST 
 

NAVODILO 
NALOGE 1 

Načrtuj poskus, s katerim bi ugotovil/-a, kako 
temperatura vode vpliva na hitrost 

raztapljanja sladkorja. 
 

Načrtuj poskus, s katerim bi ugotovil/-a, kako 
temperatura vode vpliva na hitrost 

raztapljanja soli. 
 

REŠITVE 
UČENCEV 

U1: / 
U2: / 
U3: Vzela bi 2 lončka vode. V enega bi dala 
mrzlo, v drugega pa vročo vodo. Nato bi vzela 2 
svinčnika in na njih privezala vrvico, v vodo pa bi 
dala sladkor. Nato bi izmerila temperaturo vode. 
U4: Vzela bi 2 lončka vode. V enem bi bila 
mrzla, v enem vroča voda. V vsak lonček bi dala 
sladkor. Če bi videla, da se je kateri sladkor prej 
raztopil, bi vedela, da vpliva na temperaturo. 
Moj drugi način pa je, da bi en lonček s 
sladkorjem dala v hladilnik, drugega pa ven na 
toplo. Če bi se kateri prej stopil, bi vedela da 
vpliva. 
U5: Najprej natočimo vročo vodo in damo vanjo 
sladkor. Potem počakamo koliko časa potrebuje, 
da se stopi. Nato natočimo mrzlo vodo in 
počakamo koliko časa potrebuje ta, da se stopi. In 
potem ugotovimo, kateri se je prej stopil. 
U6: Ali stiropor plava? Rabim stiropor in vodo. 
Stiropor plava. 
U7: Bolj kot je topla voda, hitreje se bo raztopil. 
U8: Bolj kot je topla voda, hitreje se stopi. 
U9: / 
U10: Imel bi več lončkov vode z različnimi 
temperaturami. V vsak lonček bi dal enako 
količino sladkorja in opazoval. Na koncu bi 
zapisal ugotovitve in sporočil naprej. 
U11: Ne vem. 
U12: V kozarček bi dala sladkor in v vsakega 
različno temperaturo vode. In bi ugotovila, koliko 
različna temperatura vpliva. Za to bi potrebovala 
kozarček, sladkor in različno temperaturo. 

U1: V lonček bi natočila vodo in v vodo še sol. 
Tako bi naredila še dva lončka. Nato bi en lonček 
postavila na sonce, en v sobno temperaturo in en 
na led (ohlajanje). Nato bi čez teden, dva 
ugotovila, kje najhitrejše sol pride ven. 
U2: / 
U3: Vzela bi dva kozarca. V enega bi dala toplo, 
v drugega mrzlo vodo. Vzamemo svinčnik in nanj 
navežemo vrvico in v vodo damo sol. Nato 
počakamo. 
U4: En sladkor bi dala v vročo , en v mrzlo vodo. 
Nato bi videla, kje se prej raztopi.  
U5: Najprej v vročo vodo damo sladkor, potem pa 
še v mrzlo in vidimo, v kateri se prej stopi. 
U6: V vodo dam sol in s fenom bi pogrel vodo. 
U7: Naliješ v lonček mrzlo, v drugega pa vročo in 
sol damo noter. 
U8: Imel bi led in bi ga posolil. 
U9: / 
U10: Imel bi različne lončke z vodo različnih 
temperatur in noter dal enako količino soli in 
opazoval. 
U11: Ne vem. 
U12: Sol bi dala v kozarec noter pa različno 
temperaturo vode in gledala kaj se dogaja. 

NAVODILO 
NALOGE 2 

Kaj je pošten poskus? Kaj je pošten poskus? 

REŠITVE 
UČENCEV 

U1: / 
U2: / 
U3: To, da naredimo poskus in nato preverimo. 
U4: To je, da če za rešitev poskusa potrebuješ več 
časa ne iščeš bližnjic. Na primer, da čakaš, da se 
sladkor stopi, ga ne daš v pečico ali 
mikrovalovko.  
U5: Da poskus naredimo pošteno. 
U6: Ko nekaj narediš narobe in rečeš resnico. 
U7: Da dokažeš, da je nekaj res. 
U8: Da mu dokažeš, da imam prav. 
U9: Ko narediš vse prav in ne varaš. 
U10: Da se zmeniš za določene snovi, da potem 
res to narediš. 
U11: Ne vem. 
U12: Da pošteno preizkušaš. 

U1: Pošten poskus je, da ga prav izvedemo. 
U2: / 
U3: Da naredimo poskus in nato preverimo. 
U4: Pošten poskus je, da raziskujemo dve stvari 
enako. 
U5: Da ga naredimo pošteno. 
U6: Pošten poskus je, da poveš resnico. 
U7: Ne vem. 
U8: Da damo isto stvar na isto temperaturo. 
U9: / 
U10: To, da spreminjamo eno stvar. 
U11: Ne vem. 
U12: Da spreminjaš samo eno stvar, druge pa ne. 
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5. NALOGA: Lastnosti neznane snovi 
 
Pri 5. nalogi so učenci glede na podane lastnosti sklepali, katera snov je opisana. V obeh 
nalogah so vključene in opisane snovi, ki so jih učenci spoznali med izvedenimi učnimi urami 
(steklo, voda, plastika, plastelin, hidrogel, les) ali jih poznajo iz vsakdanjega življenja 
(stiropor, kovina). Pravilen odgovor so morali obkrožiti. Obe nalogi (tabela 26), v predtestu in 
potestu, sta bili podobni, le da so bile navedene lastnosti različnih snovi. Naloga je prirejena 
po raziskavi TIMSS 2011. Rezultati na predtestu in potestu so prikazani v tabeli 27. Pravilen 
odgovor je v tabeli 27 označen z oranžno barvo. 
 

Tabela 26: Navodilo 5. naloge  o lastnostih neznane snovi v predtestu in potestu 

NALOGA V PREDTESTU: NALOGA V POTESTU:  
V tabeli so zapisane lastnosti dveh snovi. 

 
Lastnosti prve snovi Lastnosti druge snovi 
gnetljivo 
ima manjšo trdnost 
ne prepušča svetlobe 
ima manjšo gostoto 

ni gnetljivo 
ima veliko trdnost 
prepušča svetlobo 
ima večjo gostoto 

 
Kateri sta najverjetneje opisani snovi? (obkroži črko pred 
pravilnim odgovorom) 
a) Prva snov je stiropor, druga snov je steklo. 
b) Prva snov je voda, druga snov je les. 
c) Prva snov je plastelin, druga snov je steklo. 
č) Prva snov je plastika, druga snov je kovina. 

V tabeli so zapisane lastnosti dveh snovi. 
 

Lastnosti prve snovi  Lastnosti druge snovi  
vpije veliko vode 
prepušča svetlobo 
v vodi potone 
ima večjo gostoto 

vpije malo vode 
ne prepušča svetlobo 
na vodi plava 
ima manjšo gostoto 

 
Kateri sta najverjetneje opisani snovi? (obkroži črko pred 
pravilnim odgovorom) 
a) Prva snov je stiropor, druga snov je steklo. 
b) Prva snov je hidrogel, druga snov je les. 
c) Prva snov je hidrogel, druga snov je kovina. 
č) Prva snov je plastika, druga snov je les. 

 
Iz rezultatov 5. naloge v predtestu in potestu smo analizirali odgovore. Posamezne odgovore v 
predtestu in potestu smo prešteli in predstavili v tabeli 27. Naloga 5 je od učencev zahtevala, 
da s pomočjo navedenih lastnosti ugotovijo, katera snov je opisana. Naloga je prirejena po 
raziskavi TIMSS 2011 in zahteva visoko raven znanja. TIMSS je mednarodna raziskava, v 
kateri sodeluje več kot 60 držav. V Sloveniji je v raziskavi sodelovalo približno 200 osnovnih 
šol. Na zgoraj omenjeno nalogo je v raziskavi TIMSS v Sloveniji pravilno odgovorilo 50,6 % 
učencev (Svetlik, 2012). Tudi raziskava v tem magistrskem delu je pokazala, da je na 
predtestu pravilno odgovorilo 92 % učencev, na potestu pa 50 % učencev. Učenci, vključeni v 
raziskavo za potrebe tega magistrskega dela, so na predtestu dosegli boljše rezultate od 
učencev, zajetih v raziskavo TIMSS 2011. Na potestu je bil odstotek pravilnih odgovorov za  
1 % slabši kot v raziskavi TIMSS 2011. Razlog za slabše dosežke na potestu pripisujemo 
upadu situacijskega interesa učencev. Zaradi nenehnega izpolnjevanja delovnih listov in 
preizkusa znanja ter vprašalnika o situacijskem interesu učencev, so bili učenci opazno 
nezainteresirani za reševanje naloge. Učenci, vključeni v raziskavo, so imeli tudi različen 
interes do naravoslovja in tehnike, tako so tudi rezultati pri nekaterih učencih boljši pri drugih 
slabši. Površno branje je učence privedlo do zmotnega mišljenja, da je naloga enaka kot v 
predtestu. 
 

Tabela 27: Odgovori učencev pri 5. nalogi o lastnostih neznane snovi. Oranžno je označen pravilni 
odgovor na predtestu in potestu. 

ODGOVORI UČENCEV 

Odgovor 
PREDTEST POTEST 

Število odgovorov % Število odgovorov % 
A / / / / 
B / / 6 50 
C 11 92 4 33 
Č 1 8 2 17 

SKUPAJ: 12 100 12 100 
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4.2 Analiza odgovorov na vprašalniku o situacijskem interesu pri naravoslovju 
 
Z vprašalnikom smo želeli ugotoviti, kakšen je situacijski interes učencev pri naravoslovju in 
kakšne so njihove izkušnje z učenjem z raziskovanjem. Vprašalnik so učenci reševali 2-krat, 
pred učnimi urami in po učnih urah učenja z raziskovanjem (na začetku prve in zadnje učne 
ure). Zajemal je 8 trditev, od tega so bile 3 trditve povzete po raziskavi TIMSS iz leta 2007. 
Učenci so za vsako trditev obkrožili stopnjo strinjanja s trditvijo. Na voljo so imeli 5 smeškov 
z določeno stopnjo strinjanja (tabela 28). V nadaljevanju so predstavljeni odgovori učencev za 
posamezne trditve. 
 

Tabela 28: Legenda za posamezne stopnje strinjanja 

SMEŠKO 
     

OPIS STOPNJE 
STRINJANJA 

Sploh se ne 
strinjam 

Ne strinjam se 
Niti se strinjam, 

niti se ne strinjam 
Strinjam se 

Popolnoma se 
strinjam 

 
Trditev 1: Pri predmetu NIT večkrat izvajamo poskuse. 
 
S trditvijo 1 smo želeli ugotoviti, ali so učenci pri predmetu naravoslovje in tehnika deležni 
izvajanja poskusov in učenja z raziskovanjem. Predvidevali smo, da učenci ne izvajajo veliko 
poskusov pri predmetu naravoslovje in tehnika. Rezultati so navedeni v tabeli 29. 
 
Večina učencev (8) se je pred učnimi urami učenja z raziskovanjem s to trditvijo popolnoma 
strinjala ali strinjala, kar pomeni, da pri predmetu NIT večkrat izvajajo poskuse v okviru 
pouka. Rezultati vprašalnika po učnih urah učenja z raziskovanjem so drugačni in kažejo, da 
se s trditvijo popolnoma strinja ali strinja manj učencev (5) kot pred učnimi urami učenja z 
raziskovanjem. 6 učencev se niti strinja, niti ne strinja. 1 učenec se sploh ne strinja. Iz 
navedenega lahko povzamemo, da so učenci pred učnimi urami učenja z raziskovanjem 
ocenili, da izvajajo poskuse pri predmetu naravoslovje in tehnika, po učnih urah učenja z 
raziskovanjem so njihovi odgovori pokazali nasprotno. Predvidevamo, da so si učenci 
izvajanje poskusov pred učnimi urami učenja z raziskovanjem predstavljali drugače. Učne ure 
so bile namenjene spoznavanju bolj sistematičnega in natančnega načrtovanja in izvajanja 
poskusov. Razlog za razliko med odgovori pred učnimi urami in po učnih urah učenja z 
raziskovanjem je v tovrstnem načinu dela, ki ga pri predmetu naravoslovje in tehnika niso 
deležni. Tudi po pogovoru z mentorico smo izvedeli, da pri pouku ne načrtujejo poštenih 
poskusov, saj je priprava in organizacija dela prezahtevna. 
 

Tabela 29: Pogosto izvajanje poskusov pri predmetu NIT 

STOPNJA STRINJANJA PRED UČNIMI URAMI UČENJA 
Z RAZISKOVANJEM  

PO UČNIH URAH UČENJA Z 
RAZISKOVANJEM  

ŠTEVILO ODGOVOROV ŠTEVILO ODGOVOROV 
Sploh se ne strinjam / 1 
Ne strinjam se 1 / 
Niti se strinjam, niti se ne strinjam 3 6 
Strinjam se 6 1 
Popolnoma se strinjam 2 4 
SKUPAJ 12 12 
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Trditev 2: Predmet NIT imam rad/-a, ker imam dobre ocene. 
 
S trditvijo 2 smo želeli preveriti, ali je situacijski interes pri naravoslovju povezan z oceno, ki 
jo imajo učenci pri predmetu naravoslovje in tehnika. Odgovori učencev so predstavljeni v 
tabeli 30. 
 
Ocena je pogosto motivacija za učenje. Nekaterim učencem ocena predstavlja cilj, ki deluje 
kot motivacijski pobudnik (Juriševič, 2012). Večina učencev (7) se je tako pred učnimi urami 
učenja z raziskovanjem s trditvijo, da imajo radi naravoslovje, ker imajo dobre ocene, 
popolnoma strinjala ali strinjala, 4 učenci se niti strinjajo, niti ne strinjajo, 1 se ne strinja. Po 
učnih urah učenja z raziskovanjem se skoraj vsi učenci (11) s to trditvijo popolnoma strinjajo 
ali strinjajo, samo 1 učenec se s trditvijo ne strinja. Ocena ima pri vzorcu učencev vključenih 
v raziskavo še vedno velik vpliv na stališča učencev do posameznih predmetov. Z ocenami, ki 
jih imajo učenci pri NIT (odlično – 8 učencev, prav dobro – 3 učenci in dobro – 1 učenec), 
lahko podkrepimo ugotovitve za zgornjo trditev. 
 

Tabela 30: Povezanost situacijskega interesa pri NIT z oceno 

STOPNJA STRINJANJA PRED UČNIMI URAMI UČENJA Z 
RAZISKOVANJEM 

PO UČNIH URAH UČENJA Z 
RAZISKOVANJEM 

ŠTEVILO ODGOVOROV ŠTEVILO ODGOVOROV 
Sploh se ne strinjam / / 
Ne strinjam se 1 1 
Niti se strinjam, niti se ne 
strinjam 

4 / 

Strinjam se 3 7 
Popolnoma se strinjam 4 4 
SKUPAJ 12 12 

 
Trditev 3: Znanje, ki ga pridobim pri predmetu NIT, je uporabno. 
 
S trditvijo 3 smo želeli ugotoviti, ali učenci povezujejo znanje, ki ga pridobijo pri NIT, s 
vsakdanjim življenje. Torej ugotoviti, ali se jim zdi pridobljeno znanje pri predmetu NIT 
uporabno v drugih situacijah. Odgovori učencev so predstavljeni v tabeli 31. 
 
Učenci so pred učnimi urami učenja z raziskovanjem pridobljeno znanje ocenili kot uporabno. 
Kar 9 učencem se zdi znanje pridobljeno pri NIT uporabno, 3 pa se s trditvijo niti strinjajo, 
niti ne strinjajo. Rezultati po učnih urah učenja z raziskovanjem so podobni. 8 učencev se s 
trditvijo popolnoma strinja ali strinja, 3 se s trditvijo niti strinjajo, niti ne strinjajo, 1 učenec se 
ne strinja. Pridobljeno znanje pri predmetu naravoslovje in tehnika učenci uporabljajo v 
vsakdanjem življenju. Tudi učne vsebine, s katerimi se srečujejo učenci, so povezane z 
vsakdanjim življenjem. 3 učenci ne vedo, ali je znanje uporabo ali ne, kar kaže na 
nepovezovanje predhodnega znanja z novo usvojenim.  
 

Tabela 31: Uporabnost znanja pridobljenega pri predmetu NIT 

STOPNJA STRINJANJA PRED UČNIMI URAMI UČENJA Z 
RAZISKOVANJEM 

PO UČNIH URAH UČENJA Z 
RAZISKOVANJEM 

ŠTEVILO ODGOVOROV ŠTEVILO ODGOVOROV 
Sploh se ne strinjam / / 
Ne strinjam se / 1 
Niti se strinjam, niti se ne 
strinjam 

3 3 

Strinjam se 2 1 
Popolnoma se strinjam 7 7 
SKUPAJ 12 12 
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Trditev 4: Pri predmetu NIT aktivno sodelujem. 
 
S to trditvijo smo želeli pridobiti podatke o tem, kakšen je situacijski interes izbranih učencev 
pri naravoslovju in tehniki. Zanimalo nas je, ali jih naravoslovje tako pritegne, da aktivno 
sodelujejo. Odgovori učencev so predstavljeni v tabeli 32. 
 
Skoraj vsi učenci (11) so pred učnimi urami učenja z raziskovanjem ocenili, da pri predmetu 
NIT aktivno sodelujejo. Samo 1 učenec se s to trditvijo ni strinjal. Po učnih urah učenja z 
raziskovanjem so bili rezultati podobni. 11 učencev se s trditvijo popolnoma strinja ali strinja, 
1 učenec se niti strinja, niti ne strinja. Učenci so motivirani za delo pri naravoslovju in 
tehniki. Situacijski interes pri naravoslovju in tehniki se je spremenil po izvedenem učenju z 
raziskovanjem. Sprememba ni izrazita, učenci so le spremenili stopnjo strinjanja iz 
popolnoma se strinjam v strinjam se. Pri opazovanju učencev smo zaznali, da so učenci vsako 
učno uro bolj sodelovali pri ustnem načrtovanju poskusov. 
 

Tabela 32: Sodelovanje pri predmetu NIT 

STOPNJA STRINJANJA PRED UČNIMI URAMI UČENJA Z 
RAZISKOVANJEM 

PO UČNIH URAH UČENJA Z 
RAZISKOVANJEM 

ŠTEVILO ODGOVOROV ŠTEVILO ODGOVOROV 
Sploh se ne strinjam / / 
Ne strinjam se 1 / 
Niti se strinjam, niti se ne 
strinjam 

/ 1 

Strinjam se 4 6 
Popolnoma se strinjam 7 5 
SKUPAJ 12 12 

 
Trditev 5: Pri predmetu NIT želim več učenja z raziskovanjem. 
 
Na pedagoški praksi in v pogovorih z učenci smo izvedeli, da je učenje z raziskovanjem in 
podoben načina dela pri pouku učencem zanimiv. Zanimalo nas je, ali učence res zanima 
učenje z raziskovanjem in ali si želijo več takšnega načina dela pri pouku. Odgovori učencev 
so predstavljeni v tabeli 33. 
 
Pred učnimi urami učenja z raziskovanjem so se učenci večinoma (10) popolnoma strinjali ali 
strinjali s to trditvijo, 2 učenca se nista niti strinjala, niti ne strinjala. Po učnih urah učenja z 
raziskovanjem so rezultati podobni. 10 učencev se je popolnoma strinjalo ali strinjalo s 
trditvijo, 1 učenec se ni niti strinjal, niti ne strinjal, 1 učenec pa se ni strinjal s trditvijo. Iz 
rezultatov lahko sklepamo, da je učenje z raziskovanjem učencem zanimivo in želijo več 
takšnega načina dela pri predmetu naravoslovje in tehnika. Tudi v pogovoru z učenci smo 
izvedeli, da jim je učenje z raziskovanjem zanimivo in si želijo več tovrstnega načina dela pri 
pouku naravoslovja. Kljub zanimanju za učenje z raziskovanjem jim je bilo izpolnjevanje 
delovnih listov za načrtovanje poskusa odveč.  
 

Tabela 33: Učenje z raziskovanjem pri predmetu NIT 

STOPNJA STRINJANJA PRED UČNIMI URAMI UČENJA Z 
RAZISKOVANJEM 

PO UČNIH URAH UČENJA Z 
RAZISKOVANJEM 

ŠTEVILO ODGOVOROV ŠTEVILO ODGOVOROV 
Sploh se ne strinjam / / 
Ne strinjam se / 1 
Niti se strinjam, niti se ne 
strinjam 

2 1 

Strinjam se 2 3 
Popolnoma se strinjam 8 7 
SKUPAJ 12 12 
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Trditev 6: Rad/-a se učim naravoslovje. 
 
Trditev je povzeta po raziskavi TIMSS iz leta 2007. S trditvijo smo želeli izvedeti, kakšen je 
situacijski interes učencev pri naravoslovju. Odgovori učencev so predstavljeni v tabeli 34. 
 
Pred učnimi urami učenja z raziskovanjem se je 7 učencev popolnoma strinjalo ali strinjalo s 
to trditvijo, 3 učenci se niti strinjajo, niti ne strinjajo, 2 pa se sploh nista strinjala s trditvijo. 
Rezultati po učnih urah učenja z raziskovanjem so podobni: 6 učencev se popolnoma strinja 
ali strinja s trditvijo, 2 učenca se niti strinjata, niti ne strinjata, 3 pa se ne strinjajo ali sploh ne 
strinjajo s trditvijo. 
 

Tabela 34: Vrednotenje situacijskega interesa učencev za učenje naravoslovja 

STOPNJA STRINJANJA PRED UČNIMI URAMI UČENJA Z 
RAZISKOVANJEM 

PO UČNIH URAH UČENJA Z 
RAZISKOVANJEM 

ŠTEVILO ODGOVOROV ŠTEVILO ODGOVOROV 
Sploh se ne strinjam 2 1 
Ne strinjam se / 3 
Niti se strinjam, niti se ne 
strinjam 

3 2 

Strinjam se 5 3 
Popolnoma se strinjam 2 3 
SKUPAJ 12 12 

 
Trditev 7: Naravoslovje je dolgočasno. 
 
Trditev je povzeta po raziskavi TIMSS iz leta 2007. S trditvijo smo želeli izvedeti, kakšen je 
situacijski odnos učencev pri naravoslovju in kakšno se jim zdi naravoslovje na splošno. 
Odgovori učencev so predstavljeni v tabeli 35. 
 
10 učencev se s to trditvijo pred učnimi urami učenja z raziskovanjem sploh ne strinja ali ne 
strinja. 2 učenca se niti strinjata, niti ne strinjata. Po učnih urah učenja z raziskovanjem pa se 
8 učencev s trditvijo sploh ne strinja ali ne strinja, 2 učenca se niti strinjata, niti ne strinjata, 2 
učenca se strinjata ali popolnoma strinjata. Po učnih urah učenja z raziskovanjem sta se 2 
učenca strinjala ali popolnoma strinjala s to trditvijo, kar pripisujemo kontinuiteti dela. Zaradi 
reševanja delovnih listov pri vsakem poskusu so se učenci naveličali eksperimentiranja in 
pomislili, da je celotno naravoslovje dolgočasno. 
 

Tabela 35: Vrednotenje zanimivosti naravoslovnih vsebin 

STOPNJA STRINJANJA PRED UČNIMI URAMI UČENJA Z 
RAZISKOVANJEM 

PO UČNIH URAH UČENJA Z 
RAZISKOVANJEM 

ŠTEVILO ODGOVOROV ŠTEVILO ODGOVOROV 
Sploh se ne strinjam 7 6 
Ne strinjam se 3 2 
Niti se strinjam, niti se ne 
strinjam 

2 2 

Strinjam se / 1 
Popolnoma se strinjam / 1 
SKUPAJ 12 12 

 
Trditev 8: Rad/-a imam naravoslovje. 
 
Trditev je povzeta po raziskavi TIMSS iz leta 2007. S trditvijo smo želeli ugotoviti, kakšen je 
situacijski interes učencev pri naravoslovju. Odgovori učencev so predstavljeni v tabeli 36. 
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Pred učnimi urami učenja z raziskovanjem se 10 učencev s trditvijo popolnoma strinja ali 
strinja, 2 učenca pa se niti strinjata, niti ne strinjata. Podobni so rezultati po učnih urah učenja 
z raziskovanjem. 9 učencev se s trditvijo popolnoma strinja ali strinja, 3 učenci pa se niti 
strinjajo, niti ne strinjajo. 
 
 

Tabela 36: Vrednotenje situacijskega interesa učencev za učenje naravoslovja 

STOPNJA STRINJANJA PRED UČNIMI URAMI UČENJA Z 
RAZISKOVANJEM 

PO UČNIH URAH UČENJA Z 
RAZISKOVANJEM 

ŠTEVILO ODGOVOROV ŠTEVILO ODGOVOROV 
Sploh se ne strinjam / / 
Ne strinjam se / / 
Niti se strinjam, niti se ne 
strinjam 

2 3 

Strinjam se 6 4 
Popolnoma se strinjam 4 5 
SKUPAJ 12 12 

 
Iz analiziranega lahko strnemo, da je učencem všeč izvajanje poskusov, ne pa tudi načrtovanje 
le-teh, kar se je pokazalo pri trditvi 1 (tabela 29). Učenčev situacijski interes pri naravoslovju 
je še vedno povezan z dobro oceno pri predmetu (tabela 30). Učenci se zanimajo za 
naravoslovje, ker imajo pri tem predmetu dobre ocene. Znanje, ki ga učenci pridobijo pri 
naravoslovju, ne povezujejo z vsakdanjim življenjem. Vsebine in usvojeno znanje  pri 
predmetu NIT se jim tako ne zdi uporabno (tabela 31). Učenci so ocenili, da pri naravoslovju 
aktivno sodelujejo, kar je povezano s situacijskim interesom do naravoslovja (tabela 30). 
Učenci so bili zadovoljni z učenjem z raziskovanjem in si želijo več takšnega načina dela pri 
pouku (tabela 33). 
 
Trditve 6, 7 in 8 so povzete po raziskavi TIMSS 2007. Raziskava je pokazala, da imajo 
slovenski četrtošolci čedalje manj radi naravoslovje v primerjavi z raziskavo leta 1995. Delež 
učencev z veseljem do naravoslovja se je zmanjšal za 8 %, delež učencev, ki nimajo radi 
naravoslovja se je povečal za 10 % (Svetlik idr., 2008). V raziskavi tega magistrskega dela se 
je izkazalo, da imajo učenci, ki so bili vključeni v raziskavo, radi naravoslovje. Do večje 
spremembe v odgovorih je prišlo pri trditvi 7. Učenci so najverjetneje spremenili mnenje 
zaradi kontinuitete dela pri vsaki učni uri. Po pogovoru z učenci smo izvedeli, da jim je 
izpolnjevanje delovnih listov dolgočasno, sami poskusi so jih zanimali. V primerjavi z 
raziskavo TIMSS 2007 imajo četrtošolci, vključeni v raziskavo tega magistrskega dela, še 
vedno veselje do naravoslovja. Na njihovo presojo vplivajo različni dejavniki, kot so 
izpolnjevanje delovnih listov in vprašalnikov. Učenci so veliko bolj navdušeni nad 
eksperimentalnim delom. 

4.3 Analiza odgovorov na vprašalniku za evalvacijo učenja z raziskovanjem 
 
Z vprašalnikom za evalvacijo učenja smo želeli pridobiti podatke o sodelovanju učencev 
znotraj skupine in razumevanju načrtovanja poskusa. Vprašalnik omogoča tudi spremljanje 
napredka posameznega učenca. V priročniku Kako raziskujemo? so navedeni pogoji za 
izvedbo učenja z raziskovanjem. Pri izvedbi poskusov moramo biti pozorni, da so materiali in 
pripomočki, ki jih uporabimo pri izvedbi poskusov, primerni dejavnostim in učencem. 
Zagotoviti moramo dostop do drugih virov informacij, kot so knjige in spletni viri. Prostor, v 
katerem organiziramo učenje z raziskovanjem, mora biti organiziran tako, da učencem 
omogoča učinkovito delovanje v skupinah. Pomembno je, da učno uro časovno načrtujemo 
tako, da imajo učenci dovolj časa za delo in predstavitev. Učenci morajo pred delom spoznati 
tehnike, ki jih bodo uporabili, in pripomočke, ki jih bodo uporabljali. V veliko pomoč so 
učencem delovni listi, na katere lahko zapisujejo meritve in ugotovitve, pri čemer uporabljajo 
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ustrezno terminologijo. Učitelj mora učence spodbujati k medsebojnemu spoštovanju in 
zagotoviti prostor za razstavo izdelkov. Z upoštevanjem navedenih pogojev bo učitelj 
zagotovil večjo uspešnost učenja z raziskovanjem (Gostinčar Blagotinšek, Iskrić, Razpet, 
Rovšek in Susman, 2013). Vprašalnik v izvirniku vključuje tri vidike pouka: a) vloga učitelja, 
b) dejavnosti učencev in c) reprezentacije učencev. Vprašalnik za evalvacijo učenja z 
raziskovanjem je nastal v okviru projekta Fibonacci. Zaradi lažjega spremljanja smo 
oblikovali trditve po vprašanjih (priloga 6, tabela 37), povezanih z dejavnostmi učencev. 
Učitelju pomagajo pri refleksiji učenja z raziskovanjem pri določeni učni uri. S temi trditvami 
lahko spremljamo, kako učenec sodeluje in napreduje pri pouku (Gostinčar Blagotinšek, 
Iskrić, Razpet, Rovšek in Susman, 2013).  
 
Vprašalnik smo izpolnjevali trikrat v času poteka učnih ur na osnovni šoli. Zaradi lažje 
organizacije in izvedbe učne ure je pri izpolnjevanju vprašalnika za evalvacijo učenja z 
raziskovanjem pomagala mentorica na osnovni šoli. V tabeli 37 so prikazani pridobljeni 
podatki. Trditve od 1 do 10 se nanašajo na razvijanje in potek raziskave, trditve od 11 do 16 
pa na sodelovanje. Trditve 7, 8, 9 in 10 se nanašajo na celotno skupino. Vsaka trditev je 
razdeljena na 3 vrstice, saj smo vprašalnik izpolnjevali trikrat. V prvi vrstici so predstavljeni 
rezultati prvega izpolnjevanja (učna ura 2), v drugi vrstici rezultati drugega izpolnjevanja 
(učna ura 4) in v tretji vrstici rezultati tretjega izpolnjevanja (učna ura 6). Za vsakega učenca 
je s kljukico označeno, ali je posamezna trditev za učenca/skupino tisto učno uro veljala ali 
ne. Učenci, ki so tisti dan manjkali, so označeni s sivo barvo. Učenci, ki so sodelovali v 
raziskavi, a so bili premalokrat prisotni, so označeni z zvezdico (*) in oranžno barvo. 
 
Prvič smo vprašalnik za evalvacijo učenja z raziskovanjem izpolnili v času druge šolske ure. 
Učenci so to učno uro prvič načrtovali poskus, pri tem smo jih popolnoma vodili 
(strukturirana oblika učenja z raziskovanjem). Rezultati opazovanja so zabeleženi v tabeli 37 
v prvi vrstici pri posamezni trditvi. Iz tabele 37 lahko razberemo, da na začetku večina 
učencev še ni znala s svojimi besedami pojasniti, kaj želimo z raziskovalnim vprašanjem 
izvedeti. Po pojasnjevanju in diskusiji, kaj bomo z raziskovalnim vprašanjem raziskali, so 
učenci napovedali izid poskusa in znali načrtovati potek poskusa. Večina učencev je pri 
načrtovanju raziskave in iskanju podatkov za raziskavo aktivno sodelovala. Učencem je 
težave povzročalo določanje spremenljivk, ki jih pri poskusu spreminjamo in ne spreminjamo. 
Učenci so znotraj vseh skupin pravilno merili in opazovali ter uporabljali ustrezne 
pripomočke. Zbirali so za raziskavo pomembne podatke in jih skupaj vrednotili. Samo 3 
skupine so podale verjetne razlage, ki pa niso vodile k odgovoru na raziskovalno vprašanje. 
Znotraj skupin so učenci med seboj sodelovali v 3 skupinah, v skupini 1 je bil prisoten samo 
en učenec. Učenci so znotraj skupin po večini sodelovali pri razpravi o tem, kaj so naredili in 
odkrili. Vsaka skupina je za poročanje določila enega člana, ki je povzel, kaj so delali. Učenci 
so večinoma sledili predstavitvam drugih skupin, vendar niso sodelovali v diskusiji. Učenci so 
bili nekoliko zadržani in niso postavljali vprašanj. Razlog za to je tudi način dela, ki ga pri 
običajnem pouku niso vajeni. Kljub temu so se aktivno vključevali v diskusijo o ugotovitvah 
drugih skupin in izražali strinjanje/nestrinjanje z izsledki.  
 
Vprašalnik za evalvacijo učenja z raziskovanjem smo ponovno izpolnili med četrto učno uro. 
Učenci so v času predhodnih učnih ur že nekajkrat načrtovali poskuse. Učenci so samostojno 
reševali delovne liste za načrtovanje poskusa, kar avtorja Holbrook in Rannikmae (2013) 
opredeljujeta kot vodena B oblika učenja z raziskovanjem (tabela 1). Napredek učencev pri 
načrtovanju poskusov je viden v tabeli 37, rezultati opazovanja so zabeleženi v drugi vrstici 
pri posamezni trditvi. Učenci 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 in 10 so večinoma brez težav povzeli, kaj želijo 
z raziskovalnim vprašanjem ugotoviti, in pojasnili, zakaj so napovedali nek izid poskusa. 
Pomanjkljivosti so se pojavile pri načrtovanju poteka poskusa, saj smo od učencev zahtevali 
doslednost in natančnost pri opisovanju poteka dela. Pri načrtovanju raziskave in iskanju 
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podatkov so učenci aktivno sodelovali, kar kaže na to, da jim je bilo delo še vedno zanimivo 
in so bili motivirani z različnimi poskusi. Tudi to šolsko uro so učenci znotraj skupin izbirali 
pravilne pripomočke za zbiranje ključnih podatkov. Prav tako so med seboj poskušali 
oblikovati odgovore na raziskovalno vprašanje, ki pa niso bili povsem pravilni. Na koncu smo 
skupaj povzeli izsledke izvedenega poskusa in oblikovali ugotovitve. Učencem je bil takšen 
način dela bolj znan, zato so tudi lažje sodelovali pri zapisu ugotovitev. Sodelovanje znotraj 
vseh skupin se je glede na prvo opazovanje (tabela 37, prva vrstica pri vsaki trditvi) 
izboljšalo. Učenci 1, 3, 5, 8, 10 in 11 so aktivnejše sodelovali pri poročanju in razpravi. Vsi 
učenci so še vedno neodzivni za postavljanje vprašanj in izražanje mnenj o predstavitvah 
drugih skupin. Na sodelovanje v diskusiji je vplivalo več dejavnikov. Učenci takšnega načina 
dela pri naravoslovju niso deležni pri običajnem pouku, izražanje mnenja je zaradi zadržanosti 
učencev odsotno.  
 
Zadnje izpolnjevanje vprašalnika za evalvacijo učenja z raziskovanjem smo opravili med 
šesto učno uro od skupaj sedmih učnih ur. Rezultati opazovanja so zabeleženi v tabeli 37 v 
tretji vrstici pri posamezni trditvi. Učenci so to šolsko uro samostojno načrtovali poskus in ga 
izvedli. Tabela 37 prikazuje, da so učenci usvojili načrtovanje poštenega poskusa. Vsi učenci 
znajo pojasniti, kaj želimo z raziskovalnim vprašanjem ugotoviti. Prav tako večina učencev 
(razen učenci 4, 9 in 12) zna napovedati in pojasniti izid raziskave. Učenci aktivno sodelujejo 
pri načrtovanju raziskave in znajo opisati, kako bi raziskavo izvedli. Večina učencev razume, 
katere spremenljivke spreminjamo pri posameznem raziskovalnem vprašanju in katere ne. Že 
po nekaj izvedenih učnih urah se je sodelovanje znotraj skupin izboljšalo. Napredek je viden v 
primerjavi podatkov v prvi in tretji vrstici za trditev 11 (tabela 37). Razlage, ki jih učenci 
podajajo, so bolj smiselne in bližje odgovorom na raziskovalna vprašanja, čeprav se še vedno 
pojavljajo manjše pomanjkljivosti. Učenci se v primerjavi s prvim opazovanjem (tabela 37, 
prva vrstica pri posamezni trditvi) bolj aktivno vključujejo v razpravo o poteku in rezultatih 
raziskave. Prav tako večina učencev sledi poročanju ostalih skupin. Rezultati prvega 
vprašalnika za evalvacijo učenja z raziskovanjem (tabela 37, prva vrstica pri trditvi 16) 
kažejo, da so učenci izražali strinjanje oz. nestrinjanje z izsledki raziskav ostalih skupin, pri 
zadnjem vprašalniku za evalvacijo učenja z raziskovanjem (tabela 37, tretja vrstica pri trditvi 
16) odzivov učencev ni več zaslediti. Razlog za to je lahko upad situacijskega interesa 
učencev, saj je vsaka učna ura potekala po istem vzorcu (izpolnjevanje delovnih listov za 
načrtovanje poskusa, izvedba poskusa, poročanje), za situacijski interes je značilno, da 
učenčevo pozornost pritegne trenuten dogodek ali vsebina (Juriševič, 2014). Vzrok za upad 
zanimanja so lahko tudi zaporedna srečanja. Z učenci smo se na učnih urah srečevali vsak 
dan. Učencem je bilo na koncu bolj zanimivo izvajanje samih poskusov kot pa poročanje o 
poteku in rezultatih.  
 
Rezultati treh izpolnjenih vprašalnikov o evalvaciji učenja z raziskovanjem so pokazali, da so 
učenci usvojili nova znanja o načrtovanju poskusov. V splošnem se je izboljšalo njihovo 
razumevanje raziskovalnih vprašanj in predvidevanje, kaj smo želeli s posameznimi 
raziskovalnimi vprašanji raziskati. Določanje spremenljivk, ki jih spreminjamo, in tistih, ki 
ostanejo enake, se je izboljšalo, vendar še vedno nekaj učencev ne ve, kaj točno želimo 
opazovati. Skupinsko delo se je izkazalo kot uspešna metoda pri izvedbi učnih ur, ki so 
načrtovane za namen tega magistrskega dela. Učenci so pri izvedbi poskusov prišli do 
pravilnih izsledkov, vendar jih še vedno niso znali povezati v smiselno celoto, da bi 
odgovorili na zastavljeno raziskovalno vprašanje. Izboljšanje sodelovanja znotraj skupine 
prikazujejo rezultati trditev 11, 12 in 13, ki prikazujejo, da so učenci skozi izvedene učne ure 
izboljšali odnose v skupini in bolj aktivno sodelovali pri razpravi o poteku in izsledkih 
poskusa.  
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Tabela 37: Rezultati vprašalnika za evalvacijo učenja z raziskovanjem 

SKUPINA 1. SKUPINA 2. SKUPINA 3. SKUPINA 4. SKUPINA 5. SKUPINA 
  UČENEC 
TRDITEV 

1 * 2 * 3 4 * 5 6 7 8 9 10 11 12 
R

A
Z

V
IJ

A
N

JE
 I

N
 P

O
T

E
K

 R
A

Z
IS

K
A

V
E

 

1. Učenec s svojimi besedami 
povzame, kaj želijo ugotoviti 
z raziskavo. 

�          � � � � � 
�  �  � �  �  � �  �   
�  �  � � � � � � � � � � � 

2. Učenec zna pojasniti, zakaj 
so nekaj napovedali. 

�   � �   � �  �  � �  
�  �  � �  �  � �  �   
�  �  �   � � � �  � �  

3. Zna opisati, kako izvesti 
raziskavo. 

�   � � �  � �  �  � � � 
    �   �  � �  � �  
�    � �  � � � � � � �  

4. Učenec aktivno sodeluje pri 
načrtovanju raziskave. 

�    � �  � �    � �  
�  � � � �  � � � �  � � � 
�  �  � � � � � � � � � �  

5. Učenec predlaga, kaj 
spremeniti, kaj ostane enako. 

�    �    �  �  � �  
�    �   � � � �  � �  
�  �  � �  � � � �  � �  

6. Učenec aktivno sodeluje pri 
iskanju podatkov za 
raziskavo. 

�   � � �  � �  � � � � � 
�  � � � �  � � � � � � � � 
�  �  � �  � � � �  � �  

7. Učenci pravilno merijo in 
opazujejo z uporabo 
primernih pripomočkov. 

� � � � � 
� � � � � 
� � � � � 

8. Učenci znotraj skupine 
zbirajo za raziskavo 
pravilne/uporabne podatke. 

� � � � � 
� � � � � 
� � � � � 

9. Učenci ugotavljajo, ali 
podatki vodijo k odgovoru na 
raziskovalno vprašanje. 

� � � � � 
� � � � � 
� � � � � 

10. Učenci podajo verjetne 
razlage, čeprav ne vodijo k 
odgovoru na raziskovalno 
vprašanje. 

� �   � 

� � � � � 

�  � � � 

SO
D

E
L

O
V

A
N

JE
 

11. Učenec sodeluje z drugimi 
v skupini. 

    � �  � �    � �  
�  �  � �  � � � � � � � � 
�  �  �   �  � �  � � � 

12. Učenec sodeluje v 
skupinski razpravi, kaj so 
naredili/odkrili. 

�    � �  � �   � � �  
�  �  �   �  � �  � �  
�  �  � �  � � � �  � � � 

13. Učenec sodeluje pri 
poročanju o raziskavi?  

�    �   � �  �  � �  
�    �   �  � �  � �  
�  �  � �  � � � � � � � � 

14. Učenec sledi poročanju 
sošolcev. 

�    �   �    � � � � 
�  �  � �  � � � � � � � � 
�  �  �   �  �   � �  

15. Učenec postavlja 
vprašanja in sodeluje v 
diskusiji. 

               
               
               

16. Učenec izraža 
strinjanje/nestrinjanje z 
ugotovitvami drugih skupin. 

�   � � �   �  �  � �  
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4.3 Analiza odgovorov na delovnih listih za načrtovanje poskusov 
 
Delovne liste za načrtovanje poskusa (priloga 3) so učenci izpolnjevali vsako učno uro za 
posamezno raziskovalno vprašanje. S tem instrumentom smo želeli pridobiti vpogled v 
učenčev napredek pri načrtovanju poskusov. Delovni listi za načrtovanje poskusov omogočajo 
spremljanje učenčevega napredovanja skozi posamezne učne ure. Prav tako so delovni listi 
namenjeni lažjemu načrtovanju in izvedbi poskusov. Pri načrtovanju poskusa plovnost snovi, 
vpojnost vode in gnetljivost ubleka smo učencem pomagali pri izpolnjevanju delovnih listov 
za načrtovanje poskusov. Pri ostalih poskusih so delovne liste za načrtovanje poskusa 
izpolnjevali sami, pred izvedbo poskusa smo skupaj preverili napisano. Učenci so z drugo 
barvo dopisali manjkajoče podatke in nadaljevali z delom. Pri načrtovanju so imeli učenci 
podana raziskovalna vprašanja (v tabelah od 39 do 50 označeno s �). Na delovne liste za 
načrtovanje poskusa so morali napisati potrebščine, postopek poskusa, spremenljivke in 
konstante, kaj opazujemo/merimo, predvidene rezultate, končne rezultate in ugotovitve. 
Omenjene sestavne dele rešenih delovnih listov za načrtovanje poskusa smo za potrebe 
analize točkovali. Odgovori so bili točkovani glede na to ali so učenci zapisali vse podatke ali 
so kakšnega izpustili: 2 točki – učenec je zapisal vse potrebne podatke; 1 točka – učenec je 
izpustil posamezni podatek in 0 točk – učenec ni zapisal potrebnih podatkov ali pa je navedel 
napačne.  
 
Število doseženih točk pri posameznem sestavnem delu 
in seštevek točk pri posameznem poskusu (največje 
možno število točk pri vsakem poskusu je 10) so zapisani 
v spodnjih tabelah. Za lažje določanje napredka in 
uspešnosti učencev smo sestavili kriterij (tabela 38) in 
ocenili posamezne delovne liste. Ocene so zapisane v 
tabelah. Povprečne ocene so na koncu podpoglavja. V 
nadaljevanju so predstavljeni dosežki posameznega 
učenca (število doseženih točk in ocena) za vsak izvedeni 
poskus. Vsaka tabela prikazuje podatke za enega učenca. 
 

Tabela 38: Kriterij za ocenjevanje 
delovnih listov za načrtovanje 

poskusa 
 

Število točk Ocena 
1, 2 nzd (1) 
3, 4 zd (2) 
5, 6 db (3) 
7, 8 pdb (4) 

9, 10 odl (5) 

Učenec 1 (tabela 39) je nekoliko slabše načrtoval poskusa gnetljivost ubleka in gnetljivost 
plastelina. Pri ostalih načrtih poskusa je dosegel dobre rezultate in napredoval v sposobnosti 
načrtovanja poskusov. Največ težav je učenec imel pri zapisu spremenljivk, kjer je pustil 
prazno polje ali ni navedel vseh spremenljivk. Nekajkrat je zapisal pomanjkljiv postopek 
poskusa. 
 

Tabela 39: Učenec 1 – analiza delovnih listov za načrtovanje poskusov 

Šifra učenca: 1 

Naslov poskusa 
Plovnost 

snovi 
Vpojnost 

vode 
Gnetljivost 

ubleka 
Gnetljivost 
plastelina 

Plovnost 
plastelina 

Trdota 
Gostota 

hidrogela 
Gostota 

snovi 
Načrt poskusa Število doseženih točk 
Kaj raziskujemo? � � � � � � � � 
Kaj potrebujemo? 2 2 / 1 2 2 2 2 
Postopek poskusa 2 2 1 1 2 2 2 1 
Ne spreminjamo 1 1 / / 1 2 1 2 
Spreminjamo 2 2 2 2 2 2 2 2 
Opazujemo, merimo 2 2 1 2 2 2 2 2 
SKUPAJ 9 9 4 6 9 10 9 9 
OCENA 5 5 2 3 5 5 5 5 

 
Učenec 2 (tabela 40) ni pokazal večjega napredka v sposobnosti načrtovanja poskusov. V 
poskusih od 4 do 8 je dosegal v povprečju polovico možnih točk. Najmanj točk je dosegal pri 
zapisu postopka poskusa, potrebščin in spremenljivk, ki jih ne spreminjamo. Prav tako je imel 
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težave z določanjem, kaj bomo opazovali oz. merili. Pri načrtovanju poskusov je uspešno 
prepoznal, katero spremenljivko bomo spreminjali. Glede na ocene lahko rečemo, da je 
situacijski interes učenca upadel. Za prva dva delovna lista za načrtovanje poskusa, ki ju je 
učenec izpolnil, je dobil oceno 5 in 4. Vsak naslednji delovni list za načrtovanje poskusa je bil 
ocenjen slabše. 
 

Tabela 40: Učenec 2 – analiza delovnih listov za načrtovanje poskusov 

Šifra učenca: 2 

Naslov poskusa 
Plovnost 

snovi 
Vpojnost 

vode 
Gnetljivost 

ubleka 
Gnetljivost 
plastelina 

Plovnost 
plastelina 

Trdota 
Gostota 

hidrogela 
Gostota 

snovi 
Načrt poskusa Število doseženih točk 
Kaj raziskujemo?  � � � � � � � 
Kaj potrebujemo?  1 2 2 2 1 1 1 
Postopek poskusa  2 1 1 / 1 1 / 
Ne spreminjamo  2 1 / 1 / 1 1 
Spreminjamo  2 2 2 2 2 2 2 
Opazujemo, merimo  2 2 / / 2 / / 
SKUPAJ  9 8 5 5 6 5 4 
OCENA  5 4 3 3 3 3 2 

 
Učenec 3 (tabela 41) je za delovne liste za načrtovanje poskusa v povprečju dosegel 7,4 točk. 
Za dva poskusa (plovnost plastelina in gostota snovi) je pomanjkljivo zapisal potrebščine. Pri 
načrtovanju poskusa je imel težave z določanjem spremenljivk, ki jih ne spreminjamo, in kaj 
bomo pri poskusu opazovali.  
 

Tabela 41: Učenec 3 – analiza delovnih listov za načrtovanje poskusov 

Šifra učenca: 3 

Naslov poskusa 
Plovnost 

snovi 
Vpojnost 

vode 
Gnetljivost 

ubleka 
Gnetljivost 
plastelina 

Plovnost 
plastelina 

Trdota 
Gostota 

hidrogela 
Gostota 

snovi 
Načrt poskusa Število doseženih točk 
Kaj raziskujemo? � � � � � � � � 
Kaj potrebujemo? 2 2 2 2 1 2 2 1 
Postopek poskusa 2 2 2 2 1 2 2 1 
Ne spreminjamo / 2 1 1 1 1 1 2 
Spreminjamo 2 1 2 2 2 2 / 2 
Opazujemo, merimo 2 2 / / / 2 1 2 
SKUPAJ 8 9 7 7 5 9 6 8 
OCENA 4 5 4 4 3 5 3 4 

 
Učenec 4 (tabela 42) je dosegal dobre rezultate pri načrtovanju poskusov. Pri posameznih 
poskusih je izgubil le po 1 točko (gnetljivost plastelina, plovnost plastelina, trdota). Največ 
težav je imel z zapisom spremenljivk, ki jih ne spreminjamo. Potrebščine in postopek poskusa 
je zapisal pravilno, z izjemo enega poskusa. Težave je imel pri poskusu gostota hidrogela. 
Sklepam, da je imel pri tem poskusu slabše rezultate, zaradi upada situacijskega interesa. 
 

Tabela 42: Učenec 4 – analiza delovnih listov za načrtovanje poskusov 

Šifra učenca: 4 

Naslov poskusa 
Plovnost 

snovi 
Vpojnost 

vode 
Gnetljivost 

ubleka 
Gnetljivost 
plastelina 

Plovnost 
plastelina 

Trdota 
Gostota 

hidrogela 
Gostota 

snovi 
Načrt poskusa Število doseženih točk 
Kaj raziskujemo? � � � � � � � � 
Kaj potrebujemo? 2 2 1 2 2 2 2 2 
Postopek poskusa 2 2 2 2 2 2 / 2 
Ne spreminjamo 1 2 1 1 1 1 1 1 
Spreminjamo 2 2 2 2 2 2 1 2 
Opazujemo, merimo 2 2 1 2 2 2 1 2 
SKUPAJ 9 10 7 9 9 9 5 9 
OCENA 5 5 4 5 5 5 3 5 
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Učenec 5 (tabela 43) je imel najboljše rezultate med učenci vključenimi v raziskavo. Od 
skupaj osem poskusov je 2 načrta poskusa (gnetljivost plastelina in gostota hidrogela), ki ju je 
izpolnjeval samostojno, dopolnil pravilno. Nekaj težav je imel pri zapisu spremenljivk, ki jih 
ne spreminjamo. Pri poskusu trdota je pomanjkljivo zapisal postopek poskusa. Poskus 
gnetljivost plastelina in gostota hidrogela je samostojno in pravilno izpolnil. Lahko rečemo, 
da je učenec napredoval v sposobnosti načrtovanja poskusov. Iz ocen je razvidno, da učenčev 
situacijski interes ni upadel, saj je kljub konstantnemu izpolnjevanju delovnih listov za 
načrtovanje poskusa dosegal visoke ocene. 
 

Tabela 43: Učenec 5 – analiza delovnih listov za načrtovanje poskusov 

Šifra učenca: 5 

Naslov poskusa 
Plovnost 

snovi 
Vpojnost 

vode 
Gnetljivo
st ubleka 

Gnetljivost 
plastelina 

Plovnost 
plastelina 

Trdota 
Gostota 

hidrogela 
Gostota 

snovi 
Načrt poskusa Število doseženih točk 
Kaj raziskujemo? � � � � � � � � 
Kaj potrebujemo? 2 2 1 2 2 2 2 2 
Postopek poskusa 2 2 2 2 2 1 2 2 
Ne spreminjamo 1 1 1 2 1 1 2 1 
Spreminjamo 2 2 2 2 2 2 2 2 
Opazujemo, merimo / 2 2 2 2 2 2 2 
SKUPAJ 7 9 8 10 9 8 10 9 
OCENA 4 5 4 5 5 4 5 5 

 
Učenec 6 (tabela 44) je manjkal pri dveh učnih urah v okviru raziskave, kljub temu smo 
analizirali te rezultate, saj je v času ostalih učnih ur aktivno sodeloval. Delovne liste, ki jih je 
izpolnjeval samostojno, je pomanjkljivo izpolnil. Delovni list za načrtovanje poskusa gostota 
hidrogela je rešil najslabše v primerjavi z ostalimi poskusi. Težave je imel predvsem s 
postopkom poskusa in spremenljivkami, ki jih ne spreminjamo. Slabše rezultate je lahko 
dosegel zaradi neprisotnosti pri dveh učnih urah ali zaradi upada situacijskega interesa v času 
zadnjih učnih ur. Viden je manjši napredek v sposobnosti načrtovanja poskusov, saj je zadnja 
dva poskusa načrtoval slabše od predhodnih. 
 

Tabela 44: Učenec 6 – analiza delovnih listov za načrtovanje poskusov 

Šifra učenca: 6 

Naslov poskusa 
Plovnost 

snovi 
Vpojnost 

vode 
Gnetljivost 

ubleka 
Gnetljivost 
plastelina 

Plovnost 
plastelina 

Trdota 
Gostota 

hidrogela 
Gostota 

snovi 
Načrt poskusa Število doseženih točk 
Kaj raziskujemo? �  � �  � � � 

Kaj potrebujemo? 2  2 1  2 1 2 

Postopek poskusa 2  2 1  1 1 1 
Ne spreminjamo 1  2 2  1 1 1 
Spreminjamo /  2 2  2 1 2 
Opazujemo, merimo /  2 /  2 1 / 
SKUPAJ 5  10 6  8 5 6 
OCENA 3  5 3  4 3 3 

 
Učenec 7 (tabela 45) je manjkal eno učno uro in ni izvedel poskusa plovnost snovi. Pravilno 
je zapisal potrebščine, razen pri dveh poskusih (gnetljivost plastelina in gostota snovi), kjer ju 
je zapisal pomanjkljivo. Največ težav je imel z zapisom postopka poskusa. Postopek poskusa 
je zapisal pomanjkljivo, ali pa ga sploh ni zapisal (poskus plovnost plastelina). Prav tako je 
imel težave z zapisom spremenljivk, ki jih ne spreminjamo. Tudi tukaj je pomanjkljivo 
zapisoval posamezne spremenljivke, pri poskusu trdota jih ni zapisal. Samo pri dvema 
poskusoma (vpojnost vode in trdota) je znal zapisati, kaj opazujemo oz. merimo. Učenec je v 
povprečju dosegel 6,5 točk, kar kaže na to, da ni vidnega večjega napredka v sposobnosti 
načrtovanja poskusov. 
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Tabela 45: Učenec 7 – analiza delovnih listov za načrtovanje poskusov 

Šifra učenca: 7 

Naslov poskusa 
Plovnost 

snovi 
Vpojnost 

vode 
Gnetljivost 

ubleka 
Gnetljivost 
plastelina 

Plovnost 
plastelina 

Trdota 
Gostota 

hidrogela 
Gostota 

snovi 
Načrt poskusa Število doseženih točk 
Kaj raziskujemo?  � � � � � � � 
Kaj potrebujemo?  2 2 1 2 2 2 1 
Postopek poskusa  1 1 1 / 2 1 1 
Ne spreminjamo  2 1 2 1 / 1 2 
Spreminjamo  2 2 2 2 2 2 2 
Opazujemo, merimo  2 / / / 2 / / 
SKUPAJ  9 6 6 5 8 6 6 
OCENA  5 3 3 3 4 3 3 

 
Pri učencu 8 (tabela 46) lahko iz skupnih doseženih točk pri posameznih poskusih sklepamo, 
da je viden manjši napredek v sposobnosti samostojnega načrtovanja poskusov. Učenec je 
imel nekaj težav pri zapisu potrebščin, le-te je zapisoval pomanjkljivo. Največ 
pomanjkljivosti se je pojavilo pri zapisovanju postopka poskusa. Samo pri poskusih plovnost 
snovi in vpojnost vode je pravilno zapisal postopek poskusa. Pri omenjenih poskusih in pri 
gnetljivosti ubleka smo učencem pomagali pri izpolnjevanju delovnih listov za načrtovanje 
poskusa, ostale delovne liste so izpolnjevali samostojno. Pri spremenljivkah, ki jih ne 
spreminjamo, je posamezne pogosto izpustil. Spremenljivke, ki jih spreminjamo, je pravilno 
zapisal, razen pri poskusu vpojnost vode, kjer jih je zapisal pomanjkljivo. Samo pri poskusih 
plovnost plastelina in gostota snovi je pravilno zapisal, kaj opazujemo. Pri ostalih poskusih 
tega ni zapisal ali pa je navedel pomanjkljive odgovore. 
 

Tabela 46: Učenec 8 – analiza delovnih listov za načrtovanje poskusov 

Šifra učenca: 8 

Naslov poskusa 
Plovnost 

snovi 
Vpojnost 

vode 
Gnetljivost 

ubleka 
Gnetljivost 
plastelina 

Plovnost 
plastelina 

Trdota 
Gostota 

hidrogela 
Gostota 

snovi 
Načrt poskusa Število doseženih točk 
Kaj potrebujemo? 2 1 2 2 1 2 1 1 
Kaj raziskujemo? � � � � � � � � 
Postopek poskusa 2 2 1 1 1 1 1 1 
Ne spreminjamo 1 1 2 2 1 1 2 2 
Spreminjamo 2 1 2 2 2 2 2 2 
Opazujemo, merimo 1 / / / 2 1 1 2 
SKUPAJ 8 5 7 7 7 7 7 8 
OCENA 4 3 4 4 4 4 4 4 

 
Učenec 9 (tabela 47) ima pri samostojnem načrtovanju poskusov slabše rezultate kot drugi 
učenci, čeprav je njegova ocena pri naravoslovju in tehniki 5. Delovne liste za načrtovanje 
poskusov plovnost snovi, vpojnost vode in gnetljivost ubleka je izpolnil površno, kljub temu 
da smo jih reševali skupaj. Pri samostojnem izpolnjevanju delovnih listov velikokrat podatkov 
ni zapisal, tudi po tem, ko bi jih moral dopolniti s pisalom druge barve. Iz analize je razvidno, 
da je imel največ težav pri zapisu postopka poskusa. Menimo, da učenca poskusi niso 
zanimali. Tudi iz vprašalnika za evalvacijo učenja z raziskovanjem (tabela 37) je razvidno, da 
učenec ni sodeloval pri skupinskem delu in izvedbi poskusa. Iz navedenega lahko rečemo, da 
ta učenec ni napredoval v sposobnosti načrtovanja poskusa.  
 
Pri učencu 10 (tabela 48) je viden manjši napredek v sposobnosti načrtovanja poskusov. 
Delovni list za načrtovanje poskusa vpojnost vode je dopolnil brez napak in dosegel vse 
možne točke. Pri ostalih poskusih je dosegel od 7 do 8 točk. Učenec je imel največ težav pri 
zapisu spremenljivk, ki jih ne spreminjamo, in pri določanju, kaj opazujemo oz. merimo. 
Nekaj pomanjkljivosti je napravil pri zapisu potrebščin in postopka poskusa. 
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Tabela 47: Učenec 9 – analiza delovnih listov za načrtovanje poskusov 

Šifra učenca: 9 

Naslov poskusa 
Plovnost 

snovi 
Vpojnost 

vode 
Gnetljivost 

ubleka 
Gnetljivost 
plastelina 

Plovnost 
plastelina 

Trdota 
Gostota 

hidrogela 
Gostota 

snovi 
Načrt poskusa Število doseženih točk 
Kaj raziskujemo? � � � � � � � � 
Kaj potrebujemo? 2 1 1 2 2 2 1 1 
Postopek poskusa 2 2 / / / / / / 
Ne spreminjamo 1 1 / / 2 2 1 1 
Spreminjamo 2 1 / 2 2 2 / 2 
Opazujemo, merimo / 2 / 2 2 / 1 / 
SKUPAJ 7 7 1 6 8 6 3 4 
OCENA 4 4 1 3 4 3 2 2 

 
 

Tabela 48: Učenec 10 – analiza delovnih listov za načrtovanje poskusov 

Šifra učenca: 10 

Naslov poskusa 
Plovnost 

snovi 
Vpojnost 

vode 
Gnetljivost 

ubleka 
Gnetljivost 
plastelina 

Plovnost 
plastelina 

Trdota 
Gostota 

hidrogela 
Gostota 

snovi 
Načrt poskusa Število doseženih točk 
Kaj raziskujemo? � � � � � � � � 
Kaj potrebujemo? 2 2 2 1 1 2 2 2 
Postopek poskusa 2 2 1 1 2 2 1 1 
Ne spreminjamo 1 2 1 1 1 1 1 1 
Spreminjamo 2 2 2 2 2 2 / 2 
Opazujemo, merimo / 2 1 / 2 2 / 2 
SKUPAJ 7 10 7 5 8 9 4 8 
OCENA 4 5 4 3 4 5 2 4 

 
Učenec 11 (tabela 49) spada v skupino neuspešnih učencev pri napredovanju v sposobnosti 
načrtovanja poskusov. Pomanjkljivo je zapisoval potrebščine in postopke poskusa. Prav tako 
ni zapisal posameznih spremenljivk, ki jih ne spreminjamo. Učenec največkrat ni zapisal, kaj 
pri poskusu opazujemo oz. merimo. Dosegel je polovico možnih točk, pri poskusoma gostota 
hidrogela in gostota snovi pa celo manj. Razlog za to je lahko upad situacijskega interesa, saj 
so morali učenci za vsak poskus izpolniti delovni list. Čeprav so rezultati analize delovnih 
listov dokaj slabi, je iz vprašalnika za evalvacijo učenja z raziskovanjem (tabela 37) razvidno, 
da je bil učenec aktiven pri delu v skupini. Ustno je znal pojasniti, kaj želimo s poskusom 
doseči, vendar tega ni zapisal na delovni list.  
 

Tabela 49: Učenec 11 – analiza delovnih listov za načrtovanje poskusov 

Šifra učenca: 11 

Naslov poskusa 
Plovnost 

snovi 
Vpojnost 

vode 
Gnetljivost 

ubleka 
Gnetljivost 
plastelina 

Plovnost 
plastelina 

Trdota 
Gostota 

hidrogela 
Gostota 

snovi 
Načrt poskusa Število doseženih točk 
Kaj raziskujemo? � � � � � � � � 
Kaj potrebujemo? 2 1 1 1 1 2 2 1 
Postopek poskusa 2 1 2 1 1 / 1 / 
Ne spreminjamo / 1 1 1 1 1 / / 
Spreminjamo 2 1 2 2 2 2 / / 
Opazujemo, merimo / 2 / / / 1 / / 
SKUPAJ 6 6 6 5 5 6 3 1 
OCENA 3 3 3 3 3 3 2 1 

 
Učenec 12 (tabela 50) je z izpolnjevanjem delovnih listov za načrtovanje poskusov pokazal 
napredek v sposobnosti načrtovanja poskusov. Vse delovne liste je izpolnil tako, da je dosegel 
več kot polovico možnih točk. Največ težav je imel z zapisom spremenljivk, ki jih ne 
spreminjamo. Samo pri poskusu vpojnost vode je pravilno zapisal spremenljivke, ki jih ne 
spreminjamo, pri ostalih poskusih je zapisal pomanjkljive odgovore. Učenec je nekajkrat 
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pomanjkljivo zapisal postopek poskusa. Težave je imel z določanjem, kaj pri poskusu 
opazujemo oz. merimo. Tega podatka na štirih delovnih listih za načrtovanje poskusa ni 
zapisal, enkrat pa je zapisal pomanjkljiv odgovor. Brez napak je zapisal vse potrebščine in 
spremenljivke, ki jih spreminjamo.  
 

Tabela 50: Učenec 12 – analiza delovnih listov za načrtovanje poskusov 

Šifra učenca: 12 

Naslov poskusa 
Plovnost 

snovi 
Vpojnost 

vode 
Gnetljivost 

ubleka 
Gnetljivost 
plastelina 

Plovnost 
plastelina 

Trdota 
Gostota 

hidrogela 
Gostota 

snovi 
Načrt poskusa Število doseženih točk 
Kaj raziskujemo? � � � � � � � � 
Kaj potrebujemo? 2 2 2 2 2 2 2 2 
Postopek poskusa 2 2 2 2 1 2 1 / 
Ne spreminjamo 1 2 1 1 1 1 1 1 
Spreminjamo 2 2 2 2 2 2 2 2 
Opazujemo, merimo / 2 2 1 / 2 / / 
SKUPAJ 7 10 9 8 6 9 6 5 
OCENA 4 5 5 4 3 5 3 3 

 
Posamezne delovne liste za načrtovanje poskusov smo ocenili po zgoraj napisanem kriteriju 
(tabela 38), izračunali povprečne ocene učencev in podatke predstavili v tabeli 51. Polja, ki so 
označena s poševnico (/), označujejo odsotnost učenca. Povprečno oceno posameznega 
učenca smo izračunali z enačbo:   

�̅ =
��š����		���ℎ	���	�����������	�č���

š������	���	�����������	�č���	
 

 
Tabela 51: Ocene delovnih listov za načrtovanje poskusa in povprečne ocene posameznih učencev 

UČENEC U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 
NASLOV POSKUSA Ocene delovnih listov za načrtovanje poskusa 
Plovnost snovi 5 / 4 5 4 3 / 4 4 4 3 4 
Vpojnost vode 5 5 5 5 5 / 5 3 4 5 3 5 
Gnetljivost ubleka 2 4 4 4 4 5 3 4 1 4 3 5 
Gnetljivost plastelina 3 3 4 5 5 3 3 4 3 3 3 4 
Plovnost plastelina 5 3 3 5 5 / 3 4 4 4 3 3 
Trdota 5 3 5 5 4 4 4 4 3 5 3 5 
Gostota hidrogela 5 3 3 3 5 3 3 4 2 2 2 3 
Gostota snovi 5 2 4 5 5 3 3 4 2 4 1 3 
Povprečna ocena 4,4 3,3 4 4,6 4,6 3,5 3,4 3,9 2,9 3,9 2,6 4 

 
Za analizo učenčevega napredka v sposobnosti načrtovanja poskusa smo oblikovali kategorije 
uspešnosti. V kategorijo uspešnih učencev smo uvrstili tiste, ki so pri vrednotenju delovnih 
listov za načrtovanje poskusov dosegli povprečno oceno najmanj 4. V kategorijo učencev, ki 
so pokazali manjši napredek v sposobnosti načrtovanja poskusov, smo uvrstili učence, ki so 
pri vrednotenju delovnih listov za načrtovanje poskusov dosegli povprečno oceno najmanj 3. 
V kategorijo neuspešnih učencev oz. učencev, ki niso pokazali napredka v sposobnosti 
načrtovanja poskusov, smo uvrstili učence s povprečno oceno manjšo od 3. 
 
Iz analize delovnih listov za načrtovanje poskusov (tabela 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
48, 49 in 50) in ocen je razvidno, da so učenci U1, U3, U4, U5 in U12 vidno napredovali v 
sposobnosti načrtovanja poskusov. Manjši napredek v sposobnosti načrtovanja poskusov so 
dosegli učenci U2, U6, U7, U8 in U10. Učenca U9 in U11 nista pokazala napredka v 
sposobnosti načrtovanja poskusov in sta med vključenimi učenci v raziskavo dosegla 
najslabše rezultate. Pri načrtovanju poskusov so imeli učenci najmanj težav z zapisom 
potrebščin in spremenljivk, ki jih spreminjamo. Najpogosteje so se pojavile pomanjkljivosti 



72 
 

pri zapisu spremenljivk, ki jih ne spreminjamo (Slika 44 in 45). Učenci so pozabili dopisati 
posamezne spremenljivke, ki jih ne spreminjamo, ali pa jih sploh niso zapisali. 
 

 

Slika 44: Primer pravilnega zapisa 
spremenljivk za poskus vpojnost vode učenca 

U3  
 

 

Slika 45: Primer pomanjkljivega zapisa 
spremenljivk za poskus vpojnost vode učenca 

U9

Pri zapisu postopka poskusa so učenci zapisovali skromna navodila, ki so bila kar nekajkrat 
nenatančna in pomanjkljiva (Slika 46 in 47).  
 

 

Slika 46: Primer pravilnega zapisa postopka poskusa plovnost plastelina učenca U1  
 

 
 

Slika 47: Primer pomanjkljivega zapisa postopka poskusa plovnost plastelina učenca U12  

 
Učenci pogosto niso upoštevali dogovora, da manjkajoče podatke zapišejo s pisalom druge 
barve. Med vključenimi učenci v raziskavo so velike razlike v naravoslovnem predznanju. 
Čeprav so njihove ocene pri predmetu naravoslovje in tehnika (tabela 52) dobre, so nekateri 
učenci pokazali pomanjkanje znanja za načrtovanje poskusov in tako so bili njihovi delovni 
listi ocenjeni s slabšimi povprečnimi ocenami. Učence U1, U3, U4, U5 in U12 smo uvrstili v 
kategorijo bolj uspešnih učencev, kar potrjujejo tudi njihove ocene pri naravoslovju in tehniki 
(ocena 5). Učenci U2, U6, U7, U8 in U10 so bili pri izpolnjevanju delovnih listov za 
načrtovanje poskusa manj uspešni, čeprav imajo pri predmetu naravoslovje in tehnika ocene 4 
in 5. Vzrok za manjšo uspešnost v napredku v sposobnosti načrtovanja poskusov je lahko 
način dela (učenje z raziskovanjem), ki ga učenci pri običajnem pouku niso deležni. Drugi 
vzrok je lahko nezainteresiranost za načrtovanje poskusov in izpolnjevanje delovnih listov 
(tabela 29). Učenci radi izvajajo poskuse, vendar jim je načrtovanje le-teh odveč. Učenca U9 
in U11 sta bila uvrščena v kategorijo neuspešnih, saj sta dosegla povprečno oceno manj kot 3. 
Učenca nista bila zainteresirana za izvajanje poskusov. Iz vprašalnika za evalvacijo učenja z 
raziskovanjem (tabela 37) je razvidno, da je bil učenec U9 pri načrtovanju poskusa in 
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sodelovanju znotraj skupine manj aktiven. Nekateri učenci niso imeli težav z zapisom načrta 
poskusa in ugotovitev, spet drugi niso vedeli, kaj bi dopisali na delovni list. Kljub temu smo 
po pogovoru z učenci izvedeli, da so jih poskusi pritegnili k delu in bi želeli izvesti še več le-
teh, le delovnih listov za načrtovanje poskusov v prihodnje ne bi izpolnjevali.  
 

Tabela 52: Kategorija uspešnosti v sposobnosti načrtovanja poskusa, ocena učenca pri predmetu 
naravoslovje in tehnika in povprečna ocena delovnih listov za načrtovanje poskusov 

Učenec U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 
Kategorija uspešnosti v sposobnosti 
načrtovanja poskusa* 

U MU U U U MU MU MU N MU N U 

Ocena pri NIT 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 
Povprečna ocena delovnih listov za 
načrtovanje poskusa 

4,4 3,3 4 4,6 4,6 3,5 3,4 3,9 2,9 3,9 2,6 4 
 

*Legenda: U – uspešen 
MU – manj uspešen 
N –neuspešen 

4.5 Analiza odgovorov na vprašalnik o učenju z raziskovanjem 
 
Vprašalnik o učenju z raziskovanjem je zadnji instrument od petih uporabljenih v raziskavi. Z 
njim smo želeli izvedeti, kakšno je mnenje učencev o učenju z raziskovanjem. Učenci so 
vprašalnik (priloga 7), sestavljen iz 3 trditev, reševali v času zadnje učne ure (glej prilogo 8 na 
strani 118). Za vsako trditev so obkrožili stopnjo strinjanja (tabela 53). V tabeli 54 so 
prikazani rezultati. 
 

Tabela 53: Legenda za posamezne stopnje strinjanja 

SMEŠKO 
     

OPIS STOPNJE 
STRINJANJA 

Sploh se ne 
strinjam 

Ne strinjam se 
Niti se strinjam, 

niti se ne strinjam 
Strinjam se 

Popolnoma se 
strinjam 

 
S trditvijo, da je bilo učenje z raziskovanjem zabavno, se popolnoma strinja ali strinja 11 
učencev. Tudi po pogovoru z učenci smo izvedeli, da jim je takšen način dela zanimiv in si 
želijo več tovrstnega dela pri pouku. Učenec U8 se pri tej trditvi ni mogel odločiti in je izbral 
odgovor niti se strinjam, niti se ne strinjam. Na odgovor je lahko vplivala uspešnost pri 
izpolnjevanju delovnih listov za načrtovanje poskusa. Učenec U8 je dosegel povprečno oceno 
3,9 in se tako uvrstil v kategorijo manj uspešnih učencev. Iz tabele 37 je razvidno, da je 
učenec U8 sodeloval pri načrtovanju poskusov, z izjemo prvega opazovanja, kjer je bil 
nekoliko zadržan pri sodelovanju v skupini. Vsi učenci se popolnoma strinjajo ali strinjajo s 
trditvijo, da so z raziskovanjem pridobili novo znanje. Prav tako se večina učencev 
popolnoma strinja ali strinja s trditvijo, da jim učenje z raziskovanjem omogoča aktivno 
sodelovanje, z izjemo enega učenca. Učenec U5 je pri tej trditvi izbral odgovor niti se 
strinjam, niti ne strinjam. Učenec je bil pri izpolnjevanju delovnih listov za načrtovanje 
poskusa uspešen in je dosegel povprečno oceno 4,6. Razlog za izbiro odgovora je morda v 
upadu situacijskega interesa. Učenec ni bil več motiviran za aktivno sodelovanje in je to 
izrazil v tej trditvi, kar je v nasprotju z rezultati vprašalnika za evalvacijo učenja z 
raziskovanjem. Učenec je skozi vsa tri opazovanja aktivno sodeloval pri načrtovanju 
raziskave in znotraj skupine.  
 
Iz navedenega lahko sklepamo, da so učenci zadovoljni z učenjem z raziskovanjem. Razvidno 
je, da je imelo učenje z raziskovanjem pozitiven vpliv na situacijski interes učencev. Učenci 
so bili aktivno vključeni in so imeli možnost sodelovanja pri delu. Prav tako so prišli do novih 
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znanj, saj je način dela (učenje z raziskovanjem) prispeval k povečanemu situacijskemu 
interesu učencev.  

Tabela 54: Mnenje učencev o učenju z raziskovanjem 

Trditev 

STOPNJA STRINJANJA 
Sploh se ne 

strinjam 
Ne 

strinjam se 
Niti se strinjam, niti 

se ne strinjam 
Strinjam 

se 
Popolnoma se 

strinjam 
ŠTEVILO ODGOVOROV 

1 
Učenje z raziskovanjem je bilo 
zabavno. 

/ / 1 1 10 

2 
Preko raziskovanja sem se 
naučil/-a veliko novega. 

/ / / 3 9 

3 
Učenje z raziskovanjem mi 
omogoča aktivno sodelovanje. 

/ / 1 2 9 

 

4.6 Odgovori na raziskovalna vprašanja 
 
Z instrumenti, ki so predstavljeni v poglavju 4, smo pridobili podatke, ki so omogočili 
oblikovanje odgovorov na zastavljena raziskovalna vprašanja. V nadaljevanju so navedena 
raziskovalna vprašanja in odgovori, ki smo jih oblikovali s pomočjo pridobljenih podatkov. 
 
Raziskovalno vprašanje 1: Kako učenje z raziskovanjem vpliva na izboljšanje sposobnosti 
načrtovanja poskusov pri učencih? 
 
Odgovor 1: Posamezni učenci so napredovali v sposobnosti načrtovanja poskusov po 
izvedenem učenju z raziskovanjem. 
 
Rezultati naloge o načrtovanju poskusa na preizkusu znanja (tabela 24 in 25) nakazujejo, da 
učenci na predtestu niso vedeli, kaj vse spada k načrtovanju poskusa, saj se s takšnim 
načinom dela pri običajnem pouku še niso srečali. Pri načrtu poskusa na predtestu nihče od 
učencev ni zapisal raziskovalnega vprašanja, potrebščin (izjema U12, ki je potrebščine 
navedel) ali spremenljivk. Večina učencev je kot načrt poskusa navedla samo postopek 
izvedbe. Naloga o načrtovanju poskusa je vsebovala tudi vprašanje, kaj je pošten poskus, na 
katerega na predtestu učenci niso znali odgovoriti. Tudi na potestu niso dosegli boljših 
rezultatov. Na isto vprašanje, kaj je pošten poskus, so 3 učenci podali približno pravilne 
odgovore. Prav tako so na potestu podali pomanjkljive podatke za načrtovanje poskusa. 
Nekateri učenci, kljub izvedenim uram, ki so temeljile na učenju z raziskovanje in 
načrtovanju poskusov, še vedno ne znajo samostojno napisati načrta poskusa. Pri 
izpolnjevanju delovnih listov za načrtovanje poskusa se je izkazalo, da učenci znajo dopolniti 
predlogo, kjer so navedeni posamezni deli načrta poskusa. Problem se pojavi, kadar nimajo 
predloge in morajo samostojno napisati načrt poskusa. Menimo, da bi z nadaljnjim 
vključevanjem učenja z raziskovanjem v pouk, dosegli nivo znanja pri učencih, da bi lahko 
samostojno napisali načrt poskusa. Prav tako je upadel situacijski interes učencev za 
izpolnjevanje delovnih listov. Upad smo zaznali pri samem delu z učenci pri izvedbi šestega 
poskusa (trdota), viden je tudi pri vrednotenju delovnih listov za načrtovanje poskusov. 
 
Odgovor 1 lahko pojasnimo z izsledki raziskave, ki so predstavljeni v tabelah 38–49. V 
omenjenih tabelah so navedeni rezultati učencev, ki so napredovali v sposobnosti načrtovanja 
poskusov. Rezultate smo pridobili tako, da smo vse delovne liste za načrtovanje poskusa 
(priloga 3), ki so jih izpolnjevali učenci, točkovali in ocenili. Iz seštevka točk in ocen je 
razviden napredek učencev. Pri načrtovanju poskusov so imeli učenci najmanj težav z 
zapisom potrebščin in spremenljivk, ki jih spreminjamo. Največ težav so imeli z 
zapisovanjem spremenljivk, ki jih pri poskusih ne spreminjamo. Spremenljivk, ki jih ne 
spreminjamo, niso napisali ali pa so jih zapisali pomanjkljivo (Slika 45). Pri načrtovanju 
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poskusov se je izkazalo, da večina učencev zna ustno povzeti, kako bo poskus potekal (tabela 
37, trditev 3), težava se pojavi pri zapisu postopka poskusa (Slika 47). 
 
Učenci menijo, da so se z raziskovanjem naučili veliko novega, saj se s trditvijo 2 v tabeli 54 
strinjajo ali popolnoma strinjajo vsi učenci. Čeprav je analiza delovnih listov za načrtovanje 
poskusa pokazala, da so nekateri učenci delovne liste izpolnili boljše (U1, U3, U4, U5 in 
U12), spet drugi slabše (U2, U6, U7, U8 in U10), dva učenca pa sta bila pri izpolnjevanju 
delovnih listov za načrtovanje poskusa neuspešna (U9 in U11), so učenci (samo)ocenili, da so 
usvojili neko novo znanje. Pri učencih U1, U3, U4, U5 in U12 je viden napredek v 
sposobnosti načrtovanja poskusov. Pri ostalih učencih je viden manjši napredek, kar pomeni, 
da so se kljub vsemu naučili nekaj novega pri učenju z raziskovanjem. Tudi raziskave, ki so 
bile izvedene na področju učenja z raziskovanjem, so pokazale, da učenje z raziskovanjem 
omogoča pridobivanje znanja in spretnosti. Učenci poleg usvojenega znanja napredujejo v 
sposobnosti dela v timu, reševanja kompleksnih nalog in prenosa usvojenega znanja na nove 
situacije (Barron in Darling-Hammond, 2008). 
 
Raziskovalno vprašanje 2: Koliko se s pomočjo učenja z raziskovanjem naučijo učenci o 
lastnostih snovi, predvsem o lastnostih hidrogelov in nenewtonskih tekočin? 
 
Odgovor 2: Učenci so prišli do osnovnih spoznanj o lastnostih hidrogelov, nenewtonskih 
tekočin in nekaterih lastnosti snovi na splošno. Vedo, da hidrogeli vpijejo veliko količino 
vode in da le-ta ob stiskanju hidrogela ne priteče ven. Prav tako vedo, da so nenewtonske 
tekočine hkrati tekoče in trdne. S poskušanjem so se prepričali, da so trde ob hitrem mešanju 
ali gnetenju. Vedo tudi, da kroglica plastelina v vodi potone, čolniček iz plastelina pa plava. 
 
Iz tabele 21 je razvidno, da so učenci pridobili nova spoznanja o plovnosti plastelina. Na 
predtestu sta trditev 1 (Kroglica plastelina na vodi plava, čolniček iz plastelina pa potone.) 
pravilno popravila le učenca U8 in U11. Na potestu so to trditev pravilno popravili učenci U3, 
U4, U7, U8, U10 in U11. Učenci so imeli pri trditvi 3 (Plastika na steklu pusti sled (raz).) 
deljeno mišljenje. Nekateri so trditev popravili (U1, U4, U10 in U12), drugi so jo označili kot 
pravilno. Na predtesu so 4 učenci pravilno popravili trditev, na potestu samo en učenec. 
Slabše rezultate na potestu pripisujemo upadu motivacijskega interesa zaradi ponovnega 
izpolnjevanja vprašalnikov in ostalih instrumentov. Napačno mišljenje učencev se izkaže tudi 
pri trditvi 5 (Plovnost telesa je odvisna od njegove velikosti.). Na predtestu in potestu je to 
trditev popravil samo učenec U3. Kljub temu da smo v sklopu učnih ur z učenci načrtovali 
dva poskusa povezana s plovnostjo in smo pri vsakem poskusu poudarjali, od česa je odvisna 
plovnost, si učenci tega niso zapomnili. Prav tako niso do tega spoznanja prišli z izvedenimi 
poskusi. Večina učencev se je tako na predtestu in potestu strinjala s trditvama 4 (Za okno je 
pomembno, da prepušča svetlobo.) in 6 (Gnetljivost je lastnost snovi, ki jih lahko oblikujemo 
z rokami.). Iz navedenega sklepamo, da so učenci z učenjem z raziskovanjem prišli do novih 
spoznanj o nekaterih lastnostih snovi. Pričakovali smo večji napredek v znanju, vendar tudi 
majhne spremembe v nivoju naučenega kažejo na to, da bi z nadaljnjim učenjem z 
raziskovanjem pri učencih dosegli boljše rezultate. Poleg splošnih lastnosti snovi so učenci 
podrobneje raziskali še hidrogele in nenewtonske tekočine. Pri učenju z raziskovanjem so 
spoznali, da hidrogeli vpijejo veliko vode in jih srečamo v vsakdanjem življenju (otroške 
plenice, obloge za hlajenje opeklin …). Prav tako so prišli do zaključka, da iz hidrogela pri 
stiskanju ne priteče voda. Z opazovanjem in s poskusi so dokazali, da so nenewtonske 
tekočine hkrati tekoče in trdne, odvisno od hitrosti mešanja. Prepričali so se, da lahko 
nenewtonske tekočine gnetemo in iz njih za kratek čas oblikujemo kroglico. Učenci so 
spoznali, da paradižnikova mezga spada med nenewtonske tekočine. Hidrogeli in 
nenewtonske tekočine so snovi, ki niso predvidene v Učnem načrtu za naravoslovje in tehniko 
(2011). Kljub temu so zaradi zanimivih lastnosti primerne za učenje o snoveh in njihovih 
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lastnostih. Iz tabele 22 in 23 je razvidno, da so učenci pri učenju z raziskovanjem pridobili 
nova znanja o hidrogelih in nenewtonskih tekočinah. Iz navedenega je razvidno, da so učenci 
s pomočjo učenja z raziskovanjem pridobili nova znanja o hidrogelih in nenewtonskih 
tekočinah. V literaturi je zapisano, da je takšno znanje, pridobljeno z učenjem z 
raziskovanjem, bolj trajno od znanja, ki ga pridobijo pri običajnem pouku (spoznavanje in 
pomnjenje novih dejstev). Prav tako so pri učenju z raziskovanjem učitelji in učenci partnerji 
pri doseganju skupnega cilja. Učenci tako sodelujejo pri načrtovanju učnega procesa in so s 
tem bolj motivirani za učenje in delo, kar izboljšuje dinamiko dela v razredu in omogoča 
boljše učinke učnega procesa (Gostinčar Blagotinšek, 2016). 
 
Raziskovalno vprašanje 3: Kako se spremeni situacijski interes učencev pri učenju o 
lastnostih snovi po izvedenem učenju z raziskovanjem? 
 
Odgovor 3: Situacijski interes učencev se pri učenju o lastnostih snovi po izvedenem učenju 
z raziskovanjem ohranja. Učenci želijo še naprej izvajati poskuse. Pri tem upade situacijski 
interes za izpolnjevanje delovnih listov za načrtovanje poskusov. 
 
Iz vprašalnika o situacijskem interesu pri naravoslovju (tabela 29–36) je razvidno, da je 
učencem všeč izvajanje poskusov, ne pa tudi načrtovanje. Odnos do naravoslovja učenci še 
vedno povezujejo z dobro oceno, znanje, ki ga pridobijo, še vedno ne povezujejo z 
vsakdanjim življenjem. Učenci so ocenili, da pri naravoslovju aktivno sodelujejo, kar se je 
izkazalo tudi pri opazovanju učencev (tabela 37). Učenci so pri načrtovanju poskusov 
sodelovali in se vključevali v diskusije za oblikovanje pravilnih odgovorov. V primerjavi z 
raziskavo TIMSS 2007 imajo učenci, vključeni v raziskavo za potrebe tega magistrskega dela, 
radi naravoslovje. Razlika v odgovorih pred učnimi urami učenja z raziskovanjem in po učnih 
urah učenja z raziskovanjem se pojavi le pri trditvi, da je naravoslovje dolgočasno. Nekaj 
učencev je po učnih urah učenja z raziskovanjem menilo, da je naravoslovje dolgočasno, kar 
pripisujemo kontinuiteti dela. Tako jim je nekoliko upadel situacijski interes za izpolnjevanje 
delovnih listov za načrtovanje poskusa, ne pa tudi za izvajanje poskusov in spoznavanje 
lastnosti hidrogelov in nenewtonskih tekočin. Po pogovoru z učenci smo izvedeli, da jim je 
bolj všeč izvajanje poskusov kot pa izpolnjevanje delovnih listov in ostalih instrumentov. 
Učenci so bili po izvedenem učenju z raziskovanjem še vedno željni takšnega načina dela pri 
običajnem pouku. Učenje z raziskovanjem tako povečuje situacijski interes učencev do 
naravoslovja, s tem bi učenci v daljšem časovnem obdobju prišli do boljših rezultatov na tem 
področju. Učinek učenja z raziskovanjem je opisan tudi v literaturi. Zabeleženo je, da učenje z 
raziskovanjem učencem omogoča postavljanje vprašanj in v njih prebuja radovednost, ki je 
ključna za motiviranost pri delu (Collier, Johnson, Nyberg in Lockwood, 2016). 
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5 ZAKLJUČEK 
 
V magistrskem delu smo raziskovali, kakšen vpliv ima učenje z raziskovanjem na sposobnost 
načrtovanja poskusov in situacijski interes v raziskavo vključenih četrtošolcev pri 
spoznavanju lastnosti snovi. Raziskovali smo tudi, koliko se s pomočjo učenja z 
raziskovanjem naučijo učenci o lastnostih snovi, predvsem o hidrogelih in nenewtonskih 
tekočinah.  
 
V okviru raziskave smo izvedi 7 učnih ur. Na prvem srečanju so učenci spoznali pomen 
raziskovanja in kako poteka. Vsako naslednjo učno uro so učenci načrtovali in izvedli poskus, 
s katerim so spoznali določeno lastnost snovi (plovnost, vpojnost vode, gnetljivost, trdnost in 
gostota). Za zbiranje podatkov smo uporabili 5 instrumentov. Za vsako raziskovalno 
vprašanje so morali učenci najprej izpolniti delovni list za načrtovanje poskusov. Potrebne 
podatke smo pridobili z rešenimi delovnimi listi za načrtovanje poskusov, s preizkusom 
znanja in z vprašalnikom o situacijskem interesu. Slednja instrumenta so učenci izpolnjevali 
na začetku prve in zadnje učne ure. V času raziskave smo trikrat izpolnili vprašalnik za 
evalvacijo učenja z raziskovanjem. Zadnjo učno uro so učenci izpolnili še vprašalnik o učenju 
z raziskovanjem. 
 
S kvalitativno raziskavo smo ugotovili, da: 

• so posamezni učenci po izvedenem učenju z raziskovanjem napredovali v sposobnosti 
načrtovanja poskusov (tabela 38, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48 in 49). 

• so učenci usvojili nova spoznanja o lastnostih hidrogelov (tabela 22), med drugim 
vedo, da hidrogeli vpijejo veliko vode in jih srečamo v vsakdanjem življenju. 

• so učenci usvojili nova spoznanja o lastnostih nenewtonskih tekočin (tabela 23), s 
poskusi so spoznali ublek kot primer nenewtonske tekočine in vedenje, da je lahko v 
tekočem ali trdnem stanju, odvisno od hitrosti mešanja. 

• je pri nekaterih učencih mogoče zaznati napredek v poznavanju splošnih lastnosti 
snovi kot sta plovnost in trdota (tabela 21). 

• nekateri učenci še vedno ne razlikujejo med trdnostjo, trdoto in trdnim agregatnim 
stanjem. 

• se učenci zanimajo za učenje z raziskovanjem, njihov situacijski interes se zaradi 
takšnega načina dela in kontinuiranega izpolnjevanja delovnih listov ohranja. 

 
Izsledki raziskave so omejeni zaradi ponavljajočega dela vsako učno uro. Učenci so vsako 
učno uro izpolnjevali delovne liste za načrtovanje poskusov, kar je imelo negativen vpliv na 
situacijski interes učencev. Po pogovoru z njimi smo ugotovili, da jim je izvedba poskusa 
veliko bolj zanimiva kot načrtovanje poskusa. Nekateri učenci se v času zadnjih učnih ur niso 
več trudili pri izpolnjevanju delovnih listov za načrtovanje poskusov, kar je vidno v rezultatih 
raziskave. V raziskavo je bil vključen majhen vzorec (12 učencev). Z organizacijskega vidika 
je bil vzorec dovolj velik, saj bi težko izvedli načrtovane učne ure z večjim številom učencev. 
Z vidika posploševanja podatkov smo omejeni, saj podatke, pridobljene na majhnem vzorcu, 
ne moremo statistično obdelati in posplošiti. Kljub temu lahko iz rezultatov zaznamo odzive 
in napredke učencev. Raziskavo smo izvedli v podaljšanem bivanju, ker so učenci pri pouku 
že obravnavali lastnosti snovi in poskusov nismo mogli umestiti v reden pouk. Tako smo bili 
pri raziskavi omejeni na 1 uro dela vsak dan (7 zaporednih dni). Zaradi časovne stiske smo 
material pripravili pred pričetkom ure. Pri nekaterih poskusih je bilo časa za izvedbo dovolj in 
smo z delom prej zaključili, pri drugih smo uro podaljšali za nekaj minut.  
 
Rezultate raziskave smo pridobili na majhnem vzorcu učencev in v kratkem časovnem 
obdobju. V raziskavo je bilo vključenih 12 učencev, ki so obiskovali podaljšano bivanje, zato 
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smo imeli za izvedbo vsake učne ure samo 1 uro časa. Zanimivo bi bilo pridobiti podatke o 
raziskavi, ki bi jo izvajali dalj časa. Za rezultate, ki bi jih lahko posplošili, bi lahko omenjene 
učne ure izvajali na primer 2-krat na teden v polletnem časovnem obdobju. Prav tako bi lahko 
preverjali znanje po daljšem časovnem obdobju, da bi izvedeli, ali si učenci bolje zapomnijo 
pridobljena znanja z učenjem z raziskovanjem. Podatke za potrebe magistrskega dela smo 
pridobili s pomočjo 5 instrumentov. Učenci so izpolnjevali vprašalnike in preizkuse znanja, 
kar je bilo za njih dolgočasno. V bodoče bi lahko za pridobivanje podatkov uporabili 
drugačen pristop in znanje učencev in mnenje preverili s pomočjo polstrukturiranega 
intervjuja. Tako bi učenci podajali bolj natančne odgovore, saj jih ne bi zapisovali. 
 
V magistrskem delu smo učencem predstavili tudi hidrogele in nenewtonske tekočine. 
Ugotovili smo, da omenjene snovi pritegnejo učenčevo pozornost. Na spletu je dostopnih 
veliko poskusov z omenjenimi snovmi. Hidrogeli so dostopni v trgovinah ali na spletu in so 
cenovno ugodni. Tako jih lahko vključimo v pouk naravoslovja in dosežemo cilje predvidene 
z Učnim načrtom za naravoslovje in tehniko (2011). 
 
Poskusi, ki smo jih izvedli z učenci, so vsebinsko zajemali posamezne lastnosti snovi 
(plovnost, vpojnost vode, gnetljivost, trdota in gostota). Tako so učenci sistematično 
spoznavali snovi, ki smo jih uporabljali pri poskusu. Izkazalo se je, da je bilo učenje z 
raziskovanjem učinkovit način za pridobivanje novega znanja o lastnostih snovi. 
 
Učenje z raziskovanjem zahteva veliko organizacijskega in vsebinskega načrtovanja. Kljub 
temu pozivamo učitelje, da to sprejmejo kot izziv in popestrijo vsakdanji pouk naravoslovja. 
V okviru magistrskega dela so nastala gradiva (delovni listi, preizkusi znanja, učne 
priprave…), ki jih lahko študenti in učitelji uporabijo pri delu z učenci. Poskuse, ki smo jih z 
učenci izvedli v raziskavi, lahko uporabimo kot osrednjo dejavnost za spoznavanje lastnosti 
snovi ali kot dejavnost v okviru naravoslovnega dneva. 
 
Kot bodoča učiteljica in naravoslovna navdušenka bom pri svojem delu z učenci uporabljala 
učenje z raziskovanjem, saj raziskava kaže, da je omenjena poučevalna strategija učencem 
zanimiva in pritegne njihovo pozornost. Prav tako menim, da so hidrogeli in nenewtonske 
tekočine (ublek) snovi, ki ponujajo veliko možnosti uporabe pri pouku. Z njimi lahko 
popestrimo vsakdanji pouk, ki je za učence nemalokrat suhoparen in kontinuiran. Ves trud in 
čas, ki ga moramo vložiti v načrtovanje dela, se poplača, ko vidimo, da se učenci pri pouku 
učijo na zabaven način. 
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7 PRILOGE 

7.1 Priloga 1: Plakat Učimo se z raziskovanjem (Gostinčar Blagotinšek idr., 2013) 
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7.2 Priloga 2: Učne priprave 

7.2.1 UČNA PRIPRAVA ZA NARAVOSLOVJE IN TEHNIKO – Spoznavanje 
raziskovanja 

 
Študentka: Ana Janjac Šola: mestna OŠ 

Razred: 4. Datum: 16. 5. 2016 

Učna tema: LASTNOSTI SNOVI Učna enota: Kako raziskujemo? 
Učni cilji:  
Učenci znajo: 

• opisati manj znane snovi (hidrogel in 
ublek), 

• načrtovati enostaven poskus,  
• predvideti izid poskusa, 
• razložiti pomen raziskovanja, 
• pojasniti pošten poskus, 
• razložiti, kako raziskujemo. 

Metode dela: razgovor, razlaga, 
demonstracija, delo z učnim listom. 

Učne oblike: skupinska, frontalna. 

Učna sredstva in pripomočki: preizkus znanja, vprašalnik o stališčih do naravoslovja, 
kartončki s posameznimi deli načrta raziskave, pripomočki za poskus (voda, hidrogel iz 
plenic, žlica, lonček, merilni valj, cedilo), ublek, kroglice hidrogela. 
Literatura:  

• Vodopivec, I., Papotnik, A., Gostinčar Blagotinšek, A., Skribe Dimec, D. in Balon, A. (2011). Program osnovna 
šola. Naravoslovje in tehnika. Učni načrt. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

• Krnel, D. (2007). Zgodnje učenje naravoslovja. Pridobljeno 10. 5. 2016, s 
https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjdyYmBqbjMAhXlAMA
KHSVOAyYQFgggMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.pef.upr.si%2Fmma%2F2007%2520final%2520ZgodnjeUc
enjeNaravoslovja-Kemija%2520zvezekEL%2F2011012815085806%2F&usg=AFQjCNFep7lXl8nS-
L7vfQYMBdZa_Nn4Og&sig2=RKtQXYaIu_p0FyRs7qHc1A&bvm=bv.121070826,d.ZGg&cad=rja. 

• Gostinčar Blagotinšek, A., Iskrić, G., Razpet, N., Rovšek, B., Susman, K. (2013). Kako raziskujemo. Didaktična 
gradiva projekta Fibonacci: učimo se z raziskovanjem. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

Opombe: / 
 
POTEK DELA 

UČITELJICA UČENCI 
UVODNI DEL 
Predstavim, zakaj sem tam in kaj bomo delali. 
 
Uredim seznam sodelujočih učencev v raziskavi in 
oblikujem skupine. Vsi učenci dobijo šifro, ki jo 
zapisujejo namesto imen na delovne liste in 
vprašalnike. 
 
Učencem razdelim preizkus znanja in vprašalnik o 
stališčih do naravoslovja. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Učenci rešujejo preizkus znanja in 
vprašalnik o stališčih do naravoslovja. 

OSREDNJI DEL 
Vsaka skupina dobi nekaj kroglic hidrogela in 
lonček ubleka. Obe snovi si ogledajo in se poigrajo 
z njimi, da si bodo lažje predstavljali, kaj to je. 
 
Ogledamo si posnetek: 
https://www.youtube.com/watch?v=G1Op_1yG6lQ  

Učenci raziskujejo in opazujejo hidrogel 
in ublek. 
 
 
 
Učenci gledajo posnetek in si poskušajo 
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Ali ste že kje videli podobne kroglice? 
Kaj mislite, kam gre voda? 
Kako bi proces vpijanja vode obrnili, da bi voda 
zapustila hidrogel?**(nastavimo poskus: nekaj 
kroglic hidrogela damo na okensko polico) 
 
Spoznavanje hidrogelov in Nenewtonske tekočine:  
HIDROGELI so snovi, ki vpijejo veliko vode, 
uporabljamo jih v medicini in vrtnarstvu.  
UBLEK je zmes škroba in vode, ima nekatere 
značilnosti tekočin (mešanje, pretakanje) in trdnih 
snovi (oblikovanje, gnetenje, po njej lahko 
hodimo). 
 
Poskus s hidrogeli:  
 
Vsaka skupina učencev dobi 100 ml vode v lončku, 
hidrogel in merilni valj. Učencem postavim 
raziskovalno vprašanje: Izvedeti želimo, koliko 
vode vpije hidrogel v 5 minutah?  
 
Za izvedbo poskusa imajo na voljo naslednje 
pripomočke: žlico, lonček, merilni valj, hidrogel iz 
plenic, vodo, štoparico.  
 
Učenci lahko dobijo količino vpite vode tako, da 
po 5 minutah odcedijo preostalo vodo v merilni 
valj in odčitajo, koliko vode je ostalo. Nato od 
začetne količine vode npr. 100 ml odštejejo 
količino vode, ki je ostala. 
100 ml – (količina vode po 5 min) = (količina 
vpite vode) 
Učenci lahko do rezultata pridejo tudi na kakšen 
drug način, vendar morajo opisati postopek 
izvedbe. 
 
Rezultate zapišemo na tablo in jih med seboj 
primerjamo. Pogovorimo se o raziskovalnem 
vprašanju, spremenljivkah in dobljenih rezultatih. 
 
Raziskovalno vprašanje: Koliko vode vpije hidrogel 
v 5 minutah? 
Neodvisna spremenljivka: količina hidrogela 
Odvisna spremenljivka: količina vpite vode 
Konstanta: začetna količina vode, temperatura 
vode, čas namakanja 
 
Skupaj pridemo do spoznanja, zakaj je potrebno 
raziskave načrtovati. Različni rezultati � vsi 
učenci niso uporabili enake količine hidrogela, zato 
podatkov ne moremo primerjati. 
Raziskovalno vprašanje mora biti jasno definirano 

predstavljati, kakšen je ublek. Tudi sami 
preskusijo, kako se obnaša ublek, kadar 
ga gnetemo. 
 
Učenci odgovarjajo na vprašanja in 
sodelujejo pri diskusiji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Učenci opravijo poskus tako, kot mislijo, 
da je prav. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Učenci predstavijo dobljene rezultate in 
jih vpišejo na tablo. Sodelujejo pri 
diskusiji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Učenci ugotavljajo, zakaj je potrebno 
raziskavo načrtovati. Spoznajo, da brez 
načrtovane raziskave rezultatov ne 
moremo primerjati med seboj. 
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(koliko hidrogela), ne moremo uporabiti poljubne 
količine. 
 
Zakaj moramo načrtovati raziskavo?– enotnost pri 
opravljanju poskusov, poskus lahko ponovi 
kdorkoli, dobimo rezultate, ki jih lahko 
preverjamo, spreminjanje samo 1 spremenljivke 
 
Kaj je pošten poskus? – zagotovljeni enaki pogoji, 
spreminjamo samo 1 spremenljivko, način 
opazovanja enak. 
 
Anico je zanimalo, ali rastline bolje uspevajo, če 
jih zalivamo ali ne? Dve posodi s cvetlicama je 
postavila na okensko polico. Eno je zalivala, drugo 
pa ne, ali je poskus pošten? = POŠTEN POSKUS 
 
Beno in Vlasta sta želela ugotoviti, katera čokolada 
se prej stali, mlečna ali jedilna. Enako velike kose 
čokolade sta zavila v aluminijasto folijo, en kos sta 
postavila na radiator, drug kos pa na sonce. Ali je 
poskus pošten? = NI POŠTEN POSKUS (obe bi 
morali postaviti na isto mesto in meriti, katera se 
prej stali) 
 
Učencem predstavim, kako poteka načrtovanje 
raziskave. Na enostavnem primeru pojasnim 
posamezne dele načrta raziskave: 
 
Kako načrtujemo raziskavo?  
1. Kaj nas zanima? – Opis raziskovalnega 
problema. 
Zanima nas, kaj vpliva na ohlajanje čaja v 
skodelici. 
2. Kaj lahko spreminjamo? – Kandidate za 
neodvisno spremenljivko zapišemo na samolepilne 
lističe. 
Na ohlajanje čaja v skodelici vplivajo: 
  - oblika,  
 - velikost, 
 -  snov, iz katere je skodelica,  
 -  začetna temperatura, 
 - količina čaja,  
 - ali čaj mešamo ali ne; 
 -  ali čaj pihamo ali ne. 
3. Kaj lahko merimo ali opazujemo – Kandidate za 
odvisno spremenljivko zapišemo na samolepilne 
lističe 
- čas, v katerem se ohladi do 30°C, da ga lahko 
pijemo;  
- temperaturna sprememba čaja v izbranem času, 
npr. 5 min. 

 
 
 
Učenci sodelujejo pri oblikovanju 
odgovora na vprašanje. 
 
 
 
 
 
 
 
Učenci razmislijo in presodijo, ali je 
posamezen primer raziskovanja pošten 
poskus ali ne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Učenci spremljajo razlago in sodelujejo 
pri oblikovanju raziskovalnega vprašanja 
ter pri določanju spremenljivk in 
konstant. 
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4. Izberemo spremenljivke in konstante ter kaj 
bomo opazovali. 
Spreminjamo: 
 - snov, iz katere je narejena posoda 
Ne spreminjamo: 
 - oblike 
 - velikosti 
Opazujemo, merimo: 
 - temperaturna sprememba čaja v 5 
minutah 
5. Samolepilne listke nalepimo na ustrezna mesta 
na plakatu. Oblikujemo raziskovalno vprašanje in 
hipotezo.  
 
ZAKLJUČNI DEL 
 
Pospravimo razred in vse pripomočke. 

 
Učenci postavijo morebitna vprašanja in 
pomagajo pri pospravljanju. 
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7.2.2 UČNA PRIPRAVA ZA NARAVOSLOVJE IN TEHNIKO – Plovnost snovi 
 

Študentka: Ana Janjac Šola: mestna OŠ 

Razred: 4. Datum: 17. 5. 2016 

Učna tema: LASTNOSTI SNOVI Učna enota: Plovnost snovi 
Učni cilji:  
Učenci znajo:  

• opisati lastnosti manj znane snovi 
(hidrogel), 

• načrtovati poskus,  
• predvideti izid poskusa, 
• razložiti pojem plovnost kot lastnost 

snovi, 
• ugotoviti, katera snov plava in katera 

potone ter to tudi preskusiti. 

Metode dela: razgovor, razlaga, delo z učnim 
listom. 

Učne oblike: skupinska, frontalna, 
individualna. 

Učna sredstva in pripomočki: enako velike kroglice iz različnih snovi (hidrogel, plastelin, 
steklo, les, plastika), večja posodica z vodo, žlica. 

Literatura:  
• Vodopivec, I., Papotnik, A., Gostinčar Blagotinšek, A., Skribe Dimec, D. in Balon, A. (2011). Program osnovna 

šola. Naravoslovje in tehnika. Učni načrt. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 
Opombe: Priložen je delovni list za načrtovanje poskusa, ki ga izpolnijo učenci. 
 
POTEK DELA 

UČITELJICA UČENCI 
UVODNI DEL 
Učence spodbudim, da razmislijo, kje se 
srečamo s plovnostjo v vsakdanjem življenju. 
 

Učenci naštevajo, npr. plavanje na morju, 
kocke leda v soku… 

OSREDNJI DEL 
Kaj je plovnost?  
Kako določimo plovnost? 
Ali večji predmet nujno potone in manjši plava? 
Ne, npr. velik kos stiropora, majhen kos kovine. 
 
Učencem predstavim, katere snovi bomo 
uporabljali: hidrogel, plastelin, steklo, les, 
plastika. 
 
Od česa je odvisna plovnost teles? � oblika, 
snov 
 
Skupaj z učenci po korakih načrtujemo poskus. 
Raziskovalno vprašanje: 
Katere snovi plavajo na vodi in katere ne? 
 
Z učenci skupaj dopolnimo delovni list za 
načrtovanje poskusov. 
 
Vsaka skupina dobi večjo posodico z vodo, 
enako velike kroglice iz različnih snovi in žlico. 

Učenci oblikujejo razlage in odgovarjajo na 
vprašanja. 
 
 
 
 
 
 
 
Skupaj razmislimo, kaj vpliva na plovnost 
telesa in odgovore zapišemo na tablo. 
Učenci izpolnjujejo delovne liste za 
načrtovanje poskusov (priloga). 
 
 
 
Učenci sodelujejo pri načrtovanju poskusa 
in izpolnjevanju delovnega lista za 
načrtovanje poskusa. 
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Učenci izvedejo poskus. Med tem rešim 
vprašalnik za evalvacijo učenja z 
raziskovanjem. 
 

 
Učenci izvedejo poskus tako, kot smo 
načrtovali. 

ZAKLJUČNI DEL 
Skupaj pregledamo rezultate in oblikujemo 
utemeljitve. 
 

Učenci predstavijo dobljene rezultate in 
sodelujejo pri oblikovanju utemeljitve. 
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NAČRTOVANJE IN IZVEDBA POSKUSA Datum: 17. 5. 2016 

Kaj raziskujemo? 
Katere snovi plavajo na vodi in katere ne? 
 
Kaj potrebujemo? 
• SNOVI: hidrogel, plastelin, steklo, les, plastika 
• večjo posodo z vodo 
 
Postopek poskusa: 
V posodo počasi spuščamo različne snovi in opazujemo, ali snov plava ali ne. Opažanja sproti 
zapisujemo. 

Ne spreminjamo: 
• načina polaganja snovi v vodo, velikosti, 

oblike 

Spreminjamo: 
• snov 

Opazujemo, merimo: 
• katera snov plava na voda in katera potone 

Predvideni rezultati: 
** Učenci zapišejo, katere snovi bodo plavale in katere potonile. 

REZULTATI POSKUSA IN UGOTOVITVE  Datum: 17. 5. 2016 

Končni rezultati: 
• PLAVAJO: kroglice iz lesa in plastike; POTONEJO: kroglice iz hidrogela, plastelina in 

stekla 
Ugotovitve: 
Na vodi plavajo predmeti, ki so lažji od vode pri enaki prostornini. Tisti predmeti, ki so težji 
od vode pri enaki prostornini, pa potonejo.  
 
  

RAZISKUJEMO: 
PLOVNOST SNOVI 
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7.2.3 UČNA PRIPRAVA ZA NARAVOSLOVJE IN TEHNIKO – Vpojnost vode 
 

Študentka: Ana Janjac Šola: mestna OŠ 

Razred: 4. Datum: 18. 5. 2016 

Učna tema: LASTNOSTI SNOVI Učna enota: Vpojnost vode 
Učni cilji:  
Učenci znajo: 

• opisati lastnosti manj znane snovi 
(hidrogel), 

• načrtovati poskus,  
• predvideti izid poskusa, 
• razložiti pojem vpojnost kot lastnost 

snovi, 
• opisati vpojnost hidrogelov. 

Metode dela: razgovor, razlaga, delo z učnim 
listom. 

Učne oblike: skupinska, frontalna, 
individualna. 

Učna sredstva in pripomočki: male kroglice hidrogela, lončki, žlica, različne tekočin (olje, 
detergent, voda), milimetrska mreža, štoparica. 

Literatura:  
• Vodopivec, I., Papotnik, A., Gostinčar Blagotinšek, A., Skribe Dimec, D. in Balon, A. (2011). Program osnovna 

šola. Naravoslovje in tehnika. Učni načrt. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

Opombe: Priložen je delovni list za načrtovanje poskusa, ki ga izpolnijo učenci. 
 
POTEK DELA 

UČITELJICA UČENCI 
UVODNI DEL 
Z učenci se pogovorimo, zakaj je pomembno, 
da vemo ali neka snov vpija vodo ali ne. 
 
Primer: Želimo oblikovati novo embalažo za 
vodo. Pomembno je, iz katerega materiala jo 
naredimo, da bo embalaža zadržala vsebino. Če 
bo embalaža vpijala vodo, potem le-ta ni 
primerna za uporabo. 
Plastična embalaža: Zakaj je pomembno, da 
plastična embalaža/plastika ni vpojna? 
 
Kaj bi se zgodilo v dežju, če bi bilo steklo okna 
vpojno? 
Ali ste že videli, kako se dvigne parket zaradi 
vlage? * Les je vpojen, vendar bi za poskus 
potrebovali več časa, da bi ugotovili, koliko 
vode je vpil. 
Plastelin lahko navlažimo z vodo, kadar se 
izsuši. Ali postane bolj gnetljiv? 

Učenci odgovarjajo. Npr. za določanje 
materiala za embalažo… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Učenci sodelujejo v diskusiji in odgovarjajo 
na vprašanja. 

OSREDNJI DEL 
Učenci preizkušajo, kaj se zgodi, če kroglico 
hidrogela stisnemo.  
Ali po stiskanju iz hidrogela priteče voda? 
 
Pogovorimo se, zakaj je lastnost hidrogela, da 
ne spusti vode ob stiskanju, pomembna pri 

Učenci stiskajo kroglice hidrogela in 
opazujejo, kaj se zgodi. 
 
 
Učenci iščejo in oblikujejo odgovore. 
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plenicah. (npr. Kaj bi se zgodilo s tekočino, če 
bi se otrok usedel na plenico?) 
** Poskus: Na plenico izlijemo vodo. Učenci 
tipajo, ali je plenica suha ali mokra. 
 
Z učenci načrtujemo poskus za naslednje 
raziskovalno vprašanje: Kako se velikost 
kroglice spreminja v različnih tekočinah? 
 
Izvedba poskusa. Učenci merijo rezultate na 
časovne intervale: 0 min, 10 min, 20 min, 30 
min, 24 ur. 
 
Končne rezultate pregledamo naslednji dan. 

 
 
Učenci opisujejo, kakšen je občutek na 
plenici. 
 
Učenci izpolnjujejo delovni list za 
načrtovanje poskusa. 
 
 
Učenci nastavijo kroglice hidrogela v 
različne tekočine. S pomočjo milimetrske 
mreže merijo (učenci položijo kroglico na 
milimetrsko mrežo in odčitajo premer) 
premer kroglic v določenih časovnih 
intervalih: 0 min, 10 min, 20 min, 30 min, 
24 ur. Rezultate vpisujejo v tabelo.  
 

ZAKLJUČNI DEL 
 Pospravimo pripomočke in razred. Učenci pomagajo pri pospravljanju. 
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NAČRTOVANJE IN IZVEDBA POSKUSA Datum: 18. 5. 2016 

Kaj raziskujemo? 
Kako se velikost kroglice hidrogela spreminja v različnih tekočinah? 
 
Kaj potrebujemo? 
• SNOV: hidrogel (kroglice suhega hidrogela) 
• 3 manjše posodice, olje, vodo, detergent, žlico, milimetrsko mrežo 
 
Postopek poskusa: 
V posodice damo detergent, olje in vodo. V vsako posodico damo 1 kroglico suhega 
hidrogela. Kroglice pustimo stati v tekočinah in merimo premer kroglic po 10 minutah, 20 
minutah, 30 minutah in 24 urah. Rezultate vpišemo v tabelo. 
 
Ne spreminjamo: 
• količine tekočine 
• začetne velikosti kroglice hidrogela 
• časa merjenja 
 

Spreminjamo: 
• tekočino, v kateri je kroglica hidrogela 

Opazujemo, merimo: 
• premer kroglic v različnih tekočinah 

Predvideni rezultati: 
** Učenci zapišejo, kaj se bo zgodilo s kroglicami.  

REZULTATI POSKUSA IN UGOTOVITVE  Datum: 18. 5. in 19. 5. 2016 

Končni rezultati: 
Naslov tabele: Premer kroglic hidrogela v treh različnih tekočinah ob različnih časih 

                Čas 
Tekočina  

0 min 10 min 20 min 30 min 24 ur 

Olje 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 
Detergent 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 9 mm 
Voda  3 mm 6 mm 8 mm 9 mm 15 mm 

 
 

Ugotovitve: 
Premer hidrogelne kroglice se najbolj poveča v vodi, manjša sprememba premera je v 
detergentu (vsebuje nekaj vode). V olju pa se premer hidrogelne kroglice ne spremeni. 
Kroglice hidrogela so sestavljene tako, da vpijajo samo vodo. Že iz imena HIDROgel lahko 
sklepamo, da vpija samo vodo (je selektiven). 
 
 
  

RAZISKUJEMO: 
VPOJNOST VODE 
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7.2.4 UČNA PRIPRAVA ZA NARAVOSLOVJE IN TEHNIKO – Gnetljivost ubleka in 
plastelina 

 
Študentka: Ana Janjac Šola: mestna OŠ 

Razred: 4. Datum: 19. 5. 2016 

Učna tema: LASTNOSTI SNOVI Učna enota: Gnetljivost ubleka in plastelina 

Učni cilji:  
Učenci znajo:  

• opisati lastnosti manj znane snovi 
(ublek), 

• načrtovati poskus,  
• predvideti izid poskusa, 
• razložiti, kaj vpliva na gnetljivost, 
• poročati o dobljenih rezultatih. 

Metode dela: razgovor, razlaga, delo z učnim 
listom. 

Učne oblike: skupinska, frontalna, 
individualna. 

Učna sredstva in pripomočki: Gustin (škrob), voda, posodice, žlice in vilice, plastelin, fen, 
led, večji kozarci. 
Literatura:  

• Vodopivec, I., Papotnik, A., Gostinčar Blagotinšek, A., Skribe Dimec, D. in Balon, A. (2011). Program osnovna 
šola. Naravoslovje in tehnika. Učni načrt. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

Opombe: Priložen je delovni list za načrtovanje poskusa, ki ga izpolnijo učenci. 
 
POTEK DELA 

UČITELJICA UČENCI 
UVODNI DEL 
VPOJNOST VODE: Učenci najprej izmerijo 
premere kroglic v različnih tekočinah po 24 
urah. 
 
Skupaj oblikujemo ugotovitve.  

Vsaka skupina vzame svoj pladenj z lončki 
in izmeri premer kroglic v posameznih 
tekočinah. Meritve zapišejo v tabelo. 
Učenci sodelujejo pri oblikovanju 
ugotovitev. 

OSREDNJI DEL 
Na kaj najprej pomislite ob besedi gnetljivost? – 
na tablo zapišem asociacije. 
 
Iz asociacij oblikujemo »definicijo« 
gnetljivosti: Nekatere snovi lahko gnetemo, tako 
spreminjamo njihovo obliko. Glina, plastelin in 
testo so gnetljive. Tudi papir, les, kovino in 
plastiko lahko preoblikuješ, vendar ne z 
gnetenjem. Snovi, ki jih ne moremo gnesti, so 
negnetljive. Kadar gnetljivo snov stisnemo, ta 
spremeni obliko in jo ohrani tudi takrat, ko 
prenehamo stiskati. 
 
Katere izmed snovi, ki smo jih spoznavali, so 
gnetljive in katere ne? 
GNETLJIVE: plastelin, plastika 
NISO GNETLJIVE:  les, steklo, hidrogel 
 
Nenewtonska tekočina – ublek 
Z učenci najprej naredimo nenewtonsko 

Učenci razmislijo in povedo asociacije. 
 
 
Učenci sodelujejo pri oblikovanju 
definicije. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Učenci iz izkušenj odgovorijo na vprašanje. 
 
 
 
 
Vsaka skupina dobi pripomočke in material. 
Skupaj zmešajo in naredijo ublek. Učenci 
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tekočino – zmešamo 1 del gustina (škrob) in 1 
del vode (1 del škroba, 1/3 vode).  
 
V katerem agregatnem stanju je nenewtonska 
tekočina? 
 
Zanima nas, od česa je odvisna gnetljivost 
snovi? (od snovi, temperature, hitrosti gnetenja, 
časa gnetenja – glina…) 
 
Učenci poskusijo sami načrtovati raziskavo za 
naslednje raziskovalno vprašanje: 
Kako se spreminja gnetljivost nenewtonske 
tekočine s hitrostjo mešanja?  
 
Nato skupaj dopolnimo manjkajoče podatke – z 
drugo barvo.  
 
Učenci izvedejo poskuse. 
 
Skupaj pregledamo rezultate in zapišemo 
ugotovitve. 
 
Nato načrtujejo raziskavo za novo raziskovalno 
vprašanje: 
Kako temperatura plastelina vpliva na njegovo 
gnetljivost? 
 
Skupaj pregledamo in dopolnimo manjkajoče 
podatke. Sledi izvedba poskusa in pregled 
rezultatov z ugotovitvami. 
 
Med tem ko učenci izvajajo poskus rešim 
vprašalnik za evalvacijo učenja z 
raziskovanjem. 
 

že med mešanjem opisujejo, kakšen je 
občutek. Učenci raziskujejo nenewtonsko 
tekočino. Iz nje poskusijo narediti kroglico. 
Po nenewtonski tekočini udarjajo in jo 
mešajo. 
 
 
 
 
 
Učenci izpolnjujejo delovne liste za 
načrtovanje poskusa.  
 
 
 
Učenci dopolnjujejo manjkajoče podatke. 
 
 
Učenci po navodilih izvedejo poskus. 
 
Učenci poročajo o dobljenih rezultatih in 
oblikujejo ugotovitve. 
 
Učenci izpolnijo nov delovni list za 
načrtovanje poskusa. 
 
 
 
Učenci dopolnijo manjkajoče podatke, 
izvedejo poskus in poročajo o dobljenih 
rezultatih. Sodelujejo pri oblikovanju 
ugotovitev. 

ZAKLJUČNI DEL 
Na koncu pospravimo pripomočke in razred. Učenci pomagajo pri pospravljanju. 
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NAČRTOVANJE IN IZVEDBA POSKUSA Datum: 19. 5. 2016 

Kaj raziskujemo? 
Kako se spreminja gnetljivost ubleka s hitrostjo gnetenja?  
 
Kaj potrebujemo? 
• SNOV: ublek 
• posodico za mešanje, žlico/vilice 
 
Postopek poskusa: 
V lončku zmešamo 1 merico škroba in 1 merico vode. Med mešanjem opazujemo, kaj se 
dogaja. Ko sta se škrob in voda dobro premešala, ugotovimo, ali lahko ublek  gnetemo in 
kako moramo mešati tekočino, da bo gnetljiva. 
 
Ne spreminjamo: 
• količine nenewtonske tekočine,  
• razmerja škrob:voda 

Spreminjamo: 
• hitrost mešanja 

Opazujemo, merimo:  
• gnetljivost pri različnih hitrostih gnetenja 

Predvideni rezultati: 
**Učenci zapišejo, kaj mislijo, da se bo zgodilo. 

REZULTATI POSKUSA IN UGOTOVITVE  Datum: 19. 5. 2016 

Končni rezultati: 
Čim hitreje mešam, tem bolj gnetljiva je nenewtonska tekočina. 
Čim počasneje mešam, tem manj je nenewtonska tekočina gnetljiva. 
 
Ugotovitve: 
Mešanica škroba in vode se včasih obnaša kot tekočina, včasih kot trdna snov. Škrob je 
sestavljen iz niza delcev povezanih v dolgo verigo. Verige lahko potujejo druga mimo druge, 
pri čemer potrebujejo nekaj časa. Če snov zlivaš, teče kot tekočina. Če po mešanici hitro 
udariš ali pa jo hitro gneteš, se obnaša kot trdna snov. Ko mešanico spustiš, se ponovno 
obnaša kot tekočina. 
 
Čim hitreje mešamo ublek, tem bolj je gnetljiv. 
Čim počasneje mešamo ublek, tem manj je gnetljiv oz. sploh ni, saj se obnaša kot tekočina. 
 
 
  

RAZISKUJEMO:  
GNETLJIVOST UBLEKA 
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NAČRTOVANJE IN IZVEDBA POSKUSA Datum: 19. 5. 2016 

Kaj raziskujemo? 
Kako temperatura plastelina vpliva na njegovo gnetljivost? 
 
Kaj potrebujemo? 
• SNOV: plastelin (3 kroglice)  
• sušilnik za lase, led 
Postopek poskusa: 
Najprej poskusi plastelin gnesti na sobni temperaturi. Nato eno kroglico plastelina segrej s 
sušilnikom za lase, drugo pa položi v lonček z ledom. Po 10 minutah primerjaj gnetljivost 
vseh treh kroglic med seboj.  
 
Ne spreminjamo: 

• količine plastelina 
• oblike kroglic 
• časa segrevanja in hlajenja 

Spreminjamo: 
• temperaturo plastelina 

Opazujemo, merimo:  
• gnetljivost pri različnih temperaturah plastelina 

Predvideni rezultati: 
**Učenci zapišejo, kaj mislijo, da se bo zgodilo. 
 

REZULTATI POSKUSA IN UGOTOVITVE  Datum: 19. 5. 2016 

Končni rezultati: 
Segreti plastelin lažje gnetemo, sledi plastelin na sobni temperaturi. Najtežje gnetemo ohlajeni 
plastelin. 
 
Ugotovitve: 
Kadar plastelin segrejemo, ta postane bolj mehak, zato ga lažje gnetemo. Kadar pa plastelin 
ohladimo, se ta bolj strdi in posledično ga težje gnetemo. 
 
Čim višja je temperatura plastelina, tem bolj je gnetljiv. 
Čim nižja je temperatura plastelina, tem manj je gnetljiv. 
 
 

RAZISKUJEMO:  
GNETLJIVOST PLASTELINA 
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7.2.5 UČNA PRIPRAVA ZA NARAVOSLOVJE IN TEHNIKO – Plovnost plastelina 
 

Študentka: Ana Janjac Šola: mestna OŠ 

Razred: 4. Datum: 20. 5. 2016 

Učna tema: LASTNOSTI SNOVI Učna enota: Plovnost plastelina 

Učni cilji:  
Učenci znajo:  

• načrtovati poskus,  
• predvideti izid poskusa, 
• razložiti, kaj vpliva na plovnost 

plastelina, 
• ugotoviti, katera oblika iz plastelina 

plava. 

Metode dela: razgovor, razlaga, delo z učnim 
listom. 

Učne oblike: skupinska, frontalna, 
individualna. 

Učna sredstva in pripomočki: 3 kroglice plastelina, večja posoda z vodo, žlica. 

Literatura:  
• Vodopivec, I., Papotnik, A., Gostinčar Blagotinšek, A., Skribe Dimec, D. in Balon, A. (2011). Program osnovna 

šola. Naravoslovje in tehnika. Učni načrt. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

Opombe: Priložen je delovni list za načrtovanje poskusa, ki ga izpolnijo učenci. 
 
POTEK DELA 

UČITELJICA UČENCI 
UVODNI DEL 
Z učenci ponovimo, kaj je plovnost in od česa je 
odvisna � od oblike in snovi. 
 
Prvo raziskovalno vprašanje se je glasilo:  
Katere snovi plavajo na vodi in katere ne? 
 
Učencem zastavim nalogo: Kovina je snov, ki 
potone. Velike ladje so narejene iz kovine. Zakaj 
ladja iz kovine ne potone? 
 
Učencem razkrijem novo raziskovalno 
vprašanje: 
Kako oblika vpliva na plovnost plastelina? 
 

Učenci sodelujejo pri ponavljanju že 
znanega. 
 
 
 
 
Učenci podajajo možne razlage, zakaj 
mislijo, da ladja iz kovine ne potone. 
 
 
 
 

OSREDNJI DEL 
Najprej učenci sami izpolnijo delovni list za 
načrtovanje poskusa, nato skupaj dopolnimo 
manjkajoče podatke. 
 
Vsaka skupina (po 3 učenci) dobi 3 enako 
velike kroglice plastelina. Njihova naloga je, da 
iz kroglic oblikujejo 3 različne oblike in 
preskusijo, ali plavajo. 
 
Učenci poročajo o dobljenih rezultatih poskusa 
in oblikujejo ugotovitve. 

Vsak učenec reši delovni list za načrtovanje 
poskusa in nato dopolni manjkajoče 
podatke. 
 
Učenci iz kroglic plastelina oblikujejo 
različne oblike. Ugotoviti morajo, katere 
oblike plavajo in katere ne. Ugotovitve 
zapišejo na delovni list za načrtovanje 
poskusa. 
Učenci predstavijo dobljene rezultate in 
zapišejo ugotovitve. 
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ZAKLJUČNI DEL 
Na koncu pospravimo pripomočke in razred. Učenci pomagajo pri pospravljanju. 
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NAČRTOVANJE IN IZVEDBA POSKUSA Datum: 20. 5. 2016 

Kaj raziskujemo? 
Kako oblika vpliva na plovnost plastelina? 
 
Kaj potrebujemo? 
• SNOVI: plastelin 
• večjo posodo z vodo 
 
Postopek poskusa: 
Oblikujemo enako velike kroglice plastelina in jih preoblikujemo v različne oblike (krogla, 
valj, trikotna oblika, čolniček). Posamezne oblike plastelina polagamo v vodo in opazujemo, 
kaj se zgodi.  

Ne spreminjamo: 
• načina polaganja v vodo,  
• količine plastelina,  
• snovi 

Spreminjamo: 
• obliko 

Opazujemo, merimo: 
• katera oblika iz plastelina potone in katera plava 

Predvideni rezultati: 
** Učenci zapišejo, katere snovi bodo plavale in katere potonile. 

REZULTATI POSKUSA IN UGOTOVITVE  Datum: 20. 5. 2016 

Končni rezultati: 
PLAVAJO: čolniček; POTONEJO: krogla, valj, trikotna oblika 
 
Ugotovitve: 
Polna krogla plastelina bo takoj potonila, če pa jo preoblikuješ v čoln z visoko lupino, bo ta 
plaval. Zrak, ki je ujet v telo, vpliva na njegovo plovnost. Telo postane bolj plovno. 
 
 

  

RAZISKUJEMO: 
PLOVNOST PLASTELINA 
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7.2.6 UČNA PRIPRAVA ZA NARAVOSLOVJE IN TEHNIKO – Trdota 
 

Študentka: Ana Janjac Šola: mestna OŠ 

Razred: 4. Datum: 23. 5. 2016 

Učna tema: LASTNOSTI SNOVI Učna enota: Trdota 
Učni cilji:  
Učenci znajo:  

• opisati lastnosti manj znane snovi 
(hidrogel), 

• načrtovati poskus,  
• predvideti izid poskusa, 
• dokazati, da imajo snovi različno 

trdoto, 
• urediti snovi po trdoti. 

Metode dela: razgovor, razlaga, delo z učnim 
listom. 

Učne oblike: skupinska, frontalna, 
individualna. 

Učna sredstva in pripomočki: kroglice iz različnih snovi (plastelin, plastika, steklo, 
hidrogel, les), ošiljen svinčnik. 

Literatura:  
• Vodopivec, I., Papotnik, A., Gostinčar Blagotinšek, A., Skribe Dimec, D. in Balon, A. (2011). Program osnovna 

šola. Naravoslovje in tehnika. Učni načrt. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

Opombe: Priložen je delovni list za načrtovanje poskusa, ki ga izpolnijo učenci. 
 
POTEK DELA 

UČITELJICA UČENCI 
UVODNI DEL 
Kaj so trdne snovi? Snovi, ki imajo neko stalno 
obliko. 
Nekaj trdnih snovi: kovine, les, maslo, jeklo, 
kreda, skale, diamant. 
 

Učenci sodelujejo pri iskanju razlage. 
 

OSREDNJI DEL 
trdnost ≠ trdota 
TRDNOST je odpornost materiala ali telesa 
proti spremembi oblike. Trden material ni nikoli 
krhek ali mehak.  
TRDOTA je lastnost trdne snovi, da se upira 
stalni deformaciji. 
 
Učencem v skupinah razdelim različne 
predmete in snovi: plastelin, stiropor, les, 
plastika, frnikola, kamen, kovina. Učenci 
predmete in snovi uredijo po trdoti. 
 
Učenci samostojno načrtujejo poskus za 
raziskovalno vprašanje: Kako različne snovi 
vplivajo na trdoto? 
 
Načrt poskusa skupaj pregledamo in dopolnimo. 
Učenci izvedejo poskus in predstavijo dobljene 
rezultate. 
Med tem ko učenci izvajajo poskus, rešim 

Učenci utemeljujejo razlike med trdnostjo 
in trdoto. 
 
 
 
 
 
Učenci dobljene predmete uredijo po trdoti 
in utemeljijo njihovo odločitev. 
 
 
 
Učenci samostojno načrtujejo poskus. 
 
 
 
Z drugo barvo dopolnijo izpuščene podatke. 
Učenci izvedejo poskus po načrtu in 
predstavijo rezultate. 
Učenci sodelujejo pri pisanju ugotovitev. 
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vprašalnik za evalvacijo učenja z 
raziskovanjem. 
 
Skupaj pregledamo rezultate in zapišemo 
ugotovitve. 
 
ZAKLJUČNI DEL 
Na koncu pospravimo pripomočke in razred. Učenci pomagajo pri pospravljanju. 
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NAČRTOVANJE IN IZVEDBA POSKUSA Datum: 23. 5. 2016 

Kaj raziskujemo? 
Katere snovi so trde in katere mehke? 
 
Kaj potrebujemo? 
• SNOVI: plastelin, plastika, steklo, les, hidrogel (enako velike kroglice iz različnih snovi) 
• ošiljen svinčnik 
 
Postopek poskusa: 
Vzamemo ošiljeni svinčnik (HB) in preizkušamo, v katero snov ga lahko zapičimo. Kroglice 
iz različnih snovi uredimo po trdoti. 
 
Ne spreminjamo: 
• velikosti kroglic 
• svinčnika 
• načina razenja 

Spreminjamo: 
• snov, iz katere je kroglica 
 

Opazujemo, merimo: 
• globino raza, ki ga svinčnik pusti na snovi ALI spremembo oblike svinčnikove konice 

Predvideni rezultati: 
**Učenci zapišejo, kaj mislijo, da se bo zgodilo. 

REZULTATI POSKUSA IN UGOTOVITVE  Datum: 23. 5. 2016 

Končni rezultati:  
Steklo, plastika, les, plastelin, hidrogel 
TRDE: steklo, plastika; MEHKE: plastelin, les, hidrogel 
 
Ugotovitve: 
Snovi, ki spremenijo obliko svinčnikove konice, so trde. Snovi, ki jim s svinčnikovo konico 
lahko spremenimo obliko, so mehke. 
 
Čim bolj svinčnikova konica spremeni obliko, tem bolj trda je snov. 
Čim bolj svinčnikova konica spremeni snov, tem bolj je snov mehka. 
 
 

  

RAZISKUJEMO:  
TRDOTA 
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7.2.7 UČNA PRIPRAVA ZA NARAVOSLOVJE IN TEHNIKO – Gostota 
 

Študentka: Ana Janjac Šola: mestna OŠ 

Razred: 4. Datum: 24. 5. 2016 

Učna tema: LASTNOSTI SNOVI Učna enota: Gostota hidrogela in snovi 
Učni cilji:  
Učenci znajo: 

• opisati manj znane snovi (hidrogel), 
• načrtovati poskus,  
• predvideti izid poskusa, 
• pojasniti pomen pojma gostota v 

vsakdanjem življenju in naravoslovju, 
• prikazati, da imajo tekočine in snovi 

različno gostoto. 

Metode dela: razgovor, razlaga, delo z učnim 
listom. 

Učne oblike: skupinska, frontalna, 
individualna. 

Učna sredstva in pripomočki: kroglice hidrogela (male, srednje in velike), kozarec, olje, 
voda, detergent, žlica, kroglice različnih snovi (les, plastika, hidrogel, plastelin, steklo). 

Literatura:  
• Vodopivec, I., Papotnik, A., Gostinčar Blagotinšek, A., Skribe Dimec, D. in Balon, A. (2011). Program osnovna 

šola. Naravoslovje in tehnika. Učni načrt. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

Opombe: Priložen je delovni list za načrtovanje poskusa, ki ga izpolnijo učenci. 
 
POTEK DELA 

UČITELJICA UČENCI 
UVODNI DEL 
Učence vprašam, kaj si predstavljajo pod 
gostoto. Razložim, da imamo gostota v 
naravoslovju drugi pomen: razmerje med maso 
in prostornino. 
 
Z učenci se pogovorimo, zakaj olje plava na 
vodi in zakaj detergent potone. 
Razlago prikažemo s tehtanjem: 
25 ml olja ima maso 23 g 
25 ml vode ima maso 25 g 
25 ml detergenta ima maso 27 g 
Olje plava na vodi, ker ima 25 ml  olja manjšo 
maso kot 25 ml vode. Detergent pa v vodi 
potone, ker ima 25 ml detergenta večjo maso 
kot 25 ml vode.   
** preverimo s tehtanjem 

Učenci odgovarjajo na vprašanje. 
 
 
 
 
 
Učenci sodelujejo pri oblikovanju razlage in 
pri tehtanju.  

OSREDNJI DEL 
Učenci pripravijo kozarce s sloji različnih 
tekočin (detergent, voda in olje). V kozarec 
počasi nalivajo posamezne tekočine.  
Nato učenci načrtujejo in izvedejo poskus za 
sledeči raziskovalni vprašanji: 
Kako velikost kroglice hidrogela vpliva na to v 
kateri plasti tekočine plava (olje, voda, 

Učenci počasi nalivajo posamezne tekočine. 
 
 
Učenci načrtujejo in izvedejo dva poskusa. 
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detergent)? 
 Kako se kroglice iz različnih snovi razvrstijo 
med plastmi različnih tekočin (detergent, voda, 
olje)? 
 
Pred izvedbo poskusa skupaj preverimo, ali so 
učenci napisali vse potrebne podatke na delovne 
liste za načrtovanje poskusov. 
Na koncu učenci predstavijo dobljene rezultate. 

 
 
 
 
 
Učenci predstavijo dobljene rezultate. 

ZAKLJUČNI DEL 
Za zaključek učenci ponovno rešijo preizkus 
znanja in vprašalnik o stališčih do naravoslovja. 
 

Učenci rešujejo preizkus znanja in 
vprašalnik o stališčih do naravoslovja. 
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NAČRTOVANJE IN IZVEDBA POSKUSA Datum: 24. 5. 2016 

Kaj raziskujemo? 
Kako velikost kroglice hidrogela  vpliva na to, v kateri plasti tekočine plava (olje, voda, 
detergent)? 
 
Kaj potrebujemo? 
• SNOV: hidrogel (male, srednje in velike kroglice) 
• kozarec, olje, vodo, detergent, žlico 
 
Postopek poskusa: 
V kozarec previdno nalijemo posamezne tekočine (detergent, voda in olje). Nato v kozarec 
položimo različne kroglice hidrogela (male, srednje in velike) in jih opazujemo. Skiciramo 
izid poskusa. 
 
Ne spreminjamo: 
• vrste tekočine v posameznem sloju,  
• količine tekočine 

Spreminjamo: 
• velikost kroglice hidrogela 

Opazujemo, merimo: 
• v kateri plasti se bodo ustavile različno velike kroglice hidrogela. 
Predvideni rezultati: 
**Učenci zapišejo/skicirajo, kaj mislijo, da se bo zgodilo. 

REZULTATI POSKUSA IN UGOTOVITVE  Datum: 24. 5. 2016 

Končni rezultati: 
Mala kroglica – detergent; srednja kroglica – voda; velika kroglica – voda  
 
Ugotovitve: 
Različno velike kroglice hidrogela imajo različno gostoto. Kroglica se ustavi v sloju, ki ima 
podobno gostoto. 
 

  

RAZISKUJEMO:  
GOSTOTA HIDROGELA 
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NAČRTOVANJE IN IZVEDBA POSKUSA Datum: 24. 5. 2016 

Kaj raziskujemo? 
Kako se kroglice iz različnih snovi razvrstijo med plastmi različnih tekočin (detergent, voda, 
olje)? 
 
Kaj potrebujemo? 
• SNOVI: hidrogel, plastelin, steklo, les, plastika (enako velike kroglice) 
• kozarec, vodo, detergent, olje, žlico 
 
Postopek poskusa: 
V kozarec previdno nalijemo posamezne tekočine (detergent, voda in olje). Nato v kozarec 
položimo enako velike kroglice iz različnih snovi in jih opazujemo. Rezultat skiciramo. 
 
Ne spreminjamo: 
• vrste tekočine v posameznem sloju, 
• količine tekočine,  
• velikosti kroglic posameznih snovi 

Spreminjamo: 
• snov, iz katere je kroglica 

Opazujemo, merimo: 
∗ v katerem sloju se bodo ustavile kroglice iz različnih snovi. 

Predvideni rezultati: 
**Učenci zapišejo/skicirajo, kaj mislijo, da se bo zgodilo. 

REZULTATI POSKUSA IN UGOTOVITVE  Datum: 24. 5. 2016 

Končni rezultati:   

 
Ugotovitve: 
Kroglice iz različnih snovi imajo različno gostoto. Kroglica se ustavi v plasti tekočine, ki ima 
podobno gostoto. 

RAZISKUJEMO:  
GOSTOTA SNOVI 
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7.3 Priloga 3: Delovni list za načrtovanje poskusa 
Šifra učenca: _________ 

 

NAČRTOVANJE IN IZVEDBA POSKUSA Datum:______________ 

Kaj potrebujemo? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Kaj raziskujemo? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Postopek poskusa: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Ne spreminjamo: 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Spreminjamo: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Opazujemo, merimo: 

___________________________________________________________________________ 

Predvideni rezultati: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Naslov poskusa:  

__________________________________________________________________________ 
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REZULTATI POSKUSA IN UGOTOVITVE  Datum: ______________ 

Končni rezultati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugotovitve: 
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7.4 Priloga 4: Preizkus znanja 

7.4.1 Preizkus znanja – predtest 
 

PREIZKUS ZNANJA 

Koda učenca: 
_____ 

Spol: 
M        Ž 

Starost: 
_____ 

Ocena pri NIT: 
_____ 

Datum: 
_____________ 

 

LASTNOSTI SNOVI: Preberi trditve. Napačne trditve popravi, pravilne obkljukaj. 
 
Kroglica plastelina na vodi plava, čolniček iz plastelina potone. 
___________________________________________________________________________ 
 
Plastelin in steklo sta snovi v trdnem stanju, steklo pa ima večjo trdoto. 
___________________________________________________________________________ 
 
Plastika na steklu pusti sled (raz). 
___________________________________________________________________________ 
 
Za okno je pomembno, da prepušča svetlobo. 
___________________________________________________________________________ 
 
Plovnost telesa je odvisna od njegove velikosti. 
___________________________________________________________________________ 
 
Gnetljivost je lastnost snovi, ki jih lahko oblikujemo z rokami. 
___________________________________________________________________________ 
 
HIDROGELI in NENEWTONSKE TEKOČINE 
 

a) Hidrogele srečamo v vsakdanjem življenju. DA NE NE VEM 

b) Hidrogeli vpijejo veliko vode. DA NE NE VEM 

c) Hidrogeli vpijejo tudi druge tekočine (npr. olje, detergent). DA NE NE VEM 

č) Ob stiskanju hidrogela iz njega priteče voda. DA NE NE VEM 

d) Nenewtonske tekočine so hkrati tekoče in trdne. DA NE NE VEM 

e) Ob počasnem mešanju nenewtonskih tekočin so te bolj 

trde. 
DA NE NE VEM 

f) Nenewtonske tekočine lahko gnetemo. DA NE NE VEM 

g) Paradižnikova mezga spada med nenewtonske tekočine. DA NE NE VEM 

 
NAČRTOVANJE POSKUSA 
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Načrtuj poskus, s katerim bi ugotovil/-a, kako temperatura vode vpliva na hitrost raztapljanja 
sladkorja. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Kaj je pošten poskus?  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
NEZNANA SNOV 
V tabeli so zapisane lastnosti dveh snovi. 

 

Lastnosti prve snovi  Lastnosti druge snovi  

gnetljivo 
ima manjšo trdnost 
ne prepušča svetlobe 
ima manjšo gostoto 

ni gnetljivo 
ima veliko trdnost 
prepušča svetlobe 
ima večjo gostoto 

 
Kateri sta najverjetneje opisani snovi? (obkroži črko pred pravilnim odgovorom) 

a) Prva snov je stiropor, druga snov je steklo. 
b) Prva snov je voda, druga snov je les. 
c) Prva snov je plastelin, druga snov je steklo. 
č) Prva snov je plastika, druga snov je kovina. 

 
* Naloga prirejena po raziskavi TIMSS 2011. 
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7.4.2 Preizkus znanja – potest 
 

PREIZKUS ZNANJA 

Koda učenca: 
_____ 

Spol: 
M        Ž 

Starost: 
_____ 

Ocena pri NIT: 
_____ 

Datum: 
_____________ 

 

LASTNOSTI SNOVI: Preberi trditve. Napačne trditve popravi, pravilne obkljukaj. 
 
Kroglica plastelina na vodi plava, čolniček iz plastelina potone. 
___________________________________________________________________________ 
 
Plastelin in steklo sta snovi v trdnem stanju, steklo pa ima večjo trdoto. 
___________________________________________________________________________ 
 
Plastika na steklu pusti sled (raz). 
___________________________________________________________________________ 
 
Za okno je pomembno, da prepušča svetlobo. 
___________________________________________________________________________ 
 
Plovnost telesa je odvisna od njegove velikosti. 
___________________________________________________________________________ 
 
Gnetljivost je lastnost snovi, ki jih lahko oblikujemo z rokami. 
___________________________________________________________________________ 
 
HIDROGELI in NENEWTONSKE TEKOČINE 
 

a) Hidrogele srečamo v vsakdanjem življenju. DA NE NE VEM 

b) Hidrogeli vpijejo veliko vode. DA NE NE VEM 

c) Hidrogeli vpijejo tudi druge tekočine (npr. olje, detergent). DA NE NE VEM 

č) Ob stiskanju hidrogela iz njega priteče voda. DA NE NE VEM 

d) Nenewtonske tekočine so hkrati tekoče in trdne. DA NE NE VEM 

e) Ob počasnem mešanju nenewtonskih tekočin so te bolj 

trde. 
DA NE NE VEM 

f) Nenewtonske tekočine lahko gnetemo. DA NE NE VEM 

g) Paradižnikova mezga spada med nenewtonske tekočine. DA NE NE VEM 

 
 
 
NAČRTOVANJE POSKUSA 
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Načrtuj poskus, s katerim bi ugotovil/-a, kako temperatura vode vpliva na hitrost raztapljanja 
soli. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Kaj je pošten poskus?  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
NEZNANA SNOV 
V tabeli so zapisane lastnosti dveh snovi. 

 

Lastnosti prve snovi  Lastnosti druge snovi  

vpije veliko vode 
prepušča svetlobo 
v vodi potone 
ima večjo gostoto 

vpije malo vode 
ne prepušča svetlobe 
na vodi plava 
ima manjšo gostoto 

 
Kateri sta najverjetneje opisani snovi? (obkroži črko pred pravilnim odgovorom) 

a) Prva snov je stiropor, druga snov je steklo. 
b) Prva snov je hidrogel, druga snov je les. 
c) Prva snov je hidrogel, druga snov je kovina. 
č) Prva snov je plastika, druga snov je les. 

 
* Naloga prirejena po raziskavi TIMSS 2011. 
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7.5 Priloga 5: Vprašalnik o situacijskem interesu pri naravoslovju 
 

VPRAŠALNIK O SITUACIJSKEM INTERESU PRI NARAVOSLOVJU 

Koda učenca: 
_____ 

Spol: 

M        Ž 

Starost: 

_____ 
Ocena pri NIT: 

_____ 

Datum: 

_____________ 

 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA: Pri vsaki trditvi pobarvaj smeška, ki prikazuje tvoje strinjanje 
oz. nestrinjanje s trditvijo. 

a) Pri predmetu NIT večkrat izvajamo poskuse. 
     

b) Predmet NIT imam rada, ker imam dobre ocene. 
     

c) Znanje, ki ga pridobim pri predmetu NIT, je 

uporabno.      

č) Pri predmetu NIT aktivno sodelujem. 
     

d) Pri predmetu NIT želim več raziskovalnega pouka. 
     

*e) Rad/-a se učim naravoslovje. 
     

*f) Naravoslovje je dolgočasno. 
     

*g) Rad/-a imam naravoslovje. 
     

* Trditve prilagojene po raziskavi TIMSS 2007. 
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7.6 Priloga 6: Vprašalnik za evalvacijo učenja z raziskovanjem (prirejeno po 
Gostinčar Blagotinšek idr., 2013) 
 

SKUPINA 1. SKUPINA 2. SKUPINA 3. SKUPINA 4. SKUPINA 5. SKUPINA 

  UČENEC 
TRDITEV 

1 * 2 * 3 4 * 5 6 7 8 9 10 11 12 

R
A

ZV
IJ

A
N

JE
 IN

 P
O

TE
K

 R
A

ZI
SK

A
V

E 

1. Učenec s svojimi besedami 
povzame, kaj želijo ugotoviti z 
raziskavo. 

               

               

               

2. Učenec zna pojasniti, zakaj 
so nekaj napovedali. 

               

               

               

3. Zna opisati, kako izvesti 
raziskavo. 

               

               

               

4. Učenec aktivno sodeluje pri 
načrtovanju raziskave. 

               

               

               

5. Učenec predlaga, kaj 
spremeniti, kaj ostane enako. 

               

               

               

6. Učenec aktivno sodeluje pri 
iskanju podatkov za 
raziskavo. 

               

               

               

7. Učenci pravilno merijo in 
opazujejo z uporabo 
primernih pripomočkov. 

     

     

     

8. Učenci znotraj skupine 
zbirajo za raziskavo 
pravilne/uporabne podatke. 

     

     

     

9. Učenci ugotavljajo, ali 
podatki vodijo k odgovoru na 
raziskovalno vprašanje. 

     

     

     

10. Učenci podajo verjetne 
razlage, čeprav ne vodijo k 
odgovoru na raziskovalno 
vprašanje. 

     

     

     

SO
D

EL
O

V
A

N
JE

 

11. Učenec sodeluje z drugimi 
v skupini. 

               

               

               

12. Učenec sodeluje v 
skupinski razpravi, kaj so 
naredili/odkrili. 

               

               

               

13. Učenec sodeluje pri 
poročanju o raziskavi?  

               

               

               

14. Učenec sledi poročanju 
sošolcev. 

               

               

               

15. Učenec postavlja 
vprašanja in sodeluje v 
diskusiji. 

               

               

               

16. Učenec izraža 
strinjanje/nestrinjanje z 
ugotovitvami drugih skupin. 
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7.7 Priloga 7: Vprašalnik o učenju z raziskovanjem 

 
Šifra učenca: _____ 

 

RAZISKOVALNI POUK: Pri vsaki trditvi obkroži številko, ki označuje, koliko se strinjaš s 

trditvijo: 1 – sploh se ne strinjam; 2 – ne strinjam se; 3 – niti se strinjam, niti se ne strinjam, 4 

– strinjam se; 5 – popolnoma se strinjam. 

 

a) Učenje z raziskovanjem je bilo zabavno. 
     

b) Z raziskovanjem sem se naučil/-a veliko 

novega.      

c) Raziskovalni pouk mi omogoča aktivno 

sodelovanje.      
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7. 8 Priloga 8: Shema poteka dela 

POTEK DELA

Učna ura 1: 
Spoznavanje 
raziskovanja

- določanje skupin

- določanje šifer 
učencev

- primer načrta 
raziskave (kaj vpliva 

na ohlajanje čaja)

INSTRUMENTI:

- preizkus znanja 
(PREDTEST)

- vprašalnik o 
situacijskem interesu 

pri naravoslovju

Učna ura 2: 
Plovnost snovi

- izvedba poskusa 
plovnost snovi

INSTRUMENTI:

- delovni list za 
načrtovanje poskusa

- vprašalnik za 
evalvacijo učenja z 

raziskovanjem

Učna ura 3:
Vpojnost vode

- izvedba poskusa 
vpojnost vode

INSTRUMENTI:

- delovni list za 
načrtovanje poskusa

Učna ura 4:
Gnetljivost ubleka 

in plastelina

- izvedba poskusa 
gnetljivost ubleka in 
gnetljivost plastelina

INSTRUMENTI:

- delovni list za 
načrtovanje poskusa

- vprašalnik za 
evalvacijo učenja z 

raziskovanjem

Učna ura 5: 
Plovnost plastelina

- izvedba poskusa 
plovnost plastelina

INSTRUMENTI:

- delovni list za 
načrtovanje poskusa

Učna ura 6: 
Trdota

- izvedba poskusa 
trdota

INSTRUMENTI:

- delovni list za 
načrtovanje poskusa

- vprašalnik za 
evalvacijo učenja z 

raziskovanjem

Učna ura 7: 
Gostota hidrogela 

in snovi

- izvedba poskusa 
gostota hidrogela in 

gostota snovi

INSTRUMENTI:

- delovni list za 
načrtovanje poskusa

- preizkus znanja 
(POTEST)

- vprašalnik o 
situacijskem interesu 

pri naravoslovju

- vprašalnik o učenju z 
raziskovanjem
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