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Povzetek 

Pri učenju z raziskovanjem imajo učenci glavno vlogo in v skupinah ali sami poskušajo 

raziskati določen problem, si izmenjujejo mnenja in poiščejo eno ali več poti do rešitve. 

Skozi tak način pouka je učenje za večino učencev bolj zanimivo kot frontalni pouk in 

tudi znanje trajnejše ter lažje prenesljivo na različne podobne življenjske situacije. 

Z magistrskim delom smo želeli ugotoviti, i) v kolikšni meri lahko skozi učenje z 

raziskovanjem pri predmetu naravoslovje in tehnika v 4. razredu učenci usvojijo znanje 

o lastnostih različnih snovi in ii) napredujejo v načrtovanju poskusov ter iii) spremenijo 

situacijski interes do učenja z raziskovanjem in do predmeta NIT1. Načrtovali in izvedli 

smo kvalitativno raziskavo. V 10 šolskih urah so učenci spoznavali lastnosti snovi skozi 

učenje z raziskovanjem. V raziskavo je bila vključena skupina 13 učencev in učenk 

4. razreda izbrane mestne šole. Podatke smo zbirali s petimi instrumenti, in sicer s 

preizkusom znanja o lastnostih snovi, preizkusom znanja o načrtovanju poskusa, 

učnim listom, vprašalnikom o situacijskem interesu in vprašalnikom za evalvacijo učne 

ure. Skozi učne ure so učenci izpolnjevali sestavljene instrumente, pridobljeni podatki 

pa so omogočili oblikovanje odgovorov na raziskovalna vprašanja.  

Ugotovili smo, da so učenci izbrane skupine skozi učenje z raziskovanjem nadgradili 

svoje znanje o lastnostih snovi. Napredovali so v načrtovanju poskusov, saj so bila 

njihova načrtovanja vedno bolj natančna, pravilna in samostojnejša. Izkazalo se je tudi, 

da so učenci skozi učne ure spreminjali situacijski interes do predmeta NIT in do učenja 

z raziskovanjem. 

Omejitve izvedene raziskave so pomanjkanje števila učnih ur, ki nam jih je odstopila 

razredničarka skupine učencev, spreminjajoča se pripravljenost učencev za 

sodelovanje pri učni uri glede na termin učne ure in prilagajanje urnika izvajanja učnih 

ur glede na redne dejavnosti.  

Magistrsko delo ponuja ideje, kako obravnavati učno temo snovi preko učenja z 

raziskovanjem in tako posredno spodbuja izvajanje tovrstnega načina pouka pri 

predmetu naravoslovje in tehnika. Obenem magistrsko delo nakazuje smernice za 

nadaljnje akcijsko raziskovanje. 

 

KLJUČNE BESEDE: učenje z raziskovanjem, naravoslovje in tehnika, lastnosti snovi, 

razredni pouk  

 

 

 

 

                                            
1 Naravoslovje in tehnika 
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Abstract 

With inquiry-based learning, the teacher guides students to research certain problems 

in groups or on their own, exchange opinion and look for one or more solutions. 

Learning by inquiry is more interesting for students than traditional frontal learning 

because it is easily transferable to real-life situations. 

The master thesis focuses on i) how and to what extent does the inquiry-based learning 

in the subject Science and Technology in the 4th grade bring students to gain 

knowledge about the properties of substances, ii) in what extent students’ progress in 

experimental planning is evident and iii) how students change their situational interest 

towards inquiry-based learning and the subject of Science and Technology. We 

conducted a qualitative research. We prepared 10 school lessons in which the students 

learned about the properties of substances through inquiry-based learning. The 

sample was composed of 13 students from the 4thgrade in the selected non-rural 

school. The data was selected using five instruments: a test about properties of 

substances, a test about conducting an experiment, a worksheet, a questionnaire 

about situational interest and a lesson evaluation questionnaire. During the classes the 

students filled out the instruments, and the data analysis enabled the formation of 

answers to the research questions. 

We concluded that the students expanded their knowledge of substances and their 

properties. They also improved in experimental planning, because their planning was 

getting more precise, accurate and independent. It is evident that the students changed 

their situational interest in the subject of Science and Technology and inquiry-based 

learning. 

The limitations of the research are: lack of lessons that were given away by the class 

teacher of the group of students, changes of the students’ readiness to participate in 

class according to the schedule of the lesson, adaptation of the class schedule 

according to the regular activities in order to carry out our lessons. The master thesis 

suggests ideas on how to teach the topic of Substances using the method of inquiry-

based learning, and it indirectly encourages carrying it out in the subject Science and 

Technology. At the same time, it provides guidelines for further action research.  

 

KEYWORDS: inquiry-based learning, Science and Technology, properties of 

substances, primary school 
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1 UVOD 
Učenje z raziskovanjem ni način poučevanja, odkrit v zadnjih letih, saj je bil v reviji 

Naravoslovna solnica opisan in razložen leta 1997, drugje je omenjen tudi prej. Prav 

tako je predlagan v učbenikih za NIT leta 2002. Vse pogosteje se je učenje z 

raziskovanjem omenjalo v raziskavah in znanstvenih in strokovnih revijah od leta 2006 

dalje (Krnel, 2014).  

O učenju z raziskovanjem se je razvilo že nekaj različnih interpretacij, ki odražajo 

različno razumevanje. Zanj je značilno, da ne pomeni zagotovitev pravih odgovorov, 

ampak ravno nasprotno – večji poudarek je na postavljanju pravih vprašanj (Krnel, 

2014). Poleg večje motivacije učenje z raziskovanjem širi znanje učencev. Za učitelja 

mora še vedno ostati pomembno, da izpolni operativne učne cilje, ki so predpisani v 

učnem načrtu predmeta. Od učitelja se pri takem načinu poučevanja zahteva več časa 

in priprav na pouk, saj mora dobro poznati ideje, pojme in koncepte, ki so povezani z 

obravnavano učno vsebino. Vsa pozornost mora biti usmerjena na učence, da se jim 

lahko zagotovi ustrezen razvoj na področju eksperimentalnih in intelektualnih 

sposobnosti (Wissiak Grm, 2014). Shih (2010) poudarja, da je učenje z raziskovanjem 

način, ki dovoljuje učencem, da se soočijo z vsakdanjimi situacijami, jih raziskujejo in 

rešujejo probleme. Učencem je dano, da z raziskovanjem in opazovanjem razvijajo 

svoje mišljenje.  

Učenje z raziskovanjem ni le za učno sposobnejše učence, ampak je pri tem 

pomembno prepletanje različnih predznanj in sposobnosti, lahko vključuje tudi učence 

s posebnimi potrebami, dobro in slabo pismene, ročno nespretne in spretne, ne 

razlikuje med spoloma (Krnel, 2014).  

Ker se tak način poučevanja v šolah vse bolj spodbuja, nas je zanimalo, kakšni so 

rezultati učenja z raziskovanjem pri učencih 4. razreda osnovne šole pri predmetu 

naravoslovje in tehnika. Učna vsebina magistrskega dela so lastnosti snovi. V 

magistrskem delu pojasnjujemo, kaj je učenje z raziskovanjem in kakšni so koraki pri 

učenju z raziskovanjem. Aplicirali smo ga na učne ure, v katerih učenci spoznavajo pet 

lastnosti različnih snovi. Te so: vpojnost, plovnost, gnetljivost, trdota in prožnost. 

Natančneje, z magistrskim delom smo želeli ugotoviti, kako se učencem skozi učenje 

z raziskovanjem izboljša sposobnost načrtovanja poskusov. Zanimalo nas je, kako 

učenci skozi učenje z raziskovanjem usvojijo znanje o lastnostih snovi in kakšne so 

morebitne spremembe v situacijskem interesu učencev do predmeta NIT ter do učenja 

z raziskovanjem.  

Magistrsko delo je razdeljeno na dve večji vsebinski enoti, in sicer na teoretični 

(poglavje 2) in empirični del (poglavje 3). Teoretični del je razdeljen na več podpoglavij, 

skozi katera spoznamo teorijo, potrebno za razumevanje empiričnega dela. 

Predstavimo, kaj je z učnim načrtom za naravoslovje in tehniko v 4. razredu osnovne 

šole predvideno, da učenci usvojijo o lastnostih snovi, učenje z raziskovanjem, 

opišemo lastnosti in snovi, ki jih vključujemo v različne poskuse pri učenju z 
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raziskovanjem. Seznanimo se tudi z napačnimi predstavami učencev, ki se pojavljajo 

pri usvajanju znanj o lastnostih snovi, in s situacijskim interesom, ki se pojavlja pri 

predmetu samem in skozi učenje z raziskovanjem. V empiričnem delu (poglavje 3) 

predstavimo raziskovalni problem in cilje kvalitativne raziskave. Opisani so vzorec, 

metoda raziskovanja ter njen pristop in postopek zbiranja podatkov. Dodani so opisi 

vseh učnih ur in instrumentov, ki smo jih uporabili. Nato so predstavljeni rezultati 

kvalitativne raziskave z analizo (poglavje 3.6) in sinteza rezultatov z razpravo (poglavje 

3.7). V zaključku (poglavje 4) so strnjene ugotovitve raziskave in podane smernice za 

morebitne nadaljnje raziskave na tem področju. V poglavju 5 je navedena vsa 

literatura, ki je bila uporabljena za pripravo magistrskega dela. Sledijo še priloge 

(poglavje 6). 

Preden se podamo na pot raziskovanja, bi dodala kitajski pregovor, ki smo ga ob 

pregledu literature večkrat zasledila in je lahko na nek način tudi rdeča nit učenja z 

raziskovanjem: »Kar slišim, pozabim, kar vidim, si zapomnim, kar naredim sam, 

razumem in znam.« 
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2 TEORETIČNI DEL 
V teoretičnem delu magistrskega dela predstavljamo različne pojme, s katerimi se 

bomo srečali pri spoznavanju snovi preko učenja z raziskovanjem. Predstavljeni so 

predmet NIT in cilji, ki so v učnem načrtu zapisani pod temo (snovi). Razloženi so 

različni pogledi in ravni učenja z raziskovanjem ter predlogi izvedbe učenja z 

raziskovanjem. Opišemo tudi snovi, ki jih bomo uporabljali, in lastnosti, ki jih bomo 

spoznavali. Ker pri spoznavanju lastnosti snovi pogosto identificiramo napačne 

predstave in nepravilno razumevanje, so naštete nekatere značilne napačne predstave 

učencev pri razumevanju pojmov, povezanih z lastnostmi snovi. K sodelovanju pri 

pouku in zanimanju za predmet NIT prispeva tudi situacijski interes učencev, ki je prav 

tako predstavljen. Opisano je, v kolikšni meri je učenje z raziskovanjem vključeno v 

pouk naravoslovja in tehnike, navedli smo tudi, kako so različne snovi, ki smo jih 

uporabljali pri poskusih, vključene v učno vsebino.   

2.1 Spoznavanje lastnostni snovi v UN2 za 4. razred v 

OŠ3 
Naravoslovje in tehnika je predmet, ki je nadgradnja predmeta spoznavanje okolja in 

ga imajo učenci v prvem triletju šolanja. V UN je pri splošnih ciljih za učence navedeno, 

da imajo pri pouku naravoslovja in tehnike priložnost izkustveno doživljati naravo in 

tehniko. Učenci s praktičnim delom in vključevanjem učenja z raziskovanjem v pouk 

urijo in odkrivajo svoje spretnosti, razvijajo osebnostne lastnosti ter razvijajo ključne 

kompetence za vseživljenjsko učenje (Vodopivec idr., 2011). 

Predmet NIT je razdeljen na več različnih tem, izpostavili bomo samo temo snovi in 

cilje, ki se navezujejo na magistrsko delo. Ti zajemajo razvrščanje in snovne lastnosti, 

spreminjanje lastnosti snovi, shranjevanje, snovi v naravi (Vodopivec idr., 2011). 

Pri operativnih ciljih NIT je zapisano, da učenci po koncu obravnavane teme snovi 

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), 

 dokazati, da segrevanje in ohlajanje povzročata spremembe lastnosti snovi. 

Učne vsebine, ki se obravnavajo pri predmetu NIT v 4. razredu: 

 trdne snovi, kapljevine, 

 trdota, prožnost (Vodopivec idr., 2011). 

UN za NIT pojasnjuje, da je spretnosti pri pouku smiselno pridobivati med dejavnostmi, 

zato naj učenci čim večkrat sami preizkusijo, razvrstijo, kaj naredijo. Učenci naj čim 

večkrat pridobljene rezultate sami predstavijo, komentirajo in uporabijo. Pri učenju z 

                                            
2 Učni načrt 
3 Osnovna šola 
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raziskovanjem je učiteljeva vloga pri prvih poskusih načrtovanja ključna. Naši učenci 

tega niso vešči, saj se v šoli do sedaj z raziskovanjem in poskusi niso sistematično 

ukvarjali. S časom učitelj učencem vse manj pomaga, učenci postanejo pri svojem delu 

vse bolj samostojni (Vodopivec idr., 2011). 

2.2 Učenje z raziskovanjem 
O učenju z raziskovanjem se je skozi desetletja razvilo več različnih teorij ter pogledov 

in nekaj jih bomo predstavili. Pri učenju z raziskovanjem je izpostavljenih veliko 

prednosti, pojavljajo se tudi slabosti. Ker je ključna naloga pri izvedbi učenja z 

raziskovanjem tudi vpletenost učitelja, bomo opredelili njegovo delo pri sami izvedbi 

učenja z raziskovanjem. Glede na učenčevo predznanje učenje z raziskovanjem 

prilagodimo njemu, zato bomo predstavili različne ravni in predloge, kako ga lahko 

izvedemo.  

2.2.1 Opredelitev učenja z raziskovanjem 
Za učenje z raziskovanjem zasledimo več različnih angleških izrazov zanj, tj. inquiry-

based science education, science inquiry, inquiry-learning, inquiry-based learning. 

Glažar in Petek (2015) povzemata opredelitve učenja z raziskovanjem v slovenski 

terminologiji, kjer naletimo na različna poimenovanja, ki jih povzemata od različnih 

avtorjev. Ta poimenovanja so raziskovalno učenje, pouk z raziskovanjem, raziskovalna 

strategija oziroma raziskovalni pristop in učenje z raziskovanjem – slednjega bomo 

uporabljali tudi mi. 

Krnel (2007) povzema definicijo učenja z raziskovanjem, ki so ga definirali na Univerzi 

Duke v Angliji na centru za Pouk z raziskovanjem. Raziskovanje je način pridobivanja 

znanja, pri katerem učenci postavljajo vprašanja in iščejo odgovore na vprašanja, ki 

jim jih je vsaj okvirno zastavil učitelj. V obeh primerih učenje temelji na aktivni vlogi 

učencev. 

V zadnjem desetletju se na območju evropskega prostora pojavlja težava, ki se nanaša 

na upadanje števila študentov naravoslovja in tehnike. To težavo se skuša omiliti 

oziroma zmanjšati. Do manjšega upada števila študentov naravoslovja in tehnike lahko 

vodi izobraževanje, ki temelji na bolj inovativnem programu z uporabo učenja z 

raziskovanjem, ki lahko omogoča bolj kreativno delo v razredu ter tako pri učencih 

spodbuja njihovo domišljijo in vedoželjnost (Wissiak Grm, 2014). Dow (2000) omenja, 

da je morda ravno v današnjem času hitrega tehnološkega razvoja ena izmed 

pomembnejših človeških sposobnosti in obrambe je razmišljanje s svojo glavo. Če bo 

tako tudi v prihodnje, bosta v šoli glavna cilja izobraževanja naslednja: zmožnost 

oblikovanja raziskovalnih vprašanj in samostojno kritično mišljenje, kar se poudarja 

tudi pri učenju z raziskovanjem. 

Besedno zvezo raziskovalni pouk sta Holbrook in Rannikmae (2009) vključila že v 

samo opredelitev naravoslovja in tehnike, saj menita, da znanstveniki v naravoslovju 

upoštevajo raznolikost znanstvenih metod in povezanih procesov z njimi. Med njimi je 

tudi način poučevanja, ki se v šoli pojmuje kot učenje z raziskovanjem. 
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Bromberg idr. (2001) poudarjajo, da učenja z raziskovanjem in eksperimentiranja ne 

bi smeli poučevati ali izvajati ločeno kot dve različni dejavnosti. Če že je priložnost, je 

priporočljivo, da se razvijata skupaj in sta izvajana kot dobro zastavljen načrt. 

Tudi v učnem načrtu za naravoslovje in tehniko za 4. in 5. razred osnovne šole je o 

raziskovanju eksplicitno zapisano, da naj bi se pri učencih razvijala metodologija  

učenja z raziskovanjem. Med poukom naj bi učenci čim več samostojno načrtovali, 

izvajali in interpretirali pridobljene podatke (Vodopivec idr., 2011). 

Učenje z raziskovanjem je način, ki spodbuja učitelje, da dovolijo učencem, da se 

soočijo s pristnimi situacijami, v katerih raziskujejo in rešujejo probleme, ki so primerljivi 

vsakdanjemu življenju. Učenci z raziskovanjem in opazovanjem razvijajo svoje 

mišljenje (Shih idr. 2010).  

2.2.2 Prednosti in slabosti učenja z raziskovanjem 
Razumevanje učenja z raziskovanjem odpira nova vrata številnim možnostim, ki jih 

učitelji lahko vključijo v pouk. Omogoča delo z enostavnejšimi nalogami, ki morda 

kasneje koristijo v večjih, bolj kompleksnih problemih in vključujejo učence v celoten 

cikel raziskave (raziskovanje situacije, načrtovanje poskusa, sistematično 

eksperimentiranje, razlaga, evalvacija in analiza o rezultatih) (Abril idr., 2013). Učenec 

ne more vsega znanja o delu pri učenju z raziskovanjem usvojiti naenkrat, zato skozi 

osnovno šolo z uporabo takega načina učenja napreduje in razvija svoje kompetence 

(Bergman idr., 2012). 

Velika prednost učenja z raziskovanjem je tudi ta, ki jo izpostavlja Dow (2000), da si 

skozi učenje z raziskovanjem učenci zapomnijo več, kot če jih učimo, naj si zapomnijo 

nepovezana dejstva na pamet. Ferk Savec (2012) povzema, da so raziskave, ki so 

vrednotile učenje z raziskovanjem, pokazale, da učenje z raziskovanjem v primerjavi 

s tradicionalnim načinom poučevanja pripomore k boljši kakovosti usvojenega 

naravoslovnega znanja. 

Skozi učenje z raziskovanjem se učencem omogoča, da izražajo svojo radovednost in 

postavljajo vprašanja ter na tak način prehajajo skozi kurikulum. Raziskovanje se 

začne z zbiranjem podatkov s človeškimi čutili – vid, sluh, dotik, okus in vonj. 

Raziskovanje učence spodbuja k postavljanju vprašanj, izvajanju poskusov iz 

utemeljenih razlogov in možnost samostojnega odkrivanja (Collier idr., 2016). 

Poleg prednosti se pojavljajo tudi kritike na račun učenja z raziskovanjem, a v manjšini. 

Gostinčar Blagotinšek (2016) v svoji doktorski disertaciji povzema avtorje, ki trdijo, da 

se ob minimalni intervenciji učitelja pri učenju z raziskovanjem preveč obremenjuje 

učenčev kratkoročni spomin, ki onemogoča transfer naučenega v dolgoročni spomin. 

V kratkoročnem spominu si učenec zapomni od 4 do 7 elementov, a jih po 30 sekundah 

že pozabijo, če ne pride do transferja v dolgoročni spomin. Pri pomnjenju procesov, 

kjer učenec podatke še obdela, avtorji trdijo, da se kapaciteta kratkoročnega spomina 

še zmanjša (od 2 do 3 elementi). Avtorji povzemajo, da to velja za popolnoma nove 

elemente in ne za tiste, ki se povezujejo z že usvojenimi in shranjenimi v dolgoročnem 
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spominu. Avtorji, ki jih povzema Gostinčar Blagotinšek (2016) ugotavljajo, da ima 

ugoden vpliv na izide učenja učni list, saj razbremeni kratkoročni spomin, učence vodi 

skozi faze postopka raziskave in spodbuja zapisovanje.  

Gostinčar Blagotinšek (2016) v svoji doktorski disertaciji povzema različne avtorje, ki 

so mnenja, da je učenje z raziskovanjem časovno zahtevno ter neprimerno za 

poučevanje vseh vsebin in za doseganje poljubnih ciljev.  

2.2.3 Vloga učitelja pri učenju z raziskovanjem 
Učiteljeva naloga pri učni uri učenja z raziskovanjem je predvsem usmerjevalna. Pri 

prvih poskusih načrtovanja je seveda učiteljeva vloga ključna, nato so učenci čedalje 

bolj samostojni (Vodopivec idr., 2011). 

Učitelj mora pri učenju z raziskovanjem ves čas prilagajati nivo pouka glede na 

učenčeve sposobnosti in predznanje, ki ga imajo o učni vsebini in o učenju z 

raziskovanjem. Vloga učitelja je bolj zapletena kot pri klasični obliki pouka, vključuje 

večjo odgovornost za ustvarjanje in ohranjanje pogojev, v katerih lahko učenci gradijo 

razumevanje (Ash in Kluger-Bell, 2000). 

Ash in Kluger-Bell (2000) predstavljata, kakšne naj bi bile učiteljeve spretnosti in 

vedenje pri pouku učenja z raziskovanjem, in sicer: 

 učitelj mora pokazati učencem, kako uporabljati nova orodja ali snovi; 

 učitelji vodijo učence, da postajajo vse bolj samostojni in odgovorni pri učenju z 

raziskovanjem; 

 učitelji usmerjajo učence pri opazovanju, dokumentiranju rezultatov in 

oblikovanju zaključkov. 

Abril idr. (2013) pojasnjujejo, da morajo naloge in učni materiali učencem nuditi 

možnost samoodločanja, ampak te naloge in učni materiali sami po sebi ne zagotovijo 

učenja z raziskovanjem. Učiteljeva naloga ni stati ob strani in jih opazovati, dobrodošlo 

je, da se jim pri raziskovanju pridruži, jih sprašuje in postavlja provokativna vprašanja, 

saj tako učenci izrazijo svoje mišljenje in razlago. Učenje z raziskovanjem je le 

perspektiva na učenje, ki ustvarja novo učno kulturo v učilnici.  

Pri takem pouku se učitelj v učnem procesu prelevi v učenca skupaj z učenci in učenci 

postanejo sami svoji učitelji skupaj z učiteljem. Učenje z raziskovanjem izhaja iz 

učenčeve predhodne izkušnje in znanja ter jih vodi k produktivnejšemu načinu 

uporabe, širšemu pogledu in iskanju večjega števila poti k rešitvi (Collier idr., 2016). 

2.2.4 Raziskave o učenju z raziskovanjem 
O učinkih učenja z raziskovanjem so bile narejene različne raziskave. Ena izmed njih 

je zajemala rezultate preizkusov znanj pri predmetu zgodovina o lokalni kulturi 

učencev, ki jih je 33 učencev 5. razreda rešilo pred in po izvajanju učnih ur učenja z 

raziskovanjem, zraven so uporabljali tudi IKT4. Učenci so v povprečju pred izvajanjem 
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poskusov dosegli 86 % možnih točk, po izvajanju pa 95 % možnih točk, kar potrjuje 

pozitivne učinke izvajanja učenja z raziskovanjem na učenčeve učne dosežke. 78 % 

učencev se je zelo strinjalo ali strinjalo s trditvijo, da radi izvajajo poskuse pri učenju z 

raziskovanjem v skupinah pri pouku. Prav tako se je 94 % učencev popolnoma strinjalo 

ali strinjalo s trditvijo, da se več naučijo pri pouku učenja z raziskovanjem kot pri pouku, 

kjer poslušajo učiteljevo razlago (Shih idr., 2010). 

Gostinčar Blagotinšek (2016) v doktorski disertaciji predstavi raziskavo, v katero je bilo 

vključenih 370 učencev od 1. do 5. razreda in ugotavlja, da so bili učni dosežki 

eksperimentalne skupine, kjer so učenci izvajali učenje z raziskovanjem, izenačeni s 

kontrolno skupino (ni izvajala učenja z raziskovanjem). Izpostavlja, da so bili učenci 

eksperimentalne skupine nekoliko boljši v specifičnih znanjih, vezanih na učenje z 

raziskovanjem. Rezultati raziskave so pokazali tudi, da učenje z raziskovanjem pri 

naravoslovju omili negativne trende v priljubljenosti naravoslovja pri učencih, medtem 

ko je na splošno upad naklonjenosti do naravoslovja pri učencih značilen.  

V raziskavi TIMSS 2011, v kateri je sodelovalo okoli 260 tisoč četrtošolcev iz 63 držav, 

Slovenijo je zastopalo 4492 učencev 4. razreda, so predstavljeni rezultati, da se pri 

nas kar 41 % četrtošolcev rado uči naravoslovne predmete, 38 % se jih srednje rado 

uči, 21 % se jih ne mara učiti. Poročajo, da je Slovenija pod mednarodnim povprečjem 

v številu ur pouka pri naravoslovju, kjer se poudarja naravoslovno raziskovanje.  

Rocard (2007) v ugotovitvah in priporočilih strokovne skupine navaja, da se je učenje 

na temelju eksperimentov s svojo učinkovitostjo dokazalo tako na osnovnošolski kot 

na srednješolski ravni. Prav tako se je povečalo zanimanje učencev, izboljšali so se 

njihovi dosežki, hkrati so dobili tudi večjo motivacijo. Poudarjajo, da je učenje z 

raziskovanjem učinkovito pri vseh učencih, od manj do bolj uspešnih. Pomembno je 

tudi, da se učenje z raziskovanjem in tradicionalni način pouka med seboj ne 

izključujeta, ampak ju je potrebno združevati, saj se tako lahko prilagodimo različnim 

načinom razmišljanja. 

Kamposova in Stefanovikova (2012) sta pri svoji raziskavi ugotovili, da učenje z 

raziskovanjem pozitivno vpliva na interes in motivacijo učencev. Učenci 9. razreda, ki 

so bili pri pouku kemije deležni eksperimentalnega dela in učenja z raziskovanjem, so 

bili tako navdušeni nad dejavnostmi, da so jih sami predstavili učencem 8. razreda. Na 

podlagi ankete sta ugotovili, da so predstavitve spodbudile veliko zanimanja in željo 

po aktivni udeležbi v raziskovalnih delavnicah. 

2.2.5 Različne ravni učenja z raziskovanjem 
Splošen cilj učenja z raziskovanjem je, da bi učence usposobili za čim bolj samostojno 

delo pri raziskovanju, učiteljevo poseganje naj bi bilo čim manjše. Učitelji morajo 

seveda učence najprej naučiti, kako se lotiti učenja z raziskovanjem in jih popeljati 

skozi različne faze učenja z raziskovanjem. Z več vaje, ki so je deležni, lažje dosežejo 

višje stopnje samostojnega učenja z raziskovanjem (Holbrook in Rannikmae, 2011). 
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V tabeli 1 so prikazane različne ravni učenja z raziskovanjem, ki se razlikujejo med 

seboj po tem, da imajo najnižje ravni več podanih podatkov (raziskovalni problem, 

material, postopek, rešitev), pri višjih ravneh se učencem podaja vedno manj informacij 

in imajo pri raziskovanju bolj odprte roke. Učiteljeva naloga je, da glede na učenčevo 

predznanje izbere njim primerno raven učenja z raziskovanjem.  

Tabela 1: Ravni učenja z raziskovanjem, ki jih lahko učitelj izbere (Holbrook in 
Rannikmae, 2011) 

Raven učenja z 
raziskovanjem 

Raziskovalni 
problem 

Material/pripomočki Postopek/potek Odgovor/rešitev 

0 Podan Podan Podan Podan 

1 Podan Podan Podan Odprt 

2 
(Tip A) 

Podan Podan/delno podan Podan/delno 
podan 

Odprt 

2 
(Tip B) 

Podan Odprt Odprt Odprt 

2 
(Tip C) 

Delno 
podan/odprt 

Odprt Podan/delno 
podan 

Odprt  

2 
(Tip D) 

Podan Delno podan Delno podan/odprt Odprt 

2 
(Tip E) 

Odprt Delno podan Odprt Odprt 

3 Odprt Odprt Odprt Odprt 

 

2.2.6 Izvedba učenja z raziskovanjem 
Učitelji imajo pri učni uri ključno vlogo pri uvajanju učenja z raziskovanjem. Odgovorni 

so za pravilen postopek učenja z raziskovanjem na podlagi ciljev pouka in sposobnosti 

učencev. Sam način pouka morajo dodobra poznati, temeljni cilj pa je, da je učenec 

skozi ure aktiven in se na tak način tudi izobražuje (Smith, 2011). 

Llewellyn (2005) pravi, da je učenje z raziskovanjem eden od načinov učne ure, kjer 

učence spodbudimo k postavljanju vprašanj. Na sliki 1 je predstavljen krog učenja z 

raziskovanjem, ki nakazuje primer poteka učne ure, v katero je vključeno učenje z 

raziskovanjem. Učna ura naj bi bila sestavljena iz 6 faz, za vsako fazo je na sliki 1 

opisan glavni namen le-te. Učna ura se začne pri fazi inkvizicija in se nato nadaljuje v 

smeri urinega kazalca. Pri prvi fazi (inkvizicija) si zastavimo raziskovalno vprašanje. 

Sledi faza pridobivanje, kjer viharimo ideje o različnih možnih rešitvah. Tretja faza je 

predpostavka, kjer postavimo teze za poskus. Sledi izvedba oz. načrtovanje poskusa 

in povzetek, pri katerem zbiramo podatke, ki jih je mogoče opaziti pri poskusu, jih 

zapišemo in oblikujemo zaključke. Na koncu ne smemo pozabiti na predstavitev in 

pogovor o rezultatih. 
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Slika 1: Krog učenja z raziskovanjem (Llewellyn, 2005) 

Postopek raziskovanja je učencem dobro predstavljen tudi v Učbeniku za naravoslovje 

in tehniko v 4. razredu osnovne šole (Pavlin idr., 2016). Primer iz učbenika lahko vidimo 

na sliki 2. Na začetku je treba izbrati temo našega raziskovanja in si postaviti 

raziskovalno vprašanje. Zapišemo tudi naša predvidevanja oz. odgovor na 

raziskovalno vprašanje. Sledi načrt raziskave, kjer si začrtamo potek dela, razdelimo 

naloge in pripravimo pripomočke, ki jih bomo potrebovali za raziskavo. Nato poskus 

izvedemo, ga opazujemo in na koncu zapišemo ugotovitve, ki potrdijo ali zavrnejo naša 

predvidevanja, ki smo si jih zastavili pred začetkom izvedbe poskusa. Nazadnje sledi 

še predstavitev rezultatov, ki jih lahko prikažemo grafično, besedno ali slikovno.  

V zbirki Posodobitve pouka v osnovnošolski praksi je raziskovalni proces predstavljen 
v obliki krožne sheme. Na sliki 3 vidimo krog raziskovanja, ki ga učenci najprej 
spoznajo tako, da jim ga učitelj predstavi. Nato lahko učenci kasneje samostojno 
načrtujejo in izvedejo učenje z raziskovanjem. Našteti in opisani so posamezni koraki 
ter način vodenja učencev. Krog raziskovanja zajema 6 korakov, in sicer: 1. 
poizvedovanje, 2. povezovanje, 3. predpostavljanje, 4. izvedba, 5. vrednotenje, 6. 
prikaz. Pri 1. koraku nas zanima, kaj o tem že vemo in kaj želimo izvedeti, pri 2. koraku 
si naredimo pot, kako bi to ugotovili, pri 3. koraku predpostavimo svoja predvidevanja 
(hipotezo). Pri 4. koraku načrtujemo in izpeljemo zastavljen načrt (izvedba poskusa). 
Sledi 5. korak, kjer beležimo dokaze, analiziramo in oblikujemo zaključke. Pri zadnjem, 
6. koraku sledi prikaz in predstavitev rezultatov (Moravec, 2014). Krog raziskovanja je 
precej podoben Krogu učenja z raziskovanjem (slika 1), ki ga je začrtal Llewellyn 
(2005), a krog raziskovanja s slike 3 je še natančnejši in primernejši za učence, ki se 
z učenjem z raziskovanjem srečajo prvič, saj zajema več razlage in opornih točk.  
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Slika 2: Primer poteka učne ure učenja z raziskovanjem (Pavlin idr., 2016) 

 

 

 

 

Slika 3: Krog raziskovanja (Moravec, 2014) 
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Učenci so pri empiričnem delu magistrskega dela skozi učne ure usvajali različne 

pojme, ki so povezani z učenjem z raziskovanjem. Ti pojmi so: 

 raziskovalno vprašanje: je vprašanje, na katerega skozi raziskavo poskušamo 

dobiti odgovor (npr. Od česa je odvisna plovnost?); 

 konstanta: to, česar pri preizkusu ne spreminjamo (npr. Ne spreminjamo 

tekočine, oblike in velikosti predmeta); 

 spremenljivka: to, kar se skozi preizkus spreminja (npr. Spreminjamo snovi, iz 

katerih so predmeti); 

 napoved: naša napoved o tem, kakšen bo rezultat poskusa (Krnel, 2014) (npr. 

Napovemo, da bo les na vodi plaval, plastelin in kovina ne bosta). 

Učenci so spoznali, kako načrtovati pošten poskus, v angleškem jeziku imenovan »fair 

test«. Pošten poskus zajema določanje spremenljivk in konstant, ki vodijo do 

pravilnejših odgovorov in do objektivnih rezultatov izvedenih poskusov (Krnel, 2006). 

Če hočemo pri učenju z raziskovanjem iz dobljenih rezultatov oblikovati objektivne 

sklepe, moramo izvesti pošten poskus. Naloga učencev je, da med spremenljivkami 

poiščejo tisto neodvisno spremenljivko, ki vpliva na izid poskusa. Običajno učenci po 

nekaj poskusih ugotovijo, da morajo načrtno spreminjati eno spremenljivko (Krnel, 

2006). Npr. pri gnetljivosti plastelina morajo ugotoviti, katera spremenljivka 

(temperatura snovi) vpliva na boljšo oz. slabšo gnetljivost. 

 

2.3 Snovi in njihove lastnosti 
Snov je vse, kar zavzame določeno prostornino in ima svojo maso. Na svetu poznamo 

zelo veliko različnih snovi, ki jih uporabljamo za različne namene. Vse je odvisno od 

njihovih lastnosti, ki jih imajo. Večinoma uporabljamo zmesi, iz katerih lahko navadno 

pridobimo tudi čiste snovi. Lastnost snovi je tudi, da pri kemijski reakciji iz dveh snovi 

nastane nova snov. Snovi so lahko v različnem agregatnem stanju, in sicer v trdnem, 

tekočem in plinastem (Bačič idr., 2014). Pri naših učnih urah bomo uporabljali in 

odkrivali lastnosti predvsem trdnih snovi, uporabili bomo tudi nekaj snovi, ki so v 

tekočem agregatnem stanju. 

2.3.1 Snovi 
Skozi učne ure učenja z raziskovanjem so se učenci rokovali z različnimi snovmi. 

Snovi, ki smo jih tekom poskusov od 2. do 6. srečanja skozi 5 tematskih učnih srečanj 

spoznavali, so bile: 

 papir: list iz prepletenih vlaken, ki so pretežno rastlinskega izvora (Dolinar in 

Knop, 1994). Je snov, ki jo je najlažje predelati in uporabiti znova. Osnovna 

surovina zanj je les. Delimo ga po različnih vidikih: po gramaturi, obliki, namenu 

uporabe, vlakninski in površinski obdelavi. Gramatura papirja predstavlja težo 

enega kvadratnega metra papirja (g/m2). Kadar je gramatura nižja od 225 g/m2, 
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govorimo o papirju, v primeru, ko je gramarura višja, govorimo o kartonu, 

lepenki. Pisalni papir ima gramaturo od 40 do 100 g/m2. Papirji z večjo 

gramaturo so debelejši, z nižjo so tanjši (Murn, 2014). Iz papirja so narejeni listi 

v zvezku. 

 kovina: kemijski element, ki se s posebnimi lastnostmi razlikuje od drugih 

elementov. Na sobni temperaturi je praviloma v trdem agregatnem stanju. 

Kovine imajo nekatere fizikalne lastnosti: lesk, večjo gostoto, so kovne in 

raztegljive, so dobri prevodniki (elektrike in toplote), imajo visoko tališče (Curk, 

2008). Iz kovine so narejene npr. noge pri stolu, mizi, klešče. 

 guma: nastane pri postopku vulkanizacije, v katerem kavčuk toplotno obdelajo 

z žveplom. V 30. letih prejšnjega stoletja so izdelali prvo umetno (sintetično) 

gumo (Jamšek idr., 2014). Umetna guma, ki smo jo uporabljali pri poskusih in 

jo učenci poznajo, spada med elastomere in se uporablja v avtomobilski 

industriji (pnevmatike), v gospodinjstvu (gumice, poletna obuvala) (Naglič, 

2009).  

 les: naravna snov, primerna za izdelovanje različnih predmetov. Obdelujemo ga 

lahko z različnimi obdelovalnimi postopki (žaganje, vrtanje …) (Pavlin idr., 

2016). Les se imenuje vsaka vlaknasta snov, ki je rastlinskega izvora iz celuloze 

in hemiceluloze ter je olesenela. Je naravni material in ga ni mogoče pridobivati 

sintetično (Ozmec, 2013). Iz lesa sta lahko narejeni npr. omara in postelja. 

 kinetični pesek: sodoben material, ki spada med nenewtonske tekočine. Znan 

je po tem, da njegova viskoznost pod pritiskom naraste. Je zelo gnetljiv, njegova 

lastnost je tudi ta, da se ne izsuši (Katz, 2014). 

 parafin: zmes trdnih alkanov (nasičenih ogljikovodikov), ki imajo več kot 20 

ogljikovih atomov (Zakrajšek, 2017). Uporabljamo ga predvsem za izdelavo 

sveč, za impregniranje papirja itd. (Dolinar in Knop, 1994). Pri preverjanju 

znanja smo sicer uporabili zapis vosek, a ker je terminsko pravilnejša uporaba 

parafin, smo skozi učne ure uporabljali izraz parafin. Medtem ko je parafin le 

mineralnega izvora, so voski lahko tudi živalskega in rastlinskega. Voski so estri 

višjih maščobnih kislin in višjih alkoholov. Naravni voski vsebujejo tudi parafin. 

Voski prekrivajo dlako, volno in perje živalim. Pri rastlinah prekrivajo liste, 

sadeže, semena (Vrtačnik idr., 2014). 

 goba: je iz umetne snovi, uporablja se v gospodinjstvu, za brisanje šolske table 

(Dolinar in Knop, 1994). S terminom goba smo poimenovali snov, iz katere je 

kuhinjska penasta gobica, ki jo uporabljamo za pomivanje posode. 

Pomembno je tudi razlikovanje med pojmoma snov in predmet. Snov je vse, kar 

zavzema določen prostor in ima svojo maso. Snovi se razlikujejo po svojih lastnostih 

(zgradba, agregatno stanje, gostota, gnetljivost …). Predmeti okoli nas so zgrajeni iz 

snovi (Moravec idr. 2014). Primer: stol je predmet, ki je lahko iz lesa (snov) ali plastike 
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(snov). Poleg termina snov smo uporabljali tudi material, ki po SSKJ5 pomeni: »kar se 

uporablja za izdelavo česa; snov, tvarina«. Hergan idr. (2017) v učbeniku Spoznavanje 

okolja 3 navajajo, da snovi iz katerih lahko izdelamo uporabne predmete, poimenujemo 

materiali. Termin material se sicer bolj uporablja v gradbeništvu, a smo ga učencem 

pri preizkusih znanja prav tako upoštevali za pravilen odgovor. 

Poznati moramo tudi razliko med procesoma raztapljanje in taljenje. Pogosto se 

srečujemo z raztopinami, ki imajo raztopljeno trdno snov v tekočini (npr. raztopina soli 

v vodi) (Sajovic idr., 2014). Stopiti po SSKJ pomeni, da trdna snov zaradi toplote preide 

v tekoče stanje. Omenjena opredelitev je fizikalno napačna, saj je taljenje fazni prehod, 

pri katerem zaradi dovajanja toplote snov prehaja iz trdega v tekoče stanje. Npr. 

čokolada se je stalila, ker smo jo pustili na soncu.  

2.3.2 Lastnosti snovi 
Snovi in materiale se razvršča v različne skupine glede na lastnosti. Poznamo različne 

lastnosti snovi, in sicer: tališče in vrelišče, mehanske lastnosti (trdnost, žilavost, 

elastičnost), prevodnost (električna, toplotna), obstojnost (Čeh in Dolenc, 2010). V 

raziskavi so se učenci seznanili s sledečimi lastnostmi snovi:  

 vpojnost: lastnost snovi, da v sebi zadrži vodo (Petrovec idr., 2014). Vpojna 

snov je na primer goba, ki jo uporabljamo za brisanje zelene šolske table, po 

kateri pišemo s kredo, saj v sebi zadrži nekaj vode, da lažje očistimo tablo.  

 trdota: pomeni upor enega telesa v trdnem agregatnem stanju proti vdoru 

drugega telesa v trdnem agregatnem stanju (Dolinar in Knop, 1994). Lažje jo 

lahko razumemo kot lastnost materiala, ki je odporen proti zunanjim mehanskim 

vplivom, ki bi trajno spremenili površino snovi (vtiskanje, rezanje itd.), ali kot 

odpornost materiala, v katerega vtiskamo drug predmet. Pojma trdota ne 

smemo zamenjati s pojmom trdnost, saj slednja določa mejo, pri kateri se snov 

pretrga, prelomi (Curk, 2008). Primer trde snovi je npr. železo, saj vanj težje 

vtiskamo predmet iz druge snovi. Trdoto pri snoveh lahko merimo po Brinellu ali 

Vickersu. Med seboj sta si metodi zelo podobni – pri obeh s konstantno silo 

vtiskamo telo v površino snovi, ki jo preizkušamo. Opazujemo, kaj se zgodi na 

površini snovi in izmerimo premer vtiska (po Brinellu) ali dolžino diagonal vtiska 

(po Vickersu). Nato iz znanih zvez izračunamo trdoto snovi (Božič, 2010). 

Kamninam in mineralom lahko trdoto določamo z Mohsovo trdotno lestvico. 

Trdoto določamo tako, da z ostrim robom tršega minerala iz trdotne lestvice 

razimo po ravni ploskvi preiskovanega minerala. Če opazimo razo, je mineral, 

ki mu določamo trdoto, mehkejši, če ne opazimo raze, pa poskusimo še obratno 

(s preiskovanim materialom razimo mineral iz trdotne lestvice). Če opazimo 

razo, je preiskovani mineral trši. Če ne opazimo raze, imata minerala enako 

trdoto (Šorgo idr., 2012). 

                                            
5 Slovar slovenskega knjižnega jezika 



 14 

 gnetljivost: snovi, ki so gnetljive, lahko z gnetenjem preoblikujemo v telo 

poljubne oblike. Snovi, ki jih ne moremo gnesti, so negnetljive (Petrovec idr., 

2014). Snovi, ki so dobro gnetljive so npr. plastelin, kinetični pesek, testo. 

Negnetljivi snovi pri sobnih pogojih sta les, kovina. 

 prožnost: oblika nekaterih teles se ne spremeni, saj se povrnejo v prvotno 

obliko, zato jim pravimo, da so narejena iz prožne snovi. Telesa, katerim se 

oblika spremeni, so narejena iz neprožne snovi in se pri upogibanju strgajo, 

zlomijo ali se jim spremeni oblika in taka tudi ostane (Petrovec idr., 2014). 

 odbojnost: lastnost snovi, da se odbija (npr. od tal). Odbojnost pri predmetih je 

mogoča zaradi zgornje lastnosti (prožnosti). Kadar je predmet iz prožne snovi, 

ta omogoča, da se predmet odbije. V preizkusih znanja o lastnostih snovi smo 

uporabljali pojem odbojnost, a ker pri odbojnosti govorimo bolj pri svetlobi (odboj 

svetlobe), smo skozi učne ure termin zamenjali s prožnostjo, saj je strokovno 

pravilnejši (Likar, 2009).  

 plovnost: pomeni, da nek predmet plava/potone/lebdi. Nanjo vpliva gostota 

snovi, iz katere je predmet narejen. Predmet bo na vodi plaval, če ima snov, iz 

katere je narejen, manjšo gostoto kot voda in obratno (ne bo plaval, če ima večjo 

gostoto kot voda). Plovnost enake snovi je v različnih tekočinah (sladka voda, 

olje, malinovec) lahko različna, zato je učencem zaželeno prikazati tovrstne 

poskuse. Jajce npr. v sladki vodi potone, v slani vodi plava (Furlan in Fošnarič, 

2014). 

2.3.3 Napačne predstave učencev 
Ker se raziskava magistrskega dela nanaša na obravnavo lastnosti snovi skozi učenje 

z raziskovanjem, je potrebno poznati tudi napačne predstave učencev o lastnostih 

snovi.  

Na podlagi raziskave v Ameriki so Yin idr. (2008) ugotovili, da imajo učenci ogromno 

napačnih predstav o plovnosti že ob prehodu iz vrtca v osnovno šolo. Do napačnih 

predstav pride zaradi spremenljivk, ki jih je predšolskim otrokom težje razložiti (gostota, 

masa …). Kadar se te napačne predstave zakoreninijo, jih je kasneje težje spremeniti.  

V Angliji je bila narejena raziskava, kjer so ugotavljali, kje imajo učenci, stari od 5 do 7 

let, težave z razumevanjem učne vsebine in kje razvijajo napačne predstave. Ena 

izmed vsebin je bila plovnost, kjer so učenci mnenja, da manjši predmeti plavajo, večji 

potonejo – torej si plovnost razlagajo na podlagi velikosti predmeta. Podobno težavo 

imajo pri primerjavi velikosti in mase predmetov, saj so mnenja, da imajo večji predmeti 

večjo maso, pri čemer ne upoštevajo gostote snovi. Seveda je lahko po drugi strani 

napačno razumevanje osnova za raziskavo, zakaj to ni tako. Učenci se iz svojih napak 

učijo tako, da si pravilno razlago ustvarijo ter potrdijo s skrbno načrtovanimi in 

izvedenimi poskusi (Pine idr., 2001). Učenci od 6. do 8. razreda devetletne osnovne 

šole imajo težave tudi z razumevanjem pojma trdota, saj ga zamenjujejo s trdnostjo, 

kar je v diplomskem delu z raziskavo podprl Stepišnik (2011). 
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Za naivna razumevanja lastnosti snovi so lahko kriva tudi uporaba animiranih filmov in 

risank pri poučevanju naravoslovnih tematik. Učenci so risankam večino časa 

izpostavljeni doma, manj tudi v šoli. Na podlagi animiranih filmov in risank, ki so si jih 

ogledali učenci 3. razreda osnovne šole, so si učenci ustvarili mnenje, da je kovina 

(železna krogla) prožna in da se lahko večkrat odbije od površine (Jeraj in Susman, 

2016). 

Napačna pojmovanja in razumevanja lahko nastanejo tudi v šoli, razlog za to tiči v 

neustrezni učiteljevi razlagi. Strokovno nepravilna ali zavajajoča je lahko tudi 

obrazložitev pojmov, ki jih najdemo v učbenikih in delovnih zvezkih. Težava je v tem, 

da se nepopolna ali napačna pojmovanja lahko ohranijo ali utrdijo in jih nato pri učencih 

s težavo preoblikujemo. Dolenc Orbanić in Battelli (2015) poudarjata, da bi lahko 

ravnatelji na šolah spodbujali učitelje k profesionalnemu razvoju ter pridobivanju znanj 

in kompetenc, saj bi lahko tako lažje kritično ovrednotili razlage v učnih gradivih. 

Povzemata tudi raziskave, kjer je dokazano, da tradicionalni pristopi poučevanja niso 

tako učinkoviti pri odpravljanju napačnih pojmovanj kot sodobne strategije poučevanja. 

2.4 Situacijski interes 
Skozi magistrsko delo smo poskušali ugotoviti, kako učenje z raziskovanjem vpliva na 

situacijski interes učencev do izvajanja poskusov ter do predmeta naravoslovje in 

tehnika.  

Interesi na področju vzgoje in izobraževanja so ena od pomembnih sestavin 

motivacije, povzema Juriševič (2012). Hidijeva (2000, v Juriševič, 2012) je interes 

opredelila v smislu psihološkega vzburjenja, ki naj bi vključeval usmerjeno pozornost, 

čustveno vpletenost, vztrajnost in večje kognitivno delovanje.  

Treba je ločiti med dvema vrstama interesov, in sicer med situacijskim in individualnim 

(osebnim). Za individualni interes je značilno, da se posameznik popolnoma preda in 

usmeri k nalogi, saj med posameznikom in določenim vsebinskim področjem velja 

stabilno in vrednostno obarvano razmerje. Za situacijski interes je značilno, da je bolj 

površinske in minljive narave. Vzrok za njegovo sprožitev je določena vsebina ali 

trenuten zunanji dogodek. Primer situacijskega interesa med poukom v smislu 

motivacijske spodbude, ki jo uporabljajo učitelji, so »motivacije«. Med samim poukom 

jim pomaga, da pritegnejo pozornost učencev (Juriševič, 2014).  

2.5 Zanimanje učencev za naravoslovje 
V raziskavi PISA (2006) je bilo med drugim raziskano, kakšno je zanimanje učencev, 

starih 15 let, za naravoslovje na splošni ravni. Rezultati raziskave so pokazali, da 

učenci izražajo srednje ali visoko zanimanje. Za vse države, ki so bile vključene v 

raziskavo, je značilno, da imajo učenci z večjim zanimanjem za naravoslovje na splošni 

ravni v povprečju višje naravoslovne dosežke. Zanimanje učenca za določen predmet 

in njegov dosežek pri tem predmetu se lahko tudi medsebojno krepita. Seveda lahko 

nanju vplivajo še drugi dejavniki (npr. socialno stanje njihovih staršev, njihovih šol). 
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Pozitiven odnos do naravoslovja, ne glede na naravo te povezave, še vseeno ostaja 

pomemben cilj izobraževanja.  

V raziskavi PISA (2006) so raziskovalci tudi prišli do zaključka, da imajo učenci v 

Sloveniji večinoma veselje do naravoslovja. Večina (52–58 %) jih je odgovorila, da se 

pri učenju naravoslovja zabavajo, jih zanima, radi berejo o naravoslovju in uživajo v 

pridobivanju novega znanja. Manj kot polovica učencev (44 %) naravoslovne naloge 

rešuje z veseljem. Rezultati povedo, kako pomembno je veselje do učenja 

naravoslovja, saj je le-to povezano tudi z višjimi dosežki v naravoslovju v državi.  

2.6 Učenje z raziskovanjem v učbenikih za NIT v 4. 

razredu osnovne šole 
Ob pregledu učbenikov za NIT v 4. razredu smo bili pozorni na vključenost praktičnih 

nalog, ki so povezane z učenjem z raziskovanjem. V tabeli 2 so zbrani podatki 

zastopanosti nalog, ki so povezane s snovmi in lastnostmi, ki smo jih mi uporabljali pri 

poskusu. Razvidno je, da so v tistih učbenikih, ki vsebujejo različne naloge (povezane 

s poskusi), navodila za izvedbo poskusa v celoti podana. Samo v enem učbeniku je 

predstavljen potek učne ure učenja z raziskovanjem, ostali podobnih primerov izvedbe 

učne ure ne vsebujejo.  

 

Tabela 2: Vključenost učenja z raziskovanjem v učbenikih 

Avtor (vir); 
založba 

Ali vsebuje naloge, ki so povezane z učenjem z raziskovanjem? 

Pavlin idr., 2016; 
Mladinska knjiga 

 Primer poteka učne ure učenja z raziskovanjem, ki je viden na sliki 2.  

 Vsebuje več nalog, ki spodbujajo aktivnost učencev, primeri različnih 
poskusov, ki jih lahko izvajajo (navodila so v večini primerov za celoten poskus 
podana). 

Mirt idr. 2003; 
Mladinska knjiga 

 Ni podanih nalog, ki so povezane z učenjem z raziskovanjem. 

Skribe Dimec, 
2002; DZS 

 Vsebuje več nalog, ki spodbujajo aktivnost učencev, primeri različnih 
poskusov, ki jih lahko izvajajo (navodila so v večini primerov za celoten poskus 
podana). 

Kolman idr., 2002; 
Rokus 

 Vsebuje več nalog, ki spodbujajo aktivnost učencev, primeri različnih 
poskusov, ki jih lahko izvajajo (navodila so v večini primerov za celoten poskus 
podana). 

Brumen idr., 2004; 
Tehniška založba 
Slovenije 

 Vsebuje malo nalog, ki spodbujajo aktivnost učencev, primeri različnih 
poskusov, ki jih lahko izvajajo (navodila so v večini primerov za celoten poskus 
podana). 

Kopasić idr., 2014; 
i-učbenik za NIT 

 Vsebuje več nalog, ki spodbujajo aktivnost učencev, primeri različnih 
poskusov, ki jih lahko izvajajo (navodila so v večini primerov za celoten poskus 
podana). 
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2.7 Spoznavanje snovi v učbenikih za naravoslovje in 

tehniko v 4. razredu osnovne šole 
Poleg vključevanja učenja z raziskovanjem v pouk smo preverili, katere snovi in njihove 

lastnosti so predstavljene v različnih učbenikih. Čeprav vsi sledijo učnemu načrtu, še 

vseeno prihaja do manjših razlik pri poglabljanju in poudarkih pri spoznavanju 

določenih snovi. V večini učbenikov sta omenjena les in papir ter njuna uporaba in 

rokovanje z njima, kar lahko vidimo v tabeli 3. 

 

Tabela 3: Vključenost različnih snovi in njihovih lastnosti v učbenikih 

Avtor (vir); 
založba 

Katere snovi in njihove lastnosti učenci spoznavajo? 

Pavlin idr., 2016; 
Mladinska knjiga 

 Omenjene so kovina, plastika, les, guma, steklo, testo, glina, plastelin, papir. 

 Skozi različne snovi spoznavajo njihove lastnosti, ki so: trdota, gnetljivost, 
prožnost, prepustnost za vodo in zrak. 

 Opisuje tudi uporabo snovi glede na njene lastnosti in kako jih lahko 
obdelujemo (gnetemo, žagamo, mečkamo, prepogibamo, režemo). 

Mirt idr. 2003; 
Mladinska knjiga 

 Ni podanih nalog, ki so povezane s snovmi, ki smo jih uporabljali mi. 

Skribe Dimec, 
2002; DZS 

 Les (opis, različne vrste lesa, postopki za obdelavo). 

 Delitev snovi na trdne, tekoče in plinaste ter opis posamezne skupine.  

 Steklo, guma, glina; primer uporabe snovi v vsakdanjem življenju. 

Kolman idr., 2002; 
Rokus 

 Opisuje lastnosti snovi (gnetljivost, prožnost, trdota, prepustnost za vodo in 
zrak ter uporabnost predmetov).  

 Papir (kako ga naredimo, iz česa je, kakšne so njegove lastnosti). 

 Les (kaj je les in načini obdelave lesa). 

 Vosek (kaj je, prehajanje snovi v različna agregatna stanja). 

Brumen idr., 2004; 
Tehniška založba 
Slovenije 

 Les (opisuje različne vrste lesa, načine obdelave, kaj lahko izdelamo iz lesa).  

 Papir (kako ga pridobimo, obdelujemo, preoblikujemo). 

 Delitev snovi na trdne, kapljevine in na pline ter opis posameznih skupin.  

 Omenja še naslednje snovi: plastelin, glina, les, parafin. 

Kopasić idr., 2014; 
i-učbenik za NIT 

 Opisuje gostoto in vsebuje video posnetek s prikazom mešanja dveh tekočin z 
različno gostoto. 

 Opisuje trdoto, gnetljivost, poda primere (kamen, glina). 

 Opisuje prožnost in snovi, ki so prožne (balon, gumica). 

 Omenja še plastelin, vosek, železo, les. 
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3 EMPIRIČNI DEL 
V prejšnjem poglavju smo predstavili teoretična izhodišča, ki so povezana z empiričnim 

delom magistrskega dela. V tem poglavju bomo opredelili raziskovalni problem, cilje 

raziskave, raziskovalna vprašanja, raziskovalno metodo. Predstavljeni bodo 

instrumenti in vse učne ure, ki smo jih izvedli skupaj z učenci, sledijo rezultati raziskave 

in odgovori na raziskovalna vprašanja.  

3.1 Raziskovalni problem 
Iz pregleda slovenske in tuje literature razberemo, da je učenje z raziskovanjem zelo 

pristno in priporočljivo pri pouku naravoslovja in tehnike. Poleg tega, da je učencem 

tak pouk bolj zanimiv, jih postavi v aktivnejšo vlogo ter jih spodbudi k samostojnejšemu 

delu in razmišljanju. Učenci se tudi učijo, kako se učiti. Učitelj pri tem podpira njihovo 

prizadevanje po usvajanju znanja in zviševanju radovednosti (Collier idr., 2016). 

Ker so izsledki raziskav o učinku učenja z raziskovanjem pozitivni, menimo, da je to 

dobro izhodišče za raziskavo, ki vključuje učenje z raziskovanjem. Tako smo želeli z 

magistrskim delom ugotoviti naslednje: 

- v kolikšni meri se preko učenja z raziskovanjem pri učencih izboljša sposobnost 

načrtovanja poskusov; 

- kako to vpliva na doprinos znanja o lastnostih različnih snovi; 

- kako to vpliva na povečanje situacijskega interesa do izvajanja poskusov v zvezi z 

lastnostmi snovi in do predmeta samega. 

3.2 Cilji raziskave in raziskovalna vprašanja 
Cilj raziskave je ugotoviti, kako vključenost učenja z raziskovanjem pri NIT v 4. razredu 

vpliva na zapomnitev učne vsebine, situacijski interes in sposobnost načrtovanja 

poskusov.  

Z raziskavo smo želeli dobiti odgovore na spodnja raziskovalna vprašanja: 

1. Kako se skozi učenje z raziskovanjem pri učencih izboljša sposobnost 

načrtovanja poskusov? 

2. Kako skozi raziskovalni pouk učenci usvojijo znanje o lastnostih različnih snovi? 

3. Kako se situacijski interes učencev pri učenju z raziskovanjem, načrtovanju in 

izvajanju poskusov ter oblikovanju zaključkov v zvezi z lastnostmi snovi tekom 

načrtovanih ur spreminja? 

 

Da bi odgovorili na prvo raziskovalno vprašanje, smo učence spremljali skozi njihova 

načrtovanja, v ta namen so trikrat rešili preizkus o načrtovanju poskusa. Na drugo 

raziskovalno vprašanje smo odgovorili tako, da smo preverili predznanje učencev o 

lastnostih snovi in to primerjali z znanjem, ki so ga pokazali na preizkusu znanja o 

lastnostih snovi po opravljenih učnih urah z učenjem z raziskovanjem. Odgovor na 

tretje raziskovalno vprašanje smo dobili tako, da smo z vprašalnikom o situacijskem 

interesu preverili njihov situacijski interes pred izvedbo učnih ur učenja z 

raziskovanjem in po izvedbi.  



 19 

3.3 Metodologija 

3.3.1 Raziskovalna metoda in raziskovalni pristop 
Pristop, ki smo ga uporabili, je kvalitativni. Uporabljena je bila deskriptivna metoda 

pedagoškega raziskovanja. 

3.3.2 Vzorec 
Način vzorčenja je bil namenski za potrebe magistrske naloge in neslučajnostni. V 

raziskavi je sodelovalo 13 učencev in učenk 4. razreda izbrane mestne osnovne šole. 

Ker spol ni bil v interesu študije, je pri učencih ves čas uporabljena moška spolna 

slovnična oblika, tudi za učenke. Njihova povprečna starost je bila 10 let. Vzorec ni 

zajemal večjega števila učenk in učencev, saj smo se tako lahko bolj posvetili izvedbi, 

opazovanju učencev in poglobljeni analizi. Zagotovljena je bila anonimnost sodelujočih 

učencev. Ti so v magistrskem delu označeni s šifro. Šifro sestavlja črka U (kot učenec) 

in zaporedna številka učenca. 

3.3.3 Opis zbiranja podatkov 
Podatke smo zbirali v 4. razredu na izbrani mestni šoli. Da so ostala imena učencev 

anonimna, so se na vsak preizkus znanja, učni list in vprašalnik vedno podpisali z isto 

šifro. Izvedli smo 7 srečanj, skupaj so zajemala 12 šolskih ur. Testiranje, zbiranje in 

obdelovanje podatkov, pridobljenih z instrumenti, je bilo izvedeno na podlagi soglasja 

staršev. Na izbrani šoli ga podpišejo ob začetku šolskega leta, zato za sodelovanje po 

presoji vodstva šole ni bilo potrebno pridobiti dodatnih soglasij staršev učencev.  

Na srečanjih, kjer smo izvajali poskuse, so bili učenci razdeljeni v skupine. Vsakič se 

je vsebina poskusa navezovala na eno lastnost snovi, raziskali smo jih pet. Podatke 

smo zbirali s petimi različnimi instrumenti. Štiri od teh so reševali učenci (preizkus 

znanja o lastnostih snovi, preizkus znanja o načrtovanju poskusa, učni list, vprašalnik 

o situacijskem interesu), enega (vprašalnik za evalvacijo učne ure) je po vsaki uri, ko 

smo izvajali poskuse, izpolnjeval učitelj. 

Pred začetkom izvajanja poskusov je vsak učenec rešil preizkus o lastnostih snovi, s 

katerim smo dobili vpogled v njihovo znanje o lastnostih snovi. Enak preizkus znanja 

so rešili tudi ob koncu učenja z raziskovanjem (po vseh izvedenih poskusih). Tako smo 

lahko primerjali njihovo znanje pred in po učenju z raziskovanjem. 

Učenci so pred začetkom učenja z raziskovanjem rešili vprašalnik o situacijskem 

interesu, ki se je navezoval na izvajanje poskusov ter na predmet naravoslovje in 

tehnika. Enak vprašalnik so rešili tudi na koncu srečanj, tako smo lahko primerjali 

njihov situacijski interes do izvajanja poskusov pri učenju z raziskovanjem v zvezi z 

lastnostmi snovi in njihov situacijski interes do predmeta. Vprašanja na vprašalniku so 

povzeta po raziskavi TIMMS (Svetlik idr., 2008). 

Instrument za zbiranje podatkov o napredku načrtovanja poskusa je bil preizkus znanja 

o načrtovanju poskusa, ki so ga učenci rešili trikrat: prvič pred prvo učno uro učenja z 

raziskovanjem, drugič po izvedenem tretjem poskusu in še zadnjič na koncu vseh 
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srečanj. Ta preizkus znanja se je edini od instrumentov ves čas minimalno spreminjal, 

kar pomeni, da so morali učenci vsakič načrtovati malo drugačen poskus z znanimi 

snovmi. Z njim smo preverjali njihov napredek pri samostojnem načrtovanju poskusa. 

Poskuse so učenci izvajali v skupinah, ki so bile oblikovane po predlogu razredničarke 

razreda, saj jih pozna že dlje časa in je lažje presodila, kako jih najbolje razvrstiti.  

Prva ura učenja z raziskovanjem je bila bolj vodena in v strukturirani obliki, nato je bilo 

prisotnega vse več samostojnega dela učencev. Vsako uro, pri kateri smo izvajali 

poskuse, so morali izpolniti učni list, ki je sestavljen na podlagi plakata Učenje z 

raziskovanjem, ki je nastal v okviru projekta Fibonacci (Gostinčar Blagotinšek, 2007). 

S pridobljenimi informacijami smo lahko po vsaki uri (petkrat), v primerjavi s prejšnjimi, 

sproti preverjali napredke učencev pri načrtovanju poskusa. Učenci so (z našo 

pomočjo) razjasnili še neznane pojme in učne liste reševali sproti. Vsakemu 

načrtovanemu poskusu je sledilo poročanje, kjer so učenci svoje rezultate primerjali z 

drugimi, jih utemeljevali, debatirali o morebitnih odstopanjih, podali predloge 

izboljšave, postavljali nova raziskovalna vprašanja. 

Po vsaki uri (petkrat) učenja z raziskovanjem smo izpolnili vprašalnik za evalvacijo 

učne ure, ki je prav tako nastal v okviru projekta Fibonacci (Krnel, 2013). Nanaša se 

na dejavnosti učencev, na sam potek učenja z raziskovanjem, sodelovanje, 

predstavitev rezultatov in na njihov napredek pri učenju z raziskovanjem. 

3.4 Opis instrumentov 
V naslednjih podpoglavjih so predstavljeni instrumenti, s pomočjo katerih smo 

pridobivali podatke pri empiričnem delu. Prve štiri instrumente, ki so navedeni v tabeli 

4, so reševali učenci, vprašalnik za evalvacijo učne ure je izpolnjeval učitelj. Za lažjo 

predstavo, kdaj so učenci morali reševati kakšen instrument, je predstavljena uporaba 

le-teh v tabeli 4. Polje, obarvano s sivino, pomeni, da so učenci oz. učitelj to učno uro 

uporabljali določen instrument. 

Tabela 4: Uporaba instrumentov skozi srečanja z učenci. Sivo obarvanje pomeni, da 
je bil instrument tisto srečanje uporabljen. 

 

 

Instrument Zaporedna številka 

srečanja 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Preizkus znanja o lastnostih snovi        

2. Preizkus znanja o načrtovanju 

poskusa 

       

3. Vprašalnik o situacijskem interesu        

4. Učni list        

5. Vprašalnik za evalvacijo učne ure        
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3.4.1 Preizkus znanja o lastnostih snovi 
Preizkus znanja o lastnostih snovi so učenci reševali dvakrat, na prvem in zadnjem 

srečanju (tabela 4). Preizkus znanja o lastnostih snovi je zajemal štiri naloge. Pri prvi 

nalogi so morali učenci v oblakih obkrožiti tiste besede, ki jih poznajo (slika 4). Pri drugi 

nalogi so morali napisati, kaj vedo o obkroženih besedah iz prve naloge (slika 4). 

 

Slika 4: 1. in 2. naloga na preizkusu znanja o lastnostih snovi 

Pri tretji nalogi so morali napisati, kaj je besedam v oblakih skupnega (slika 5) oz. 

zapisati njihovo nadpomenko. 

 

Slika 5: 3. naloga na preizkusu znanja o lastnostih snovi 

Pričakovani odgovori so bili: za 1. oblak (lastnosti), za 2. oblak (snovi, materiali), za 3. 

oblak (raziskovanje, raziskovalni pouk, poskus). 

Pri četrti nalogi so morali povezati besede iz 1. in 2. oblaka (slika 6). 

 

Slika 6: 4. naloga na preizkusu znanja o lastnostih snovi 
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Pričakovani odgovori so vidni na sliki 7. Pričakovali smo, da bodo vsaj za lastnosti in 

snovi, ki so jih obkrožili, povezali s kakšno lastnostjo/snovjo iz sosednjega oblaka. 

 

Slika 7: Primer odgovorov na 4. vprašanje na preizkusu znanja o lastnostih snovi 

3.4.2 Vprašalnik o situacijskem interesu 
Vprašalnik o situacijskem interesu so učenci izpolnili trikrat (tabela 4). Z vprašalnikom 

o situacijskem interesu (tabela 5) smo poskušali izvedeti, kakšen je njihov situacijski 

interes do naravoslovja in do izvajanja poskusov. Vprašanja na vprašalniku so povzeta 

po raziskavi TIMMS (Svetlik idr., 2008). 

Navodila za reševanje so bila: 

Pri vsaki trditvi (A, B, C in D) s križcem (X) označi v polje, za katerega meniš, da velja 

zate. Pri vsaki trditvi (A, B, C in D) lahko označiš samo eno polje. 

Tabela 5: Vprašalnik o situacijskem interesu učencev do naravoslovja ter do izvajanja 
poskusov 

 

3.4.3 Preizkus znanja o načrtovanju poskusa 
Preizkus znanja o načrtovanju poskusa so učenci rešili trikrat (tabela 4). Ta preizkus 

znanja se je edini ves čas minimalno spreminjal. Naloge, ki so jih učenci imeli na tem 

preizkusu znanja, so vidne v tabeli 6. Če nalogo primerjamo z ravnmi učenja z 

raziskovanjem, ki jih lahko učitelj izbere po Holbrooku in Rannikmae (2011), so naloge 

 Popolnoma se 
strinjam. 

Se strinjam. Se ne strinjam. Sploh se ne 
strinjam. 

A) Rad se učim 
naravoslovje. 

    

B) Naravoslovje je 
dolgočasno. 

    

C) Rad imam 
naravoslovje.  

    

D) Rad delam 
poskuse. 
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Tip B (tabela 1). Učenci imajo podan samo raziskovalni problem, odprto pot imajo pri 

izbiri pripomočkov/materialov, postopku/poteku in odgovoru/rešitvi. 

Tabela 6: Tri različne naloge na preizkusu znanja o načrtovanju poskusa 

1. poskus Načrtuj poskus, s katerim bi ugotovil, kako temperatura vode vpliva na raztapljanje 
sladkorja. 
Predvidena rešitev:  
Potrebujemo: 2 dl vode, 2 čajni žlički sladkorja, štoparico, 2 posodi, grelnik za vodo. 
Potek: V 2 enaki posodi natočimo 1 dl vode. V eni posodi je hladna voda, v drugi posodi 
vodo segrevamo 3 min. Nato damo v vsako posodo 1 čajno žličko sladkorja in mešamo 
10 sekund. Nato v obeh posodah opazujemo količino ne/raztopljenega sladkorja. 
Rezultate opažanja zapišemo. Narišemo tudi skico. 
Enak potek je tudi pri 2. in 3. poskusu, le da smo spremenili snovi. 

2. poskus Načrtuj poskus, s katerim bi ugotovil, kako temperatura vode vpliva na raztapljanje soli. 

3. poskus Načrtuj poskus, s katerim bi ugotovil, kako temperatura mleka vpliva na raztapljanje 
kakava. 

 

3.4.4 Učni list za učenje z raziskovanjem 
Učni list (priloga 1) so učenci rešili petkrat (tabela 4). Na učnem listu je zapisanih 10 

nalog, ki so učencem pomagale načrtovati poskus pri učenju z raziskovanjem. Poleg 

vprašanja so imeli zraven zapisano še pomoč (npr. pri vprašanju Kaj vpliva? so imeli 

pripisano še Od česa je to odvisno?). Učni list je sestavljen na podlagi plakata Učenje 

z raziskovanjem, ki je nastal v okviru projekta Fibonacci (Gostinčar Blagotinšek, 2007).  

3.4.5 Vprašalnik za evalvacijo učne ure 
Vprašalnik za evalvacijo učne ure (priloga 2) je edini instrument, ki ga niso izpolnjevali 

učenci, ampak učitelj. Uporabili smo vprašalnik, ki je nastal v okviru projekta Fibonacci 

(Krnel, 2013). Nanaša se na dejavnosti učencev, sam potek učne ure, sodelovanje 

učencev, na predstavitev rezultatov in na njihov napredek pri učenju z raziskovanjem.  

3.5 Opis učnih ur 
Na šoli smo z učenci izvedli 7 srečanj, skupaj so zajemala 12 šolskih ur. Prvo in zadnje 

srečanje sta bila namenjena reševanju preizkusa znanja o lastnostih snovi in je obakrat 

trajalo eno šolsko uro. Ostalih pet srečanj, ki so skupaj zajemala 10 šolskih ur, je bilo 

namenjenih učenju z raziskovanjem in je vsakič trajalo 2 šolski uri. Na začetku so 

srečanja potekala bolj vodeno, da so se učenci spoznali z novimi pojmi in načrtovanjem 

ter izvedbo poskusov, nato so bili pri delu vsako uro bolj samostojni. V nadaljevanju 

bomo predstavili potek vseh učnih ur, ki smo jih izvedli. 

3.5.1 Srečanje 1: Prvi preizkus znanja o lastnostih snovi, prvi 

preizkus znanja o načrtovanju poskusa, prvi vprašalnik o 

situacijskem interesu 
Na prvem srečanju so učenci reševali preizkus znanja o lastnostih snovi in preizkus o 

načrtovanju poskusa in vprašalnik o situacijskem interesu. Vsak učenec je preizkusa 

in vprašalnik reševal samostojno. Učencem smo razdelili preizkusa znanja in 

vprašalnik ter jim podali navodila za reševanje. Po tem, ko so vsi učenci rešili preizkus 
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znanja, smo ustno odgovorili na vsa vprašanja in učencem razjasnili še neznane 

pojme. Predstavljen jim je bil potek naslednjih ur, torej da bomo izvajali različne 

poskuse skozi učenje z raziskovanjem in spoznavali lastnosti snovi.  

Prvo šolsko uro so učenci rešili tudi preizkus znanja o načrtovanju poskusa. Skozi vsa 

srečanja so ga rešili trikrat, prvič na prvem srečanju, drugič po tretjem izvajanju 

poskusov in tretjič na zadnjem srečanju (tabela 4). 

3.5.2 Srečanje 2: Učna ura o vpojnosti vode 
Pri tej učni uri smo z učenci želeli ugotoviti, kako gramatura papirja vpliva na vpojnost 

vode. Najprej smo z učenci razjasnili pojma vpojnost in gramatura. Ponovili smo tudi 

pojme, ki smo jih opisali že prejšnjo uro (konstanta, spremenljivka, raziskovalno 

vprašanje, napoved). Z razumevanjem pojma vpojnost učenci niso imeli težav, saj so 

ga že spoznali in se z njim srečali v vsakdanjem življenju, prav tako so po razlagi 

razumeli pojem gramatura. Hitro so tudi predlagali, kako bi poskus izvedli, njihova 

navodila oz. pripomočki pri izvedbi poskusa so bili še premalo natančni. Ker je bila to 

prva ura izvajanja poskusov, smo z učenci najprej skupaj rešili učni list, kjer so 

potrebovali še veliko pomoči. Skupaj smo tudi načrtovali potek poskusa. Ko so učenci 

rešili učni list, so se po skupinah lotili izvajanja poskusa, pri čemer so imeli še nekaj 

težav z razdelitvijo dela v skupini. Na koncu je sledila analiza rezultatov in pogovor o 

njihovih rezultatih. 

Da je bilo učencem lažje reševati učni list, smo izdelali plakat (slika 8), na katerega 

smo skupaj z učenci dopolnjevali odgovore. Ob koncu učne ure smo z učenci skupaj 

izpolnili učni list, primer pravilno izpolnjenih vprašanj je zapisan v tabeli 7.  

Rezultati poskusa vpojnosti, ki smo ga izvedli v razredu, so vidni na sliki 9. Zbrani so 

podatki 4 skupin, v katere so bili učenci razvrščeni na začetku ure. Da smo učencem 

poenostavila razumevanje gramature in vpisovanje rezultatov, smo na plakatu pri vsaki 

gramaturi papirja prilepili papir z ustrezno gramaturo. 
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Tabela7: Primer pravilno izpolnjenega učnega lista pri poskusu vpojnost vode 

VPOJNOST VODE 

1. Raziskujemo: 

Od česa je odvisna vpojnost vode? 

2. Kaj vpliva? 

Snov, iz katere je predmet, debelina predmeta, čas (snovi v vodi), gramatura papirja. 

3. Kaj lahko opazujemo, merimo? 

Dolžino prepotovane poti vode. 

4. Mislim, da velja ...  

Čim manjša je gramatura papirja, tem daljšo pot prepotuje voda po njem. 

5. Načrt raziskave (kaj potrebujemo) in skica.  

Potrebujemo: papir različne gramature (45, 80, 100, 120, 200 g/m2), z enako dolžino 

in širino,  merilno posodo, vodo, ravnilo. 

Potek: V merilni posodi imamo 1 cm vode. Papirje, ki imajo enak format in različne 

gramature, naenkrat pomočimo v vodo tako, da se papir dotika dna posode in ga 

držimo pravokotno na vodno gladino. Papirje držimo v vodi 1 minuto. Nato vse 

naenkrat povlečemo iz vode in izmerimo, do kje je prepotovala voda. Rezultate 

zapišemo in narišemo skico. 

6. Spreminjamo. 

Gramaturo papirja. 

7. Ne spreminjamo. 

Količine vode, širine papirja, časa, posode, kota, pod katerim držimo papir v vodo. 

8. Opazujemo, merimo. 

Dolžino prepotovane poti. 

9. Napoved rezultatov. 

**Učenci zapišejo svojo napoved rezultatov. 

10. Meritve, opažanja in sklepi. 

**Učenci zapišejo svoje meritve, opažanja in sklepe. 
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Slika 8: Plakat na učno temo vpojnost 

Pri rezultatih je pri posameznih meritvah prišlo do manjših odstopanj, saj so bili učenci 

premalo natančni in smo se o tem tudi pogovorili. Do odstopanj je prišlo zaradi 

nenatančne drže papirja v vodi (preveč so ga potisnili na dno, papirja niso držali pod 

pravilnim kotom, nenatančno merjenje). Pogovorili smo se še o novih načinih, kako bi 

lahko izvedli poskus vpojnosti. Učenci so podali nekaj novih predlogov. Prav tako smo 

se pogovorili o izboljšavah našega poskusa –kaj bi lahko učenci naredili, da bi poskus 

izvedli bolje (da bi dobili natančnejše rezultate ipd.). 
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Slika 9: Rezultati poskusa vpojnost vode 

Po koncu poskusa smo se pogovorili še o drugih snoveh, ali vpijejo vodo ali ne (kovina, 

guma, les, plastelin in goba). Učenci so morali sami podati predloge, kako bi ta poskus 

izvedli. Izbralo smo po enega predstavnika iz vsake skupine, da so predmete iz 

različnih snovi enake oblike in velikosti položili v vodo, obarvano s črnilom, ter jih čez 

10 sekund vzeli iz vode in jih položili v prazen kozarec. Voda je obarvana s črnilom 

zato, da so opažanja bolj izrazita. Nato smo predmete iz različnih snovi opazovali, 

opisali spremembe in snovi uredili od najbolj do najmanj vpojne. 

 

Slika 10: Priprava pripomočkov za izvedbo poskusa vpojnost vode 
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Glede na raven učenja z raziskovanjem po Holbrooku in Rannikmae (2011) je bil prvi 

poskus o vpojnosti, kjer so učenci merili dolžino prepotovane poti vode na papirju, Tip 

A (tabela 1), saj so imeli podan raziskovalni problem, material/pripomočke, postopek 

je bil delno podan, saj smo ga zasnovali skupaj, odprto so imeli rešitev. Drugi poskus, 

kjer so učenci predmete iz različnih snovi položili v vodo s črnilom, je bil prav tako Tip 

A, saj so imeli podan raziskovalni problem, material/pripomočke, postopek je bil delno 

podan, saj smo ga zasnovali skupaj, odprto so imeli rešitev.  

3.5.3 Srečanje 3: Učna ura o gnetljivosti snovi   
Na tretjem srečanju je bil cilj ugotoviti, kaj vpliva na gnetljivost snovi. Najprej smo z 

učenci skupaj pojasnili pojem. Z njim so se že seznanili v vsakdanjem življenju 

(gnetenje testa, plastelina, gline), zato niso imeli težav z razumevanjem. Z učenci smo 

se najprej pogovorili, kaj vse bi lahko vplivalo na gnetljivost. Na mizo so dobili krogle 

plastelina, ki so ga lahko tipali, nato so sami podajali odgovore. Ugotovili so, da če 

plastelin dlje časa gnetejo, postane bolj gnetljiv. Skupaj smo nato prišli do odgovora, 

da plastelin postane toplejši in je bolj gnetljiv, če ga gnetemo dlje časa, torej na 

gnetljivost vpliva temperatura snovi. Nato so učenci po skupinah rešili učni list, ki smo 

ga pred izvedbo poskusa skupaj preverili. Primer pravilno rešenega učnega lista lahko 

vidimo v tabeli 8. 

Tabela 8: Primer pravilno izpolnjenega učnega lista pri poskusu gnetljivost 

GNETLJIVOST 

1. Raziskujemo: 

Kako temperatura vpliva na gnetljivost plastelina? 

2. Kaj vpliva? 

Temperatura snovi. 

3. Kaj lahko opazujemo, merimo? 

Gnetljivost snovi. 

4. Mislim, da velja ...  

Čim višja je temperatura snovi, tem bolj je gnetljiva.  

5. Načrt raziskave (kaj potrebujemo) in skica.  

Potrebujemo: 3 enake krogle plastelina, vročo in mrzlo vodo, 2 posodi, 2 vreči (v kateri damo plastelin, preden 

ga damo v vodo, da se ne zmoči).  Potek: Imamo 3 enake krogle plastelina. 2 damo v plastično vrečko in ju za 

20 sekund položimo v posodi (z vročo in mrzlo vodo), ena krogla ostane na sobni temperaturi. Nato vse tri krogle 

poskušamo gnesti. Opazujemo spremembe. Rezultate zapišemo in narišemo skico. 

6. Spreminjamo. 

Temperaturo snovi. 

7. Ne spreminjamo. 

Vode, posode, snovi, časa snovi v vodi. 

8. Opazujemo, merimo. 

Gnetljivost snovi. 

9. Napoved rezultatov. 

**Učenci zapišejo svojo napoved rezultatov. 

10. Meritve, opažanja in sklepi. 

**Učenci zapišejo svoje meritve, opažanja in sklepe. 

Na sliki 11 lahko vidimo primer opažanja in sklepov, ki jih je zapisal učenec 4.  
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Slika 11: Opažanja in sklepi učenca 4 

 

Z učenci smo se pogovorili o izboljšavah izvedbe poskusa in o drugih načinih, kako bi 

lahko preizkušali gnetljivost plastelina. Učenci so podali nekaj novih predlogov: v 

plastelin bi pihali s sušilcem za lase, dali bi ga v hladilnik, pustili bi ga na soncu, položili 

na radiator. 

Nato smo preizkusili gnetljivost še drugih snovi: kinetičnega peska, gobe, papirja, 

plastelina, kovine, lesa. Učenci so ponovno predlagali način, kako bi to ugotovili (z 

gnetenjem). Zapisali so, katere od teh snovi so lahko gnetli. Na sliki 12 so rezultati 

gnetljivosti učenca 4. Nekaj učencev je snovi tudi uredilo od najbolj do najmanj 

gnetljive. 

 

Slika 12: Primer rezultatov učenca 4 

Glede na raven učenja z raziskovanjem po Holbrooku in Rannikmae (2011) je bil prvi 

poskus z gnetenjem plastelina različnih temperatur Tip A (tabela 1). Učenci so imeli 

podan podan raziskovalni problem, material/pripomočke, postopek je bil delno podan, 

saj smo ga zasnovali skupaj, odprto so imeli rešitev. Drugi poskus, kjer so ugotavljali 

gnetljivost različnih snovi, je bil Tip A, saj so imeli podan raziskovalni problem, 

material/pripomočke, postopek je bil delno podan – načrtovali so ga sami, odprto so 

imeli rešitev.  
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3.5.4 Srečanje 4: Učna ura o plovnosti ter drugi preizkus znanja 

o načrtovanju poskusa 
Na četrtem srečanju je bila tema učne ure plovnost. Učenci so pojem že poznali. 

Namen učne ure je bil ugotoviti, katere snovi bodo plavale na vodi in katere ne. Na 

začetku učne ure smo z učenci ponovili, kaj plovnost pomeni, katere snovi, ki plavajo 

in katere ne, že poznajo in kaj na plovnost sploh vpliva. Učenci so v skupini samostojno 

načrtovali poskus, rešili učni list, nato smo rešitve skupaj preverili. Primer pravilno 

rešenega učnega lista je podan v tabeli 9. Manj znan jim je bil pojem gostota snovi, saj 

se z njim še niso srečali, zato smo ga opisali skupaj.  

 

Tabela 9: Primer pravilno izpolnjenega učnega lista pri poskusu plovnost 

PLOVNOST 

1. Raziskujemo 

Od česa je odvisna plovnost? 

2. Kaj vpliva? 

Gostota snovi in tekočine, oblika snovi. 

3. Kaj lahko opazujemo, merimo? 

Ali snov potone ali plava (plovnost). 

4. Mislim, da velja ...  

Čim manjšo ima snov gostoto, tem boljša je njena plovnost. 

5. Načrt raziskave (kaj potrebujemo) in skica.  

Potrebujemo: posodo, vodo, enake oblike in velikosti različnih snovi (plastelin, goba, les, papir, 

kovina). 

Potek: Vsako snov položimo na vodno gladino in opazujemo, kaj se z njo zgodi. Vse snovi imamo v 

vodi enak čas. Rezultate zapišemo in narišemo skico. 

6. Spreminjamo. 

Snovi. 

7. Ne spreminjamo. 

Tekočine, časa, oblike in velikosti (snovi). 

8. Opazujemo, merimo. 

Plovnost. 

9. Napoved rezultatov. 

**Učenci zapišejo svojo napoved rezultatov. 

10. Meritve, opažanja in sklepi. 

**Učenci zapišejo svoje meritve, opažanja in sklepe. 

 

Na sliki 13 so rezultati opažanj vseh skupin. Kljukica (✔) pomeni, da snov plava, pri 

križcu (X) snov ne plava. Kjer sta oba znaka, kljukica (✔) in križec (X) pomeni, da je 

snov najprej plavala in se čez nekaj trenutkov (ko je vpila določeno količino vode) 

potopila. Med skupinami je ponovno prišlo do različnih rezultatov pri nekaterih snoveh, 

saj vsi niso imeli vseh snovi v vodi enak čas (učenci so sami določili, kako dolgo bodo 

imeli snovi v vodi). Po koncu analize rezultatov in pogovoru o odstopanju rezultatov so 

učenci podali še predloge za izboljšavo izvedbe poskusa in nove načine, kako bi lahko 

poskus izvedli. 



 31 

 

 

Slika 13: Rezultati pri poskusu plovnost 

Nato smo učencem želeli predstaviti gostote različnih tekočin, ki prav tako vplivajo na 

plovnost snovi, katerih plovnost smo preizkušali v vodi. Na primeru treh različnih 

tekočin (sadni sirup, voda, olje) so učenci lažje razumeli, kaj pomeni gostota snovi. Na 

sliki 14 lahko vidimo, da ima sirup največjo gostoto, manjšo gostoto kot sirup ima voda. 

Na vrhu stolpca je olje, ker ima najmanjšo gostoto. Vidimo lahko tudi, da plastelin lebdi 

v plasti, kjer je sirup, kar pomeni, da ima manjšo gostoto kot sirup, a večjo kot voda in 

olje. Z učenci smo plovnost različnih snovi preverili v tekočinskem stolpcu 

sestavljenem iz vode, olja in sirupa. 
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Slika 14: Ponazoritev gostote tekočin (olje, voda in sirup) in plovnosti plastelina 

Po koncu izvajanja poskusov so učenci rešili preizkus znanja o načrtovanju poskusa. 

Glede na raven učenja z raziskovanjem po Holbrooku in Rannikmae (2011) je bil prvi 

poskus o plovnosti v vodi Tip D (tabela 1), saj so imeli podan raziskovalni problem, 

material/pripomočke, postopek je bil odprt, saj so ga učenci predlagali sami, odprto so 

imeli rešitev. Drugi poskus, kjer smo opazovali plovnost predmetov iz različnih snovi v 

olju, vodi in sirupu, je bil učencem samo prikazan in ga niso izvajali sami.  

 

3.5.5 Srečanje 5: Učna ura o trdoti 
Na našem petem srečanju je bil cilj raziskati, kaj je trdota, kaj vpliva nanjo in kako jo 

lahko določimo. Učenci so sami rešili učni list, pred začetkom izvajanjem poskusov 

smo ga skupaj še preverili. Primer pravilno rešenega učnega lista je zapisan v tabeli 

10. Učenci so dobili samo pripomočke, kaj lahko pri poskusu uporabijo, načrtovati so 

ga morali samostojno. 

Primer opažanj poskusa učenca 9 lahko vidimo na sliki 15. Učenec je uredil snovi od 

najbolj (kovina) do najmanj trde (kinetični pesek). Pri kovini, ki je najbolj trda, je zapisal 

tudi opažanje, da se je svinčniku konica zmanjšala. 
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Tabela 10: Primer pravilno izpolnjenega učnega lista pri poskusu trdota 

TRDOTA 

1. Raziskujemo 

Kakšna je trdota različnih snovi?  

2. Kaj vpliva? 

Snov. 

3. Kaj lahko opazujemo, merimo? 

Velikost/globino luknje v snovi. 

4. Mislim, da velja ...  

Čim manjša je luknja v snovi, tem bolj trda je snov. 

5. Načrt raziskave (kaj potrebujemo) in skica.  

Potrebujemo: različne snovi (plastelin, goba, les, kinetični pesek, kovina), utež, svinčnik. 

Potek: Na vsako snov pravokotno položimo svinčnik. Da bomo konico svinčnika vsakič v snov potisnili 

z enako silo, bomo nanj položili utež. Pri vsaki snovi postopek ponovimo na enak način in opazujemo 

spremembe ter zapišemo rezultate. 

6. Spreminjamo. 

Snovi. 

7. Ne spreminjamo. 

Uteži, svinčnika. 

8. Opazujemo, merimo. 

Globino/velikost vdolbine v snov. 

9. Napoved rezultatov. 

**Učenci zapišejo svojo napoved rezultatov. 

10. Meritve, opažanja in sklepi. 

**Učenci zapišejo svoje meritve, opažanja in sklepe. 

 

 

Slika 15: Primer rezultatov učenca 9 

Na koncu učne ure smo skupaj preverili rezultate poskusov in se o njih tudi pogovorili, 

jih analizirali. Pri rezultatih o trdoti snovi ni prišlo do večjih odstopanj (nekateri so 

zapisali, da je trši plastelin, nekateri so predenj postavili gobo). Pogovorili smo se tudi 
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o vzrokih odstopanj in kako bi lahko naš poskus še korektnejše izvedli. Učenci so 

podali tudi nekaj novih načinov izvedbe poskusa za ugotavljanje trdote snovi (na njih 

bi polagali knjige, namesto svinčnika bi uporabili leseno paličico). 

Glede na raven učenja z raziskovanjem po Holbrooku in Rannikmae (2011) je bil 

poskus o trdoti Tip E (tabela 1), saj so imeli odprt raziskovalni problem (zapisati so ga 

morali sami), podano so imeli samo temo raziskovanja (trdota), material/pripomočki so 

jim bili podani na mizo in so si jih sami izbrali, postopek in rešitev sta bila odprta.  

3.5.6 Srečanje 6: Učna ura o prožnosti 
To učno uro so učenci s spuščanjem predmetov iz različnih snovi enake oblike iz 

določene višine in z odbijanjem ugotovili, kako prožen je predmet iz določene snovi. 

Na začetku ure smo skupaj razjasnili pojem odbojnost in prožnost. Pojem odbojnost je 

večina učencev že poznala, malo manj jim je bil znan pojem prožnost. Pojem smo 

skupaj opisali in z razumevanjem le-tega učenci niso imeli težav. Čeprav je v preizkusu 

znanja o lastnostih snovi vedno omenjena samo odbojnost, smo se odločili, da to učno 

uro imenujemo prožnost in učencem oba pojma tudi predstavimo, saj smo bili mnenja, 

da je termin prožnost strokovno pravilnejši. 

Na mizo so učenci dobili nekaj pripomočkov za izvedbo poskusa in različne snovi, nato 

so morali sami načrtovati in izvesti poskus. Pred tem so rešili učni list, ki smo ga 

pregledali ob koncu ure. Primer pravilno rešenega učnega lista je zapisan v tabeli 11. 

Tabela 11: Primer pravilno izpolnjenega učnega lista pri poskusu prožnost 

PROŽNOST 

1. Raziskujemo 

Katera snov je najbolj prožna? 

2. Kaj vpliva? 

Snov. 

3. Kaj lahko opazujemo, merimo? 

Spremembo oblike snovi (prožnost). 

4. Mislim, da velja ...  

Prožne snovi: guma, goba.  

5. Načrt raziskave (kaj potrebujemo) in skica.  

Potrebujemo: različne snovi enake oblike – okrogle (plastelin, goba, guma, vosek), meter.  

Potek: Vsak predmet enake oblike iz različne snovi z enake višine (1 m) spustimo na tla in opazujemo 

spremembe (odboj, spremembo oblike). Pri vsaki snovi postopek ponovimo na enak način in 

opazujemo spremembe ter zapišemo rezultate. 

6. Spreminjamo. 

Snovi. 

7. Ne spreminjamo. 

Višine, s katere spuščamo kroglice iz različnih snovi. 

8. Opazujemo, merimo. 

Prožnost/spremembo oblike snovi. 

9. Napoved rezultatov. 

**Učenci zapišejo svojo napoved rezultatov. 

10. Meritve, opažanja in sklepi. 

**Učenci zapišejo svoje meritve, opažanja in sklepe. 
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Primer meritev in opažanj učenca 9 lahko vidimo na sliki 15, od učenca 12 pa na sliki 

16. Učenec 9 je na sliki 15 zapisal žogica, namesto guma. Učenec 12 bi sicer moral 

napisati, da sta prožna predmeta iz gume in gobe. Učenec 12 bi moral na sliki 17 

napisati parafin namesto vosek, saj je ta izraz pravilnejši. Opazimo lahko, da imajo 

učenci še nekaj težav z izražanjem in s pravilno rabo terminov. 

 

Slika 16: Primer rezultatov učenca 9 

 

Slika 17: Primer rezultatov učenca 12 

Na koncu učne ure smo preverili, kako so učenci rešili učne liste in analizirali njihove 

rezultate. Vsi učenci so poskus izvedli tako, da so predmete iz različnih snovi spuščali 

iz določene višine – nekateri so jih spuščali na tla, drugi na mizo. Pogovorili smo se še 

o drugih načinih izvajanja poskusa, učenci so podali predloge (snovi bi lahko metali v 

steno).  

Glede na raven učenja z raziskovanjem po Holbrooku in Rannikmae (2011) je bil 

poskus o prožnosti različnih snovi Tip E (tabela 1), saj so učenci imeli odprt raziskovalni 

problem (zapisati so ga morali sami), podano so imeli samo temo raziskovanja 

(prožnost), material/pripomočki so jim bili podani na mizo in so si jih izbrali sami, 

postopek in rešitev sta bila odprta. 
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3.5.7 Srečanje 7: Drugi preizkus znanja o lastnostih snovi, drugi 

vprašalnik o situacijskem interesu, tretji preizkus znanja o 

načrtovanju poskusa ter pogovor z učenci o preteklih urah 

učenja z raziskovanjem 
Na zadnjem srečanju so učenci rešili še drugi preizkus znanja o lastnostih snovi, drugi 

vprašalnik o situacijskem interesu in tretji preizkus znanja o načrtovanju poskusa. 

Učenci so preizkuse rešili hitreje kot na prejšnjih reševanjih, opazilo se je tudi, da se 

je situacijski interes za izpolnjevanje instrumentov zmanjšal (saj so npr. preizkus 

znanja o načrtovanju poskusa reševali že tretjič). Ob koncu reševanja vseh preizkusov 

znanj in vprašalnika smo se z učenci pogovorili o naših srečanjih. Na splošno so bili 

nad poskusi zelo navdušeni, radi so jih izvajali, tudi sami so bili mnenja, da so se naučili 

veliko novega in da si bodo učno vsebino zapomnili. Veliko manj jim je bilo všeč 

reševanje preizkusov znanja in učnih listov, ki so jih morali rešiti ob vsakem poskusu, 

saj niso naklonjeni zapisovanju. 
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3.6 Rezultati  
V tem poglavju so predstavljeni vsi podatki in rezultati, ki smo jih dobili z instrumenti. 

Imeli smo pet različnih instrumentov: preizkus znanja o lastnostih snovi, preizkus 

znanja o načrtovanju poskusa, učni list, vprašalnik o situacijskem interesu in vprašalnik 

za evalvacijo učne ure. 

3.6.1 Analiza odgovorov na vprašalniku o situacijskem interesu 
Učenci so vprašalnik o situacijskem interesu reševali dvakrat, in sicer pred prvim 

izvajanjem poskusov in zadnjo učno uro (tabela 4). S pomočjo vprašalnika smo želeli 

ugotoviti njihov situacijski interes do naravoslovja in izvajanja poskusov. Učenci so 

odgovore napisali tako, da so pri vsaki trditvi (A, B, C, D) s križcem (X) označili v polje, 

za katerega so menili, da velja za njih. Pri vsaki trditvi (A, B, C, D) so lahko označili 

samo eno polje, na voljo so imeli štiri odgovore. Rezultati vseh odgovorov učencev so 

zbrani v tabeli 12. 

A) Trditev: Rad se učim naravoslovje. 

a) Reševanje pred izvajanjem poskusov 

Večina učencev (9) se je s to trditvijo popolnoma strinjala ali strinjala, kar pomeni, da 

se radi učijo naravoslovje. Ostali učenci (4) se s trditvijo ne strinjajo ali sploh ne 

strinjajo. 

b) Reševanje po izvajanju poskusov 

Ko so učenci reševali vprašalnik drugič, se jih je popolnoma strinjalo ali strinjalo manj 

(8), ostali učenci (5) se s trditvijo ne strinjajo ali sploh ne strinjajo. Z rdečo je v tabeli 

12 obarvano polje, v kolikor se je zmanjšalo število učencev, ki so pred izvajanjem 

poskusov ovrednotili trditev z določeno ravnjo strinjanja. Kjer se je povečalo število 

učencev, ki so pred izvajanjem poskusov ovrednotili trditev z določeno ravnjo 

strinjanja, je v tabeli polje obarvano z zeleno. Identificiramo lahko upad situacijskega 

interesa do učenja naravoslovja, saj se je pred izvajanjem poskusov strinjalo oz. 

popolnoma strinjalo s trditvijo A 9 učencev, po izvajanju poskusov se je število 

zmanjšalo na 8 učencev. S trditvijo se niso oz. sploh niso strinjali 4 učenci, po izvajanju 

poskusov se je število povečalo na 5 učencev.  

 

B) Trditev: Naravoslovje je dolgočasno. 

a) Reševanje pred izvajanjem poskusov 

Večina učencev (11) se s to trditvijo ni ali sploh ni strinjala, kar pomeni, da učencem 

naravoslovje ni dolgočasno. Ostala učenca (2) se s trditvijo strinjata. Večini učencev iz 

skupine je torej naravoslovje zanimivo in jim ni dolgočasno.  

b) Reševanje po izvajanju poskusov 

Ko so učenci reševali vprašalnik drugič, se jih ni strinjalo ali sploh ni strinjalo manj (10), 

ostali učenci (3) se s trditvijo strinjajo ali popolnoma strinjajo. Z rdečo je v tabeli 12 

obarvano polje, v kolikor se je zmanjšalo število učencev, ki so pred izvajanjem 

poskusov ovrednotili trditev z določeno ravnjo strinjanja. Kjer se je povečalo število 

učencev, ki so pred izvajanjem poskusov ovrednotili trditev z določeno ravnjo 

strinjanja, je v tabeli polje obarvano z zeleno. Identificiramo lahko, da se je situacijski 
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interes do naravoslovja zmanjšal, saj se po izvajanju poskusov s trditvijo B popolnoma 

strinja oz. strinja 1 učenec več ter s trditvijo ne strinja oz. sploh ne strinja 1 učenec 

manj. 

 

C) Trditev: Rad imam naravoslovje. 

a) Reševanje pred izvajanjem poskusov 

Večina učencev (9) ima pričakovano naravoslovje rada in so označili, da se s trditvijo 

strinjajo ali popolnoma strinjajo. Ostali učenci (4) se s trditvijo ne strinjajo. Večina 

učencev ima torej naravoslovje rada. 

b) Reševanje po izvajanju poskusov 

Po drugem reševanju se je s trditvijo strinjalo ali popolnoma strinjalo še več učencev 

(11), 2 učenca se s trditvijo nista ali sploh nista strinjala. Z rdečo je v tabeli 12 obarvano 

polje, v kolikor se je zmanjšalo število učencev, ki so pred izvajanjem poskusov 

ovrednotili trditev z določeno ravnjo strinjanja. Kjer se je povečalo število učencev, ki 

so pred izvajanjem poskusov ovrednotili trditev z določeno ravnjo strinjanja, je v tabeli 

polje obarvano z zeleno. Identificiramo lahko, da se je situacijski interes do 

naravoslovja izboljšal, saj se s trditvijo C strinjata oz. popolnoma strinjata 2 učenca več 

ter s trditvijo se ne oz. sploh ne strinjata 2 učenca manj. 

 

D) Trditev: Rad delam poskuse. 

a) Reševanje pred izvajanjem poskusov 

Kakor je bilo tudi pričakovano, so vsi učenci (13) obkrožili, da se strinjajo ali popolnoma 

strinjajo s trditvijo, da radi delajo poskuse.  

b) Reševanje po izvajanju poskusov 

S trditvijo se je strinjalo ali popolnoma strinjalo enako število učencev (13). Razlika je 

bila le v tem, da je se s trditvijo popolnoma strinjalo manj učencev kot pred izvajanjem 

poskusov (7 manj). Z rdečo je v tabeli 12 obarvano polje, v kolikor se je zmanjšalo 

število učencev, ki so pred izvajanjem poskusov ovrednotili trditev z določeno ravnjo 

strinjanja. Kjer se je povečalo število učencev, ki so pred izvajanjem poskusov 

ovrednotili trditev z določeno ravnjo strinjanja, je v tabeli polje obarvano z zeleno. 

Identificiramo lahko, da učenci še vseeno radi izvajajo poskuse, le da se je situacijski 

interes učencev nekoliko zmanjšal. Iz opazovanja učne ure ugotovimo, da razlog tiči v 

izpolnjevanju učnih listov, saj so imeli vsako učno uro odpor le proti temu, čeprav so 

poskuse izvajali z veseljem. Eden izmed razlogov je tudi, da smo poskuse izvajali 

prepogosto, torej bi bili rezultati verjetno drugačni, če bi jih izvajali enkrat na mesec in 

ne enkrat na teden. 
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Tabela 12: Rezultati vprašalnika o situacijskem interesu učencev pred in po izvajanju 
poskusov. Z rdečo je v tabeli obarvano polje, v kolikor se je zmanjšalo število učencev, 
ki so pred izvajanjem poskusov ovrednotili trditev z določeno ravnjo strinjanja. Kjer se 
je povečalo število učencev, ki so pred izvajanjem poskusov ovrednotili trditev z 
določeno ravnjo strinjanja, je v tabeli polje obarvano z zeleno. 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.2 Analiza odgovorov na preizkusu znanja o lastnostih snovi 
 

1. naloga na preizkusu znanja o lastnostih snovi 

V tabeli 13 so prikazani odgovori 1. naloge na preizkusu znanja o lastnostih snovi, kjer 

so morali učenci obkrožiti, katere snovi, lastnosti in termine poznajo. Ker so snovi, 

lastnosti in termine samo obkrožili, je to ocena poznavanja snovi, lastnosti in terminov. 

V tabeli 13 so pri drugem reševanju z zeleno obarvani učenci tam, kjer jih je več 

obkrožilo snov, lastnost ali termin kot na prvem reševanju. Z rdečo so pri drugem 

reševanju obarvani učenci tam, kjer jih je snov, lastnost ali termin obkrožilo manj. Pri 

2. nalogi na preizkusu znanja je za vsako snov/lastnost/termin učenec napisal opis. Pri 

2. nalogi bomo primerjali znanje učencev o lastnostih snovi pred in po izvajanju 

poskusov. Ker se nalogi med seboj povezujeta, ju bomo analizirali skupaj.  

  

 Popolnoma se 
strinjam. 

Se strinjam. Se ne 
strinjam. 

Sploh se ne 
strinjam. 

Pred Po Pred Po Pred Po Pred Po 

A) Rad se učim 
naravoslovje. 

1 3 8 5 2 4 2 1 

B) Naravoslovje je 
dolgočasno. 

0  2 2 1 6 8 5 2 

C) Rad imam 
naravoslovje.  

3 2 6 9 4 1 0 1 

D) Rad delam 
poskuse. 

10 3 3 10 0 0 0 0 
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Tabela 13: Število učencev, ki so podali pravilne odgovore iz 1. in 2. reševanja (1. 
naloga na preizkusu znanja o lastnostih snovi). Z zeleno so pri drugem reševanju 
obarvani učenci tam, kjer jih je več obkrožilo snov, lastnost ali termin kot na prvem 
reševanju. Z rdečo so pri drugem reševanju obarvani učenci tam, kjer jih je snov, 
lastnost ali termin obkrožilo manj.  

Snov/lastnost/termin 1. reševanje 2. reševanje  

vpojnost 5 učencev (U:3, 4, 5, 6, 13) 13 učencev (vsi) 

trdota 13 učencev (vsi) 13 učencev (vsi) 

gnetljivost 13 učencev (vsi) 13 učencev (vsi) 

odbojnost 9 učencev (U:1,3, 4, 6, 7, 8, 9, 
12, 13)  

11 učencev (U: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 
8, 9, 10, 11, 12) 

plovnost 7 učencev (U: 3, 4, 6, 8, 9, 12, 
13) 

13 učencev (vsi) 

papir 13 učencev (vsi) 13 učencev (vsi) 

kovina 13 učencev (vsi) 13 učencev (vsi) 

guma 13 učencev (vsi) 13 učencev (vsi) 

les 13 učencev (vsi) 13 učencev (vsi) 

kinetični pesek 
 

5 učencev (U: 2, 4, 6, 8, 12) 13 učencev (vsi) 

parafin 1 učenec (U6) 9 učencev (U: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 
11, 12)  

goba 12 učencev (vsi razen u:10) 12 učencev (vsi razen U6) 

konstanta 2 učenca (U: 3, 6) 2 učenca (U: 2, 3) 

spremenljivka 4 učenci (U: 2, 3, 8, 13) 6 učencev (U: 2, 3, 4, 5, 8, 13) 

raziskovalno vprašanje 7 učencev (U: 3, 7, 8, 10, 11, 12, 
13) 

10 učencev (U: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 
9, 10, 11, 13) 

napoved 12 učencev (U: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13) 

9 učencev (U: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 
11, 13) 

 

Za nazornejši prikaz rezultatov je število učencev prikazano tudi v tabeli 15, kjer sivina 

ponazarja določeno število učencev, ki so podali pravilne odgovore oz. obkrožili snov, 

lastnost ali termin, ki ga poznajo. Vseh učencev skupaj je bilo 13. Čim temnejša je 

sivina polja, tem več učencev je pri 1. nalogi obkrožilo snov, lastnost ali termin oz. pri 

2. nalogi podalo pravilno razlago o snovi, lastnosti ali terminu. Čim svetlejša je sivina, 

tem manj učencev je pri 1. nalogi obkrožilo snov, lastnost ali termin oz. pri 2. nalogi 

podalo pravilno razlago o snovi, lastnosti ali terminu.  

Tabela 14: Legenda sivin odgovorov učencev prikazanih v tabeli 15. Čim temnejša je 
sivina, tem več učencev je podalo pravilne odgovore oz. obkrožilo snov, lastnost ali 
termin. Čim svetlejša je sivina, tem manj učencev je podalo pravilne odgovore oz. 
obkrožilo snov, lastnost ali termin. 

Število učencev Barvna lestvica 

10–13 učencev  

6–9 učencev  

1–5 učencev  
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Tabela 15: Odgovori 1. in 2. reševanja učencev (1. in 2. naloga na preizkusu znanja o 

lastnostih snovi) so prikazani s sivinami. Čim temnejša je sivina, tem več učencev je 

podalo pravilne odgovore oz. obkrožilo snov, lastnost ali termin. Čim svetlejša je sivina, 

tem manj učencev je podalo pravilne odgovore oz. obkrožilo snov, lastnost ali termin. 

 Obkroževanje Razlaga Obkroževanje Razlaga 

Snov/lastnost/termin 1. reševanje 1. reševanje 2. reševanje 2. reševanje 

vpojnost     

trdota     

gnetljivost     

odbojnost     

plovnost     

papir     

kovina     

guma     

les     

kinetični pesek     

parafin     

goba     

konstanta     

spremenljivka     
raziskovalno vprašanje     

napoved     

 

2. naloga na preizkusu znanja o lastnostih snovi 

Pri 2. nalogi na preizkusu znanja o lastnostih snovi je moral učenec za vsako snov, 

lastnost in termin, ki ga je pri 1. nalogi na preizkusu znanja o lastnostih snovi obkrožil, 

napisati razlago. Pri 2. nalogi na preizkusu znanja o lastnostih snovi bomo primerjali 

znanje učencev o lastnostih snovi pred in po izvajanju poskusov. Zraven bomo vključili 

rezultate 1. naloge preizkusa znanja o lastnostih snovi pred in po izvajanju poskusov, 

saj se med seboj navezujeta. 

a) Vpojnost 

Na prvem preizkusu znanja o lastnostih snovi je lastnost vpojnost obkrožilo 5 učencev, 

na drugem vsi (13). Pred izvajanjem poskusov so vpojnost pravilno opisali 3 učenci. 

Po koncu izvajanja poskusov je vpojnost pravilno opisalo 9 učencev, 4 učenci vpojnosti 

niso opisali oziroma je niso opisali dovolj natančno, da bi lahko iz odgovora sklepali, 

da lastnost razumejo (npr. U3: Vpojnost je lastnost snovi), kar lahko označimo za delno 

pravilen odgovor. 

b) Trdota 

Na prvem in drugem preizkusu znanja o lastnostih snovi so lastnost trdota obkrožili vsi 

učenci (13). Pred izvajanjem poskusov je trdoto pravilno opisalo 11 učencev. Po koncu 

izvajanja poskusov je lastnost pravilno opisalo prav tako 11 učencev, ostala 2 učenca 

sta lastnost prav tako opisala, a je nista opisala tako, da bi lahko iz odgovora sklepali, 

da lastnost razumeta (npr. Trdota je lastnost snovi; Je, da ima snov gostoto zelo 
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visoko). Pri drugem reševanju preizkusa znanja o lastnostih snovi so učenci podajali 

natančnejše odgovore kot prvič (npr. Pomeni, da je nekaj trdo ali mehko). 

c) Gnetljivost  

Na prvem in drugem preizkusu znanja o lastnostih snovi so lastnost gnetljivost obkrožili 

vsi učenci (13). Pred izvajanjem poskusov je gnetljivost pravilno opisalo 12 učencev. 

Po koncu izvajanja poskusov je lastnost pravilno opisalo 11 učencev, torej 1 učenec 

manj kot prvič. Ostala 2 učenca gnetljivosti nista opisala oziroma sta jo opisala premalo 

natančno, da bi lahko iz odgovora sklepali, da lastnost razumeta (npr. Gnetljivost je 

lastnost snovi). Učenci so pri drugem reševanju podajali natančnejše odgovore kot 

prvič, a še vedno okorne, npr. U2: Je neka gnetljiva stvar, ki jo lahko gnetemo. Pri 

drugem reševanju je učenec svoj odgovor nadgradil in zapisal: To je nekaj, kar lahko 

gnetemo in potem spremeni obliko.  

d) Odbojnost  

Na prvem preizkusu znanja o lastnostih snovi je lastnost odbojnost obkrožilo 9 

učencev, na drugem 11. Pred izvajanjem poskusov je odbojnost pravilno opisalo 7 

učencev. Po koncu izvajanja poskusov je lastnost opisalo 8 učencev, torej več kot 

prvič. Ostali učenci (5) pojma niso opisali oziroma so ga ponovno opisali premalo 

natančno, da bi lahko iz odgovora sklepali, da učenec lastnost razume (npr. Je lastnost 

snovi). Nekateri učenci so pri drugem reševanju podajali natančnejše odgovore kot 

prvič, npr. U2 prvič ni zapisal odgovora, drugič je zapisal: To je nekaj, kar se odbija in 

potem mu ostane ista oblika ali ne. U11 prvič ni zapisal odgovora, drugič je zapisal: 

Je, da se neka snov odbija.  

e) Plovnost  

Na prvem preizkusu znanja o lastnostih snovi je lastnost plovnost obkrožilo 7 učencev, 

na drugem vsi (13). Pred izvajanjem poskusov so plovnost pravilno opisali 4 učenci. 

Po koncu izvajanja poskusov je plovnost opisalo 11 učencev, vsi še vseeno odgovora 

niso zapisali dovolj natančno ali pravilno (npr. Je lastnost, ko je snov lažja od vode …). 

Učenci so zapisali tudi natančnejše odgovore kot prvič (npr. U5 prvič ni zapisal ničesar, 

drugič je zapisal: Pomeni, da nekaj plava ali ne). Razvidno je, da so učenci skozi učne 

ure učenja z raziskovanjem svoje znanje nadgradili.  

f) Papir  

Na prvem in drugem preizkusu znanja o lastnostih snovi so snov papir pro 1. nalogi 

preizkusa znanja o lastnostih snovi obkrožili vsi učenci (13). Pred izvajanjem poskusov 

je snov papir opisalo 9 učencev. Po koncu izvajanja poskusov je papir opisalo 13 

učencev, a ga vsi niso opisali natančno (samo 10). 2 učenca (U4 in U8) sta npr. 

zapisala, da Je snov. Učenci so pri drugem reševanju podajali natančnejše odgovore, 

hkrati smo tudi sami pričakovali, da bodo snovi opisovali z lastnostmi, ki smo jih 

spoznavali skozi učne ure (npr. U9: Je snov, ki je vpojna in plovna). Če povzamemo, 

lahko sklepamo, da so učenci skozi učne ure učenja z raziskovanjem svoje znanje 

nadgradili.  
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g) Kovina 

Na prvem in drugem preizkusu znanja o lastnostih snovi so snov kovina obkrožili vsi 

učenci (13). Pred izvajanjem poskusov je snov znalo opisati 10 učencev. Po koncu 

izvajanja poskusov je kovino opisalo 10 učencev, a je vsi niso opisali natančno, 

pravilen odgovor bi lahko štela samo 4 učencem. 3 učenci (U4, U5, U8) so jo opisali 

zelo na kratko, in sicer: Je snov, U5 je še dodal, da ima drugačne lastnosti. Večina 

učencev je torej zapisala, da je snov, ki je trda. Na podlagi odgovorov ne moremo 

izpeljati, da so učenci svoje znanje nadgradili. Opazili smo tudi, da so bili proti koncu 

njihovi zapisi čedalje bolj skromni in so vsako snov opisali zelo na kratko. 

h) Guma 

Na prvem in drugem preizkusu znanja o lastnostih snovi so snov guma obkrožili vsi 

učenci (13). Pred izvajanjem poskusov je snov guma znalo opisati 10 učencev. Po 

koncu izvajanja poskusov je pojem opisalo 11 učencev, a ga ponovno niso vsi opisali 

natančno, tako da odgovori 5 učencev niso bili ovrednoteni kot pravilni. Nekateri 

nepravilni oz. pomanjkljivi odgovori so npr. U3: Snov, s katero delamo poskuse.; U5: 

Je snov drugačnih lastnosti. Na podlagi odgovorov ne moremo izpeljati, da so učenci 

svoje znanje nadgradili. Ponovno smo opazili, da so njihovi zapisi proti koncu čedalje 

bolj skromni in so vsako snov opisali zelo na kratko, podobno kot pri kovini. 

i) Les 

Na prvem in drugem preizkusu znanja o lastnostih snovi so snov les obkrožili vsi učenci 

(13). Pred izvajanjem poskusov je snov les znalo opisati 9 učencev. Po koncu izvajanja 

poskusov je snov opisalo 10 učencev, a ga ponovno niso vsi opisali natančno, tako da 

4 učencem odgovora nismo šteli za pravilnega. Nekateri nepravilni oz. pomanjkljivi 

odgovori so npr. U1: Plava.; U4: Je snov.; U5: Je snov drugačnih lastnosti. Nekateri 

učenci so svoje odgovore dobro nadgradili, npr. U9 pri prvem reševanju ni zapisal 

odgovora, drugič je zapisal: Je snov, ki je vpojna, trda in plovna. Identificiramo lahko, 

da ni opaziti nadgradnje znanja o poznavanju snovi les. 

j) Kinetični pesek 

Na prvem preizkusu znanja o lastnostih snovi je snov kinetični pesek obkrožilo 5 

učencev, na drugem vsi (13). Pred izvajanjem poskusov so snov kinetični pesek opisali 

4 učenci. Po koncu izvajanja poskusov je kinetični pesek opisalo 10 učencev, a ga 

ponovno niso vsi opisali natančno, tako da odgovori 4 učencev niso bili ovrednoteni 

pravilno. Nekateri nepravilni oz. pomanjkljivi odgovori so npr. U4: Je snov.; U5: Je snov 

drugačnih lastnosti. Nekateri učenci so svoje znanje dobro nadgradili, 5 jih je napisalo, 

da je mehka snov oz. da je gnetljiva. Glede na podane odgovore je razvidno, da so 

učenci svoje znanje o snovi kinetični pesek nadgradili.  

k) Parafin 

Na prvem preizkusu znanja o lastnostih snovi je snov parafin obkrožil 1 učenec, na 

drugem 9 učencev. Pred izvajanjem poskusov je parafin opisal le 1 učenec. Po koncu 
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izvajanja poskusov je snov opisalo 8 učencev, a ga ponovno niso vsi opisali natančno, 

tako da odgovori 3 učencev niso bili ovrednoteni kot pravilni. Nekateri nepravilni oz. 

pomanjkljivi odgovori so npr. U3: Je snov, s katero delamo poskuse; U4: Je snov. 

Nekateri učenci so svoje odgovore dobro nadgradili, npr. U7: Če bi ga vrgli iz višine ne 

bi obdržal svoje oblike. Identificiramo lahko, da smo opazili nadgradnjo znanja o 

poznavanju snovi parafin.  

l) Goba 

Na prvem preizkusu znanja o lastnostih snovi je snov goba obkrožilo 12 učencev, na 

drugem prav tako 12. Pred izvajanjem poskusov je snov goba pravilno opisalo 7 

učencev. Nekateri so opisali gobo, ki raste v gozdovih (gliva). Med reševanjem testa 

je več učencev vprašalo, kaj mislimo – gobo za brisanje table ali gobo, ki raste v 

gozdovih. Dobili so odgovor, da naj glede na ostale snovi sami sklepajo, za katero 

gobo gre. Po koncu izvajanja poskusov je snov opisalo 10 učencev, a ga ponovno niso 

vsi opisali natančno, tako da odgovori 3 učencev niso bili ovrednoteni kot pravilni. 

Nekateri nepravilni oz. pomanjkljivi odgovori so npr. U3: Je snov, s katero delamo 

poskuse; U4: Je snov. Nekateri učenci so svoje odgovore dobro nadgradili, npr. U7: 

Lahko obdrži svojo obliko, če jo vržemo iz višine. Identificiramo lahko, da smo opazili 

nadgradnjo znanja o poznavanju snovi goba.  

m) Konstanta 

Na prvem preizkusu znanja o lastnostih snovi sta termin konstanta obkrožila 2 učenca, 

prav tako 2 učenca na drugem. Pred izvajanjem poskusov sta pojem konstanta opisala 

2 učenca. Po koncu izvajanja poskusov sta pojem ponovno opisala 2 učenca, a sta 

odgovor napisala napačno oz. premalo natančno. Primer pomanjkljivega odgovora je 

npr. U3: Je odločitev, ki sprejemamo pri delanju poskusov. Identificiramo lahko, da ni 

opaziti nadgradnje znanja o poznavanju termina konstanta.  

n) Spremenljivka 

Na prvem preizkusu znanja o lastnostih snovi so pojem spremenljivka obkrožili 4 

učenci, na drugem 6. Pred izvajanjem poskusov so pojem spremenljivka opisali 3 

učenci. Po koncu izvajanja poskusov so pojem ponovno opisali 3 učenci, a le 2 sta ga 

opisala dovolj natančno. Primer pomanjkljivega odgovora je npr. U3: Je odločitev, ki jo 

sprejemamo pri delanju poskusov. Razvidno je, da učenci svojega znanja o pojmu 

spremenljivka niso nadgradili. Identificiramo lahko, da je bil pri opisu zadnjih terminov 

interes učencev nizek (polje za odgovor so pustili prazno), saj je pri drugem reševanju 

6 učencev pojem obkrožilo, da ga poznajo. 

o) Raziskovalno vprašanje 

Na prvem preizkusu znanja o lastnostih snovi je pojem raziskovalno vprašanje 

obkrožilo 7 učencev, na drugem 10. Pred izvajanjem poskusov je pojem spremenljivka 

opisalo 7 učencev. Primer dobrega odgovora je npr. U12: Raziskovalec si postavi 

vprašanje, na katerega poskuša najti odgovor. Po koncu izvajanja poskusov je pojem 

opisalo 6 učencev, a le trije so se približali pravilnemu odgovoru. Primer 
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pomanjkljivega odgovora je npr. U3: Je odločitev, ki sprejemamo pri delanju poskusov.; 

U10: Je ko med preiskavo nekoga vprašaš.; U11: Je, ko nekdo sprašuje. Glede na 

podane odgovore učencev lahko sklepamo, da učenci svojega znanja o pojmu 

raziskovalno vprašanje niso nadgradili. Iz primerov niso znali sintetizirati splošnega 

opisa termina, morda je bilo tudi premalokrat teoretično opredeljeno. Razvidno je, da 

je proti koncu naloge interes učencev za zapis odgovorov nizek, saj je pri drugem 

reševanju 10 učencev obkrožilo, da pojem pozna, a odgovora ni zapisalo. 

p) Napoved 

Na prvem preizkusu znanja o lastnostih snovi je pojem napoved obkrožilo 12 učencev, 

na drugem 9. Pred izvajanjem poskusov je pojem napoved opisalo 10 učencev. Primer 

dobrega odgovora je npr. U2: Je, ko nekdo napove kaj se bo zgodilo, kot npr. 

vremenoslovci napovejo vreme. Po koncu izvajanja poskusov je pojem pravilno opisalo 

8 učencev. Primer pomanjkljivega odgovora je npr. U3: Je odločitev, ki sprejemamo 

pri delanju poskusov. Glede na podane odgovore učencev lahko sklepamo, da učenci 

svojega znanja o pojmu raziskovalno vprašanje niso nadgradili. Vidi se tudi, da je 

učencem pri zapisu definicije terminov interes za zapis upadel. Čeprav je pri drugem 

reševanju 9 učencev obkrožilo, da pojem pozna, odgovora ni zapisalo in je polje za 

odgovor pustilo prazno. Razvidno je, da je bil interes učencev za zapis odgovorov nizek 

že pri prvem reševanju, saj je 12 učencev obkrožilo, da pojem poznajo, a ga vsi niso 

opisali.  

3. naloga na preizkusu znanja 

V tabeli 16 so prikazani pravilni odgovori pri 3. nalogi na preizkusu znanja o lastnostih 

snovi. Iz rezultatov sklepamo, da je težavnost za učence pri tej nalogi višja, naloga je 

bila višje taksonomske ravni. Iz pregleda preizkusa znanja lahko ugotovimo, da je na 

2. reševanju vseeno več učencev poskušalo zapisati pravilen odgovor kot pri 1. 

reševanju. 

Tabela 16: : Prikaz pravilnih odgovorov 1. in 2. reševanja 3. naloge na preizkusu znanja 
o lastnostih snovi 

 1. reševanje 2. reševanje 

Lastnosti 0 2 

Snovi 3 2 

Pojmi, povezani z raziskovanjem 0 0 

 

a) Lastnosti 

Pred izvajanjem poskusov nihče od učencev ni znal besedam v prvem oblaku napisati 

skupno lastnost oziroma nadpomenko. Nekateri nepravilni odgovori so bili npr. U2: 

Različne vrste snovi; U12: Znaki trdote. Po koncu izvajanja poskusov sta znala 

napisati, kaj je besedam v prvem oblaku skupnega, dva učenca. Zapisala sta, da so to 

U3: Lastnosti snovi; U12: Lastnosti. Nekateri primeri nepravilnih odgovorov so še 

vedno bili, da so besedam skupni U2: Izrazi za neko stvar. 

b) Snovi 
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Pred izvajanjem poskusov so znali besedam v drugem oblaku napisati nadpomenko 

trije učenci. Ti pravilni odgovori so bili npr. U3: Snovi. Učenca U4 in U12 sta zapisala, 

da so to materiali. Nekateri nepravilni odgovori so bili npr. U2: Različne vrste snovi; 

U12: Znaki trdote. Po koncu izvajanja poskusov sta znala napisati, kaj je besedam v 

prvem oblaku skupnega, dva učenca. Zapisala sta, da so to U3: Lastnosti snovi; U12: 

Lastnosti. Nekateri primeri nepravilnih odgovorov so še vedno bili, da so besedam 

skupni U2: Izrazi za neko stvar. 

c) Pojmi povezani z raziskovanjem 

Pred izvajanjem poskusov ni znal besedam v tretjem oblaku napisati nadpomenke 

nihče. Nekateri nepravilni odgovori so bili npr. U6: Znanost.; U12: Filozofske besede. 

Po koncu izvajanja poskusov je več učencev poskušalo zapisati pravilen odgovor, a 

se je le U2 še najbolj približal k pravilnemu zapisu (Načrt). Nekateri primeri nepravilnih 

odgovorov so bili, da je besedam skupno U1: Ugotovitev.; U6: Pisanje.; U13: 

Vprašanja. 

4. naloga na preizkusu znanja  

Pri 4. nalogi na preizkusu znanja o lastnostih snovi je moral učenec povezati lastnosti 

iz 1. oblaka s snovmi iz 2. oblaka. Eno lastnost je lahko povezal z več snovmi.  

a) Vpojnost 

Pred izvajanjem poskusov je pojem vpojnost z drugimi snovmi povezalo 7 učencev. 

Skupno so pojem pravilno povezali 10-krat. Po izvajanju poskusov je pojem z drugimi 

snovmi povezalo 11 učencev. Vsi skupaj so pojem pravilno povezali 21-krat, torej 11 

povezav več kot prvič. Vpojnost so na prvem in drugem reševanju največkrat povezali 

z gobo.  

b) Trdota  

Pred izvajanjem poskusov so pojem trdota z drugimi snovmi povezali vsi učenci (13). 

Skupno so naredili 17 pravilnih povezav. Po izvajanju poskusov so pojem s snovmi 

prav tako povezali vsi učenci (13), skupaj so naredili 23 pravilnih povezav, torej 6 več 

kot prvič. 

c) Gnetljivost 

Pred izvajanjem poskusov je pojem gnetljivost s snovmi povezalo 10 učencev. Skupno 

so naredili 8 pravilnih povezav. Po izvajanju poskusov so pojem s snovmi povezali vsi 

učenci (13), skupaj so naredili 18 pravilnih povezav, torej 10 več kot prvič. 

d) Odbojnost  

Pred izvajanjem poskusov je pojem odbojnost s snovmi povezalo 10 učencev. Skupno 

so naredili 10 pravilnih povezav. Po izvajanju poskusov je pojem s snovmi povezalo 9 

učencev, od tega so skupaj naredili 8 pravilnih povezav, torej 2 manj kot prvič.  

e) Plovnost 
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Pred izvajanjem poskusov je pojem plovnost s snovmi povezalo 10 učencev. Skupno 

so naredili 11 pravilnih povezav. Po izvajanju poskusov je pojem s snovmi povezalo 

12 učencev, skupaj so naredili 22 pravilnih povezav. 

Če primerjamo vse povezave, ki so jih učenci naredili pri tej nalogi, so na prvem 

reševanju skupno naredili 56 pravilnih povezav pojmov s snovmi, na drugem 92. 

Identificiramo lahko, da so učenci svoje znanje nadgradili. 

3.6.3 Analiza odgovorov na preizkusu znanja o načrtovanju 

poskusa 
Na preizkusu znanja o načrtovanju poskusa so morali učenci načrtovati poskus, kako 

temperatura tekočine vpliva na raztapljanje snovi. Preizkus znanja so rešili trikrat, v 

prilogi 26 so zapisani njihovi odgovori. Glede na raven učenja z raziskovanjem po 

Holbrooku in Rannikmae (2011) so naloge Tip B (tabela 1), saj imajo učenci podan 

samo raziskovalni problem, vse ostalo (pripomočki/material, postopek/potek, 

odgovor/rešitev) imajo odprto in načrtujejo sami. Glede na njihove odgovore in skice 

smo lahko analizirali njihov napredek pri načrtovanju poskusa. Učenci, katerih šifre so 

obarvane z zeleno, so skozi učne ure učenja z raziskovanjem svoje znanje nagradili, 

učenci, ki so obarvani z rdečo barvo, pa niso pokazali napredka pri načrtovanju 

poskusa. 

U1 je napredoval tako, da je na prvem načrtu napisal samo, da mora biti voda topla ali 

vroča, da se bo v njej sladkor raztopil. Pri drugem načrtovanju je svoje znanje nadgradil 

tako, da je dodal mrzlo vodo in dopisal, da se bo sol v hladni vodi počasneje, v topli pa 

hitro raztopila. Pri tretjem načrtovanju je načrt nadgradil tako, da je napisal, kaj pri 

izvedbi poskusa potrebujemo.  

U2 je na prvem načrtovanju omenil samo segrevanje vode, v katero bi dal sladkor. Na 

drugem načrtovanju je svoje znanje nadgradil, saj je dodal, da mora biti v kozarcu 

enaka količina snovi, omenil je tudi mrzlo vodo (ne samo toplo). Na tretjem načrtovanju 

je učenec najprej napisal potrebščine, ki jih potrebuje za izvedbo poskusa, in nato 

potek poskusa. 

U3 je na prvem načrtovanju zapisal, da se sladkor topi v vroči vodi (uporabil je izraz 

topi namesto raztaplja, ki je strokovno pravilen). Na drugem načrtovanju je že najprej 

naštel potrebščine za poskus. Prav tako jih je naštel na tretjem načrtovanju poskusa, 

na katerem je uporabil tudi besedno zvezo čim – tem.  

U4 je vsa tri načrtovanja zapisal podrobno. Na prvem načrtovanju bi dal učenec sladkor 

samo v vročo vodo. Na drugem in tretjem je zapisal potrebščine, ki jih potrebuje za 

izvedbo poskusa. Drugo in tretje načrtovanje je zapisal tudi po točkah (od 1 do 4). Pri 

vsakem načrtovanju je dodal tudi svojo napoved poskusa. 

U5 je vsa načrtovanja zapisal zelo na kratko. Pri vseh je napisal, kaj potrebujemo in 

da moramo dati snov v vročo in mrzlo tekočino. Skozi načrtovanja ni pokazal napredka, 

nadgradnje znanja. 
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U6 je pri prvem načrtovanju zapisal samo postopek, kaj bi naredil, in (nenatančno) 

razlago, kaj bi se zgodilo. Pri drugem in tretjem načrtovanju je učenec najprej naštel 

potrebščine, ki jih potrebuje za izvedbo poskusa. Uporabil je tudi besedni zvezi čim 

višja, tem bolj/hitreje. 

U7 je na prvem in tretjem načrtovanju narisal samo skico, prav tako na zadnjem. Skici 

sta bili nenatančni. Na drugem srečanju je zapisal nekaj pripomočkov, ki bi jih 

potreboval za izvedbo poskusa, in poskušal zapisati trditev z besedno zvezo čim – 

tem. Pri učencu ne vidimo večjega napredka – pokazal je znanje samo o tem, da ve, 

da pri poskusu potrebuje pripomočke, poskušal je uporabiti tudi besedno zvezo čim – 

tem.  

U8 je prvi poskus načrtoval zelo nenatančno in skromno. Na drugem in tretjem poskusu 

je naštel vse pripomočke, ki jih potrebuje, prav tako je poudaril, da rabi enako količino 

tekočine in snovi v obeh posodah. Pri 2. in 3. načrtovanju je tudi pravilno sklepal 

rezultat poskusa. 

U9 je prvo načrtovanje poskusa nadgradil tako, da je na 2. načrtovanju poskusa naštel 

pripomočke in snovi, ki jih potrebuje za izvedbo poskusa. Na tretjem načrtovanju je bil 

njegov načrt manj natančen, a napoved je bila pravilna. 

U10 je prvo načrtovanje zapisal zelo nenatančno. Pri drugem načrtovanju ga je 

nagradil tako, da je naštel pripomočke za izvedbo poskusa in pravilno napisal napoved. 

Na tretjem poskusu je ustrezno oblikovanje napovedi nadgradil z uporabo besedne 

zveze čim – tem.  

U11 je na prvem načrtovanju zapisal samo svoja predvidevanja, kje se bo snov 

raztopila in kje ne. Na drugem in tretjem je učenec naštel pripomočke za izvedbo 

poskusa in natančneje opisal postopek izvedbe. 

U12 je na prvem načrtovanju zapisal nenatančen postopek poskusa, ki ga je pri 

drugem in tretjem nadgradil s podrobnejšimi podatki (količina snovi, ki jo potrebujemo). 

Pri drugem načrtovanju je tudi naštel pripomočke, ki jih potrebuje za izvedbo poskusa. 

U13 je na prvem načrtovanju poskusa zapisal samo napoved. Na drugem in tretjem je 

zapisal podrobnejši potek poskusa, naštel je tudi pripomočke, ki so potrebni za poskus. 

Podatki o napredku učencev pri načrtovanju poskusa so nazorneje prikazani tudi v 

tabeli 18, kjer sivina ponazarja, koliko je posamezen učenec napredoval pri 

načrtovanju poskusa. Čim temnejše je polje obarvano s sivino, tem bolje je učenec 

načrtoval poskus. Čim svetlejše je obarvano polje s sivino, tem bolj pomanjkljivo je 

zapisal načrtovanje poskusa. Razlaga kriterijev za opis stanja v sposobnosti 

načrtovanja poskusov je v tabeli 17. 

Primer načrtovanja poskusa učenca 4, pri katerem zaznamo napredek v načrtovanju 

poskusa: 

1. načrtovanje poskusa: 
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Najprej bi vzel sladkor. Nato bi vzel vročo vodo in notri dal sladkor. Pozor, če to delate 

sami, prosite starše za pomoč! Menim, da bi se sladkor raztopil na bolj vroči vodi. Če 

se sladkor nebi raztopil na vroči vodi bi vzel mrzlo.  

2. načrtovanje poskusa: 

1. Vzel bi dve žličke soli, lonec vroče in mrzle vode. 2. Nato bi sol dal v obe posode in 

videl kaj se bo zgodilo. 3. Vse to bi si zapisal. 4. Mislim, da bi se v bolj vroči vodi sol 

hitreje raztopila. 

3. načrtovanje poskusa:  

1. Najprej bi imel en lonec mrzlega mleka in en lonec toplega mleka. Nato bi dodal še 

kakav (v vsak lonec). 2. Pogledal bi v oba lonca in gledal kaj se bo zgodilo. 3. Vse to 

bi zapisal. 4. Menim, da bi se kakav raztopil v vročem mleku. Potrebščine so lonec 

mrzlega in vročega mleka, kakav, žlice, zvezek, pisalo. 

 

 

Tabela 17: Opredelitev ravni sposobnosti načrtovanja poskusa. Čim temnejše je polje 
obarvano s sivino, tem bolje je učenec načrtoval poskus. Čim svetlejše je obarvano 
polje s sivino, tem bolj pomanjkljivo je zapisal načrtovanje poskusa 

Kriterij ocenjevanja: Barvna 
lestvica 

Napiše (1 ali 2 izmed spodnjih kriterijev): 
- pravilno napoved ali  
- postopek izvedbe poskusa ali 
- skico, iz katere so razvidni pripomočki za delo oz. kako bi postopek izvedel, ali 
- našteje pripomočke za izvedbo poskusa ali  
- uporabi besedno zvezo čim – tem. 

 

Napiše (3 izmed spodnjih kriterijev):  
- pravilno napoved ali  
- postopek izvedbe poskusa ali 
- skico, iz katere so razvidni pripomočki za delo oz. kako bi postopek izvedel, ali 
- našteje pripomočke za izvedbo poskusa ali  
- uporabi besedno zvezo čim – tem. 

 

Napiše (4 ali 5 izmed spodnjih kriterijev):  
- pravilno napoved ali  
- postopek izvedbe poskusa ali 
- skico, iz katere so razvidni pripomočki za delo oz. kako bi postopek izvedel, ali 
- našteje pripomočke za izvedbo poskusa ali  
- uporabi besedno zvezo čim – tem. 

 

 

 

 

 

 



 50 

Tabela 18: Napredek učencev pri načrtovanju poskusa. Čim temnejše je polje 
obarvano s sivino, tem bolje je učenec načrtoval poskus. Čim svetlejše je obarvano 
polje s sivino, tem bolj pomanjkljivo je zapisal načrtovanje poskusa. 

 

 

3.6.4 Analiza vprašalnika za evalvacijo učne ure 
Ob koncu vsake učne ure, kjer smo spoznavali lastnosti snovi skozi učenje z 

raziskovanjem, smo izpolnili vprašalnik za evalvacijo učne ure, na katerega smo 

beležili napredke učencev. Podatki o opažanju vseh 5 učnih ur so nazorneje prikazani 

v tabeli 19, kjer sivina ponazarja, koliko so učenci skozi učne ure učenja z 

raziskovanjem napredovali. Čim temnejše je obarvano polje s sivino, tem večji 

napredek smo identificirali in čim svetlejše je obarvano polje s sivino, manjši napredek 

smo identificirali. Instrument vprašalnik za evalvacijo učnih ur, kjer opazujemo 

dejavnosti učencev skozi 5 učnih ur, je v prilogi 2. Skozi učne ure je skupina učencev 

pokazala napredke na različnih področjih, in sicer: 

 Učenci so bili na začetku še nevešči pri načrtovanju raziskave, skozi učne ure jih 

je bilo potrebno vse manj voditi, potrebovali so vse manj pomoči, zadnjo uro so že 

zelo dobro vedeli, kako izvesti celoten poskus.  

 Na začetku njihove napovedi niso izhajale iz njihovih izkušenj in zamisli. Skozi učne 

ure so to počasi usvajali – če so lastnost (vpojnost, plovnost, gnetljivost, prožnost, 

trdota) poznali, so znali pojasniti svojo napoved (ni šlo samo za ugibanje). 

 Pri načrtovanju raziskave so že od samega začetka učenci radi aktivno sodelovali 

(na začetku so potrebovali sicer več pomoči). Težave so se pojavljale pri aktivnem 

reševanju učnega lista, saj je bil njihov interes za zapis odgovorov nizek.  

Šifre učencev 1. načrtovanje 
poskusa 

2. načrtovanje 
poskusa 

3. načrtovanje 
poskusa 

      U1    

U2    

U3    

U4    

U5    

U6    

U7    

U8    

U9    

U10    

U11    

U12    

U13    
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 Učenci so na začetku pri načrtovanju poskusa imeli težave z določitvijo konstant in 

spremenljivk, a so kmalu usvojili, kaj bodo tekom poskusa spreminjali in kaj ne. 

 Učenci so na začetku potrebovali še več usmerjanja in pomoči. Tekom učnih ur so 

se dobro sami znašli ter zbirali in zapisovali podatke. Pojavljalo se je tudi vse več 

vprašanj z njihove strani. 

 Učenci so ustrezno zbirali podatke, ki so vodili k odgovoru na raziskovalno 

vprašanje. Na začetku so bili pri merjenju in opazovanju še manj natančni, skozi 

učne ure pa je bil napredek v njihovi natančnosti viden – tudi med skupinami so se 

rezultati vse manj razlikovali. 

 Na podlagi meritev smo ob koncu ure oblikovali zaključke, ki so na začetku 

nekaterim učencem še povzročali težave (so čakali na odgovore drugih). Skozi 

učne ure je na podlagi rezultatov vse več učencev znalo izpeljati sklepe. Prav tako 

so znali pojasniti izide raziskave. 

 S sodelovanjem so imeli na začetku učenci nekaj težav, saj nekateri niso sodelovali 

v skupini, v skupini si niso znali razdeliti dela. Skozi učne ure smo stremeli k temu, 

da bi vsa skupina delovala enakopravno oz. da bi vsak učenec k skupini prispeval 

svoj delež. Ker smo pri tem vztrajali, so si učenci na zadnjih srečanjih že dobro 

znali razdeliti delo, tako da je vsak prišel na vrsto pri izvajanju poskusa in imel 

možnost poročanja. Učenci so ustrezno predstavili rezultate in se vključevali v 

pogovor, kadar je prišlo do odstopanj pri rezultatih med skupinami. Na zadnjih dveh 

srečanjih se je pojavljalo tudi čedalje več dodatnih vprašanj, ki so učence 

spodbujala k dodatnemu raziskovanju o lastnostih snovi. 

Pri opazovanju dejavnosti učencev skozi učne ure smo bili pozorni na razvijanje in 

potek raziskovanja ter na sodelovanje. Kaj smo opazovali pod posamezno točko (4a, 

4b …), je podrobneje predstavljeno v prilogi 2. V tabeli 20 so predstavljeni zbrani 

rezultati opazovanja dejavnosti učencev skozi učne ure, ki so predstavljeni s polji, 

obarvanimi z različnimi sivinami. Opredelitev ravni opazovanja dejavnosti skupine 

učencev je prikazana z barvno lestvico v tabeli 20. Čim temnejše je polje obarvano s 

sivino, tem večje je doseganje izbranega kriterija, pomembnega za doseganje učenja 

z raziskovanjem. Čim svetlejše je polje obarvano s sivino, tem nižje je doseganje 

izbranega kriterija, pomembnega za doseganje učenja z raziskovanjem. 
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Tabela 19: Barvna lestvica za določeno raven strinjanja z gledišča učitelja s kriterijem, 
povezanim z učenjem z raziskovanjem. Čim temnejše je polje obarvano s sivino, tem 
večje je doseganje izbranega kriterija pomembnega za doseganje učenja z 
raziskovanjem. Čim svetlejše je polje obarvano s sivino, tem nižje je doseganje 
izbranega kriterija pomembnega za doseganje učenja z raziskovanjem. 

Kriterij odločitve pri opazovanju učencev 

skozi učne ure učenja z raziskovanjem 

Barvna lestvica 

Ne  

Delno  

Da   

 

 

 

Tabela 20: Raven strinjanja učitelja s kriterijem povezanim z učenjem z raziskovanjem 
pri evalvaciji 5 učnih ur na učno temo snovi. Čim temnejše je polje obarvano s sivino, 
tem večje je doseganje izbranega kriterija, pomembnega za doseganje učenja z 
raziskovanjem. Čim svetlejše je polje obarvano s sivino, tem nižje je doseganje 
izbranega kriterija, pomembnega za doseganje učenja z raziskovanjem. 

Primeri dobre prakse, ki smo 

jih opazovali. 

Učna ura 

1. 

vpojnost 

2.  

plovnost 

3. 

gnetljivost 

4.  

trdota 

5.  

prožnost 

4a (vodenje raziskave)      

4b (napoved izhaja iz izkušenj)      

4c (sodelovanje pri načrtovanju)      

4č (pošten poskus)      

4d (samostojno vodenje raziskave)      

4e (zbiranje podatkov)      

4f (preverjanje napovedi)      

4g (presojanje podatkov)       

4h (razlaga za raziskavo)      

5a (sodelovanje med učenci)      

5b (sodelovanje v razpravi)      

5c (poročanje o raziskavi)      

5č (sledenje poročanju drugih 

učencev)  
     

5d (odgovarjanje na vprašanja)      
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3.7 Sinteza rezultatov z razpravo 
V tem poglavju na podlagi analize rezultatov odgovarjamo na raziskovalna vprašanja, 

ki smo si jih zastavili na začetku raziskave. 

1. raziskovalno vprašanje: Kako se skozi učenje z raziskovanjem pri učencih 

izboljša sposobnost načrtovanja poskusov? 

Identificirali smo, da so učenci skozi učenje z raziskovanjem napredovali v 

samostojnem načrtovanju poskusov. 

Učenci so se z načrtovanjem poštenega poskusa srečali vsako učno uro, ko smo 

spoznavali novo lastnost snovi. Skozi učenje z raziskovanjem so bili čedalje bolj 

samostojni, svoje znanje so tudi vedno bolj znali uporabiti na praktičnih primerih. 

Rezultati preizkusa znanja o načrtovanju poskusa so pokazali, da so učenci imeli pred 

prvim reševanjem tega preizkusa malo znanja o načrtovanju poskusa. Tekom učnih ur 

učenja z raziskovanjem so svoje znanje lahko nadgradili in iz tabele 18 je razvidno, da 

se je njihova sposobnost načrtovanja poskusov izboljšala. Na prvem reševanju 

preizkusa znanja o načrtovanju poskusa smo iz zapisov načrtovanih poskusov pri vseh 

učencih (13) razbrali, da so dosegli 1–2 kriterija. Kriterij, po katerem smo ocenili stanje 

ravni znanja na področju učenja z raziskovanjem, je zapisan v tabeli 17. Na tretjem 

reševanju preizkusa o načrtovanju poskusa smo iz zapisov načrtovanih poskusov pri 

2 učencih razbrali, da so dosegli 1–2 kriterija, pri 4 učencih smo razbrali doseganje 3 

kriterijev in pri 7 učencih smo razbrali, da so dosegli 4–5 kriterijev po opredelitvi ravni 

sposobnosti načrtovanja poskusa.  

Njihova samostojnost pri načrtovanju poskusa se opazi že pri napredku ravni učenja z 

raziskovanjem, saj so začeli načrtovati po Tipu A (Holbrook in Rannikmae, 2011) in 

napredovali do Tipa D, E (tabela 1). Kot omenjajo Vodopivec idr. (2011), je učiteljeva 

vloga na začetku učenja z raziskovanjem usmerjevalna, sčasoma postanejo učenci 

vedno bolj samostojni.  

Skozi opazovanje učencev pri načrtovanju poskusa se je opazilo tudi, da so učenci na 

prvem načrtovanju postavljali več vprašanj o zahtevanih zapisih, saj niso vedeli, kaj 

vse morajo zapisati, na zadnjem pa so bili njihovi zapisi samostojnejši, niso potrebovali 

dodatnih usmeritev in niso postavljali vprašanj v zvezi s postopkom, kako načrtovati 

poskus (priloga 27). V prilogi 27 lahko vidimo, da so tekom načrtovanja poskusov 

učenci ob zaključkih postavljali tudi vse več vprašanj, ki so nakazovala nove raziskave. 

Izsledke naše raziskave lahko povežemo tudi z ugotovitvami Colliera idr. (2016), ki 

povzemajo, da učenje z raziskovanjem učence spodbuja k postavljanju novih vprašanj, 

ki so lahko podlaga za nova raziskovanja, ki jih učenci lahko načrtujejo. Spodbujajo 

tudi k samostojnemu odkrivanju. 

Med načrtovanjem poskusov se je izboljšalo tudi sodelovanje članov v skupini in 

porazdelitev dela med sošolci. Njihovi rezultati in meritve so bili tekom učnih ur čedalje 

bolj natančni, prihajalo je do manjših odstopanj. Vedno več učencev je znalo oblikovati 

raziskovalno vprašanje in določiti konstante, spremenljivke (tabela 20). Ob koncu učnih 
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ur učenja z raziskovanjem se je število učencev, ki je znalo oblikovati sklep na podlagi 

meritev, povečalo v primerjavi s prvo učno uro učenja z raziskovanjem (tabela 20). 

Bergman idr. (2012) potrjujejo, da učenec ne more vse znanje o delu pri učenju usvojiti 

naenkrat. Svoje znanje z uporabo takega načina učenja postopoma napreduje in 

razvija svoje kompetence. Prav zaradi tega smo lahko napredek opazovali skozi več 

učnih ur.  

2. raziskovalno vprašanje: V kolikšni meri skozi učenje z raziskovanjem učenci 

usvojijo znanje o lastnostih različnih snovi?  

Na podlagi pridobljenih podatkov smo lahko pri učencih skozi učenje z raziskovanjem 

identificirali napredek v znanju o lastnostih različnih snovi, saj se je na drugem 

preizkusu znanja o lastnostih snovi večina učencev izkazala bolje kot na prvem.  

V tabeli 15 vidimo, da je pred izvajanjem poskusov znalo 5 lastnosti, snovi ali terminov 

opisati 1–5 učencev. 3 lastnosti, snovi ali termine je opisalo 6–9 učencev, 8 lastnosti, 

snovi ali terminov pa je opisalo 10–13 učencev. Po izvajanju poskusov je 1 termin 

opisalo 1–5 učencev, 3 lastnosti, snovi ali terminov je opisalo 6–9 učencev in 12 

lastnosti, snovi ali terminov je opisalo 10–13 učencev. Če primerjamo opise snovi, 

lastnosti in terminov, ki so jih učenci opisali pri tej nalogi, so na prvem reševanju 

naredili vsi učenci skupaj 109 pravilnih opisov, na drugem 116. Na podlagi pridobljenih 

podatkov lahko identificiramo minimalen napredek v poznavanju snovi, lastnosti in 

terminov.  

V tabeli 17 so zbrani podatki, iz katerih lahko identificiramo minimalen napredek v 

znanju učencev o lastnostih snovi. Skupno lastnost oz. nadpomenko lastnostim, 

snovem in terminom so pred izvajanjem poskusov smiselno zapisali 3 učenci, po 

izvajanju poskusov so pravilno rešitev zapisali 4 učenci.  

Napredek identificiramo pri 4. nalogi na preizkusu znanja o lastnostih snovi, saj so 

učenci na prvem reševanju skupaj naredili 56 pravilnih povezav lastnosti s snovmi, na 

drugem 92. Čeprav se je učencem skozi učne ure interes za reševanje učnih listov 

nižal, Gostinčar Blagotinšek (2016) ugotavlja, da ima učni list ugodne vplive na izide 

učenja, zato lahko sklepamo, da je pripomogel k večji zapomnitvi učne vsebine, ki smo 

jo obravnavali. 

Tudi Dow (2000) je v svojem članku povzel, da si učenci skozi učenje z raziskovanjem 

več zapomnijo, kot če bi jih učili, naj si zapomnijo nepovezana dejstva na pamet. 

Učenci so bili ob pogovoru tudi sami mnenja, da si bodo učno vsebino dobro zapomnili, 

saj so igrali pomembno vlogo pri poskusih in pri rokovanju s snovmi. Shih idr. (2010) 

so prav tako v svoji raziskavi podprli trditev, kjer se je 94 % učencev popolnoma 

strinjalo ali strinjalo s trditvijo, da se pri pouku učenja z raziskovanjem naučijo več kot 

pri frontalnem pouku. 
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3. raziskovalno vprašanje: Na kakšen način se preko učenja z raziskovanjem 

spreminja situacijski interes učencev do učenja z raziskovanjem pri obravnavi 

lastnosti snovi? 

Po začetnem navdušenju nad učenjem z raziskovanjem se je po 3. učni uri pričel 

situacijski interes zniževati, pri čemer pri učencih situacijski interes lahko povežemo z 

izpolnjevanjem učnih listov in manj z interesom načrtovanja poskusa in izvedbe. 

Na začetku učnih ur je bilo opaziti, da so bili učenci zainteresirani za načrtovanje in 

izvajanje poskusov ter za učenje z raziskovanjem. Prve tri učne ure spoznavanja 

lastnosti snovi skozi učenje z raziskovanjem so se tudi zelo veselili in so komaj čakali, 

da bodo lahko sami izvajali poskuse, nato pa je njihov interes začel upadati 

(priloga 27). 

Kamposova in Stefanovikova (2012) sta prav tako pri svoji raziskavi, v katero so bili 

vključeni učenci 9. razreda, ugotovili, da učenje z raziskovanjem pozitivno vpliva na 

interes in motivacijo učencev. Na podlagi ankete sta ugotovili, da so predstavitve 

spodbudile veliko zanimanja in željo po aktivni udeležbi v raziskovalnih delavnicah. 

Tudi Jarvis idr. (2011) učitelje spodbujajo in jih nagovarjajo k aktivnejšemu pouku, saj 

dobro vpliva na učenčevo motivacijo, ki vpliva na večje sodelovanje pri pouku. 

Gostinčar Blagotinšek (2016) prav tako povzema, da učenje z raziskovanjem omili 

negativne trende v priljubljenosti naravoslovja pri učencih. 

Strinjanje s trditvijo, da imajo učenci radi NIT in da je naravoslovje zanimivo skupini 

učencev, se ne spremeni, kajti na podlagi podatkov, ki so v tabeli 12, smo identificirali, 

da se je pred izvajanjem s trditvijo A) Rad se učim naravoslovje popolnoma strinjalo 

oz. strinjalo 9 učencev, po izvajanju poskusov se je s trditvijo popolnoma strinjalo oz. 

strinjalo 8 učencev. S trditvijo B) Naravoslovje je dolgočasno se pred izvajanjem 

poskusov ni oz. sploh ni strinjalo 11 učencev, po izvajanju se ni oz. sploh ni strinjalo 

10 učencev. Pred izvajanjem poskusov se je s trditvijo C) Rad imam naravoslovje 

popolnoma strinjalo oz. strinjalo 9 učencev, po izvajanju poskusov se je s trditvijo 

popolnoma strinjalo oz. strinjalo 11 učencev. S trditvijo D) Rad delam poskuse so se 

pred in po izvajanju poskusov s trditvijo popolnoma strinjali oz. strinjali vsi (13) učenci. 

Učencem se je skozi učne ure nižal interes za reševanje učnih listov in pregledovanje 

le-teh. Učenci so trikrat rešili učni list brez pripomb, na zadnjih dveh reševanjih jim je 

interes za reševanje čedalje bolj upadal. Enako je bilo tudi pri zadnjih preizkusih 

znanja, saj jim je interes za zapis odgovorov padel in so polje za odgovor pustili prazno, 

čeprav za nekatere učence vem, da so zagotovo vedeli odgovor, saj so med učnimi 

urami sodelovali in podajali različne smiselne predloge za načrtovanje poskusa. 

Učenci so sicer radi izvajali poskuse pri učnih urah učenja z raziskovanjem, a ob 

zadnjih dveh srečanjih so se večkrat pojavile izjave: Ali bomo morali spet reševati učne 

liste?; Jaz bi samo izvajal poskuse, brez pisanja … Holbrook in Rannikmae (2011) 

opozarjata, da je motivacija otrok odvisna tudi od njihove radovednosti. Prav tako je 

podprta z vodenjem učencev skozi učenje z raziskovanjem. 
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Po pregledu učbenikov, kjer smo ugotovili, da se v večini primerov najpogosteje 

obravnava snovi les in papir ter njune lastnosti, smo zaradi monotonosti rokovanja z 

vedno istimi snovmi vključili več različnih. Med njimi je bil tudi kinetični pesek, ki ga 

večina učencev še ni poznala in je predstavljal dodatno popestritev pri pouku. Tudi 

Juriševič (2012) potrjuje, da med samim poukom pomaga, da pritegnemo pozornost 

učencev. V našem primeru je verjetno tudi kinetični pesek 3. učno uro, ko smo 

spoznavali lastnosti snovi (gnetljivost), še obdržal situacijski interes učencev do učenja 

z raziskovanjem, saj se je več kot polovica učencev (8) z njim srečala prvič in so pri 

rokovanju z njim pokazali velik interes. Po tej učni uri se je situacijski interes učencev 

do izpolnjevanja učnih listov zmanjšal. 

Iz izsledkov raziskave je razvidno, da učenje z raziskovanjem zviša situacijski interes 

učencev do učenja z raziskovanjem, ampak ga ne smemo uporabljati prepogosto v 

krajših časovnih razmikih. Paziti moramo, da damo prednost učenju z raziskovanjem, 

torej njihovem raziskovanju, izvajanju poskusov in ne reševanju učnih listov. V našem 

primeru so učne liste učenci morali vsako uro izpolnjevati, da smo dobili vpogled v 

njihov napredek in rezultate. Zaradi upada situacijskega interesa smo občasno naleteli 

na disciplinske težave, potrebne so bile spodbude za učno delo. 
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4 ZAKLJUČEK 
Magistrsko delo obravnava spoznavanje lastnosti snovi skozi učenje z raziskovanjem 

v 4. razredu osnovne šole pri predmetu naravoslovje in tehnika. V teoretičnem delu 

smo predstavili učenje z raziskovanjem in ugotovili, da v raziskavah, ki so že bile 

izvedene, večina avtorjev izpostavlja pozitivne strani učenja z raziskovanjem in le v 

manjšini negativne. Seznanili smo se s snovmi in lastnostmi, ki smo jih skozi učne ure 

z učenci tudi odkrivali. Pregledali smo nekaj učbenikov in ugotovili, da učenja z 

raziskovanjem ne vključujejo v veliki meri, najbolj pogosti snovi, ki ju omenjajo, sta les 

in papir ter obravnava njunih lastnosti.   

V empiričnem delu magistrskega dela smo raziskali, kakšno je bilo predznanje 

učencev 4. razreda osnovne šole o načrtovanju poskusa, o lastnostih različnih snovi 

ter kakšen je bil njihov situacijski interes do izvajanja poskusov in do predmeta NIT. 

Raziskali smo, kako in v kolikšni meri so učenci znanje o načrtovanju poskusa in o 

lastnostih različnih snovi usvojili ter raziskali spremembe v situacijskem interesu 

učencev do izvajanja poskusov in predmeta NIT. V raziskavo je bilo vključenih 13 

učencev 4. razreda osnovne šole. Do podatkov smo prišli s 4 različnimi instrumenti, ki 

so jih reševali učenci, 1 instrument je izpolnjeval učitelj. Rezultati so pokazali, kako 

uspešno je učenje z raziskovanjem vplivalo na učenčeva znanja in na situacijski 

interes.  

Rezultati kvalitativne raziskave kažejo, da:  

 so učenci skozi učenje z raziskovanjem izboljšali svojo sposobnost načrtovanja 

poskusov (Podpoglavje 3.6.3 in 3.6.4); 

 so nadgradili svoje znanje o lastnostih različnih snovi (Podpoglavje 3.6.2); 

 se je situacijski interes na začetku srečanj zvišal, po tretji učni uri učenja z 

raziskovanjem je pri nekaterih učencih začel upadati (Podpoglavje 3.6.1). 

 

Kvalitativna raziskava kaže, da so bili učinki učenja z raziskovanjem v večji meri 

pozitivni za učence, saj so pokazali napredek v usvojenem znanju o lastnostih različnih 

snovi, prav tako so spoznali za njih nov način učenja, ki je bil tudi popestritev pouka. 

Skozi učne ure so nadgradili svoje znanje o načrtovanju učenja z raziskovanjem in 

izboljšali svojo samostojnost pri delu. Menimo, da je bilo srečanje za nas in za ua 

učence (kljub upadu situacijskega interesa) dobra izkušnja in da se bomo z 

raziskovanjem radi srečevali tudi v prihodnosti. 

Zaključki raziskave so omejeni, ker smo naleteli na pomanjkanje števila učnih ur, ki 

nam jih je odstopila razredničarka skupine učencev, spreminjajočo pripravljenost 

učencev za sodelovanje pri učni uri glede na termin učne ure in prilagajanje urnika 

izvajanja učnih ur glede na redne dejavnosti. 

Predlogi izboljšave, ki smo jih ugotovili skozi nastajanje magistrskega dela so: pridobili 

bi lahko natančnejše rezultate o usvojenem znanju skozi učenje z raziskovanjem, če 

bi imeli še eno skupino učencev, ki bi ji snov podajali na tradicionalen način (samo z 

razlago, frontalno – brez poskusov in prikazov). Za učitelja bi bilo lažje, da bi učence 
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poznal (opazoval) že dlje časa, saj bi bolj poznal njihovo predznanje pri predmetu NIT. 

Če bi učne ure izvajali še enkrat, bi učencem pripravili krajše učne liste za reševanje, 

saj jih je to na zadnjih srečanjih popolnoma odvrnilo od sodelovanja in izvajanja. Naša 

srečanja bi pripravili manj strnjeno (ne vsak teden), saj jim ob koncu srečanj izvajanje 

poskusov ni bilo več tako zanimivo zaradi prepogostega izvajanja učenja z 

raziskovanjem. Verjetno vse učne ure učencem niso bile zanimive, zato bi jim lahko 

omogočili, da bi prinesli npr. svoje predmete iz različnih snovi in odkrivali njihove 

lastnosti. Namesto tretjega reševanja preizkusa znanja o lastnostih snovi bi raje 

naredili strukturiran intervju z vsakim učencem posebej, tako bi dobili boljši in realnejši 

vpogled v njihovo znanje, saj je bilo na zadnjem srečanju vidno, da je bil njihov interes 

za pisanje odgovorov nizek.  

Preden sem začela s pisanjem magistrskega dela, o učenju z raziskovanjem še nisem 

vedela veliko, prav tako nisem poznala snovi kinetični pesek. Ob pregledu različne 

literature sem se naučila veliko zanimivega in poučnega o učenju z raziskovanjem, 

tako da sem pred odhodom v razred že komaj čakala, da vidim, kakšni bodo rezultati. 

Zame kot učiteljico je bilo med izvajanji poskusov zanimivo opazovati učence in njihovo 

zadovoljstvo ob pravilnih meritvah. V prihodnje si želim, da bom lahko pri poučevanju 

večkrat vključila učenje z raziskovanjem in učence navdušila za raziskovanje. 
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6 PRILOGE 

6.1 Priloga 1: Učni list 
1. Raziskujemo: 

RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 

2. Kaj vpliva? 

Od česa je to odvisno 

3. Kaj lahko opazujemo, merimo? 

SPREMENLJIVKE 

4. Mislim, da velja ... 

Čim…, tem bolj ... 

 

5. Načrt raziskave (kaj potrebujemo) in skica. 

Kaj bomo delali ... 

 

 

 

 

 

6. Spreminjamo. 

NEODVISNE spremenljivke 

 

7. Ne spreminjamo. 

ODVISNE spremenljivke 

 

8. Opazujemo, merimo. 

 

KONSTANTE 

9. Napoved rezultatov. 

 

 

10. Meritve, opažanja in sklepi. 
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6.2 Priloga 2: Vprašalnik za evalvacijo učne ure 
 

 
 

PRIMERI DOBRE PRAKSE 
 
 
 
 

Odločitev  
Opombe 

Da 
 
 
 

Ne ne 
morem 
oceniti 

RAZVIJANJE IN POTEK RAZISKOVANJA 

4 a 
Ali učenci vodijo 
raziskavo po vprašanju, 
ki so ga sami razvili, 
čeprav je bilo 
predstavljeno iz vaše 
strani? 

Učenci so sposobni razložiti, kaj želijo 
odkriti s svojimi besedami. 
 

    

4 b  
Ali izhajajo napovedi iz 
njihovih izkušenj, 
zamisli? 

Učenci znajo pojasniti, zakaj so 
napovedali …, čeprav napoved ni 
pravilna, s tem pokažejo, da ne gre le 
za ugibanje. 

    

4 c 
Ali učenci aktivno 
sodelujejo pri 
načrtovanju raziskave? 

Učenci znajo vsaj približno opisati, 
kako izvesti raziskavo, čeprav 
potrebujejo pomoč pri podrobnostih. 

    

4 č 
Ali je v načrtu predviden 
pošten poskus, če je ta 
potreben? 

Učenci predlagajo, kaj bodo 
spreminjali in kaj naj ostane enako. 
 

    

4 d 
Ali učenci sami vodijo 
raziskavo? 
 

Učenci so aktivno udeleženi pri 
zbiranju podatkov iz realnih pojavov in 
objektov ali iz sekundarnih virov, 
relevantnih za njihovo raziskovalno 
vprašanje. 
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4 e 

Ali učenci zbirajo 

podatke, ki vodijo k 

odgovoru na njihovo 

raziskovalno 

vprašanje? 

Učenci merijo, opazujejo z 

uporabo primernih pripomočkov ali 

drugače zbirajo relevantne 

podatke. 

    

4 f 

Ali zbrani podatki 

omogočajo preverjanje 

napovedi? 

Narava podatkov, zbranih z 

opazovanjem, meritvami ali drugih 

virov, je taka, da vodi k odgovoru 

na raziskovalno vprašanje. 

    

4 g 

Ali učenci presojajo 

svoje podatke glede 

na raziskovalno 

vprašanje? 

V pogovoru v skupini ali s celotnim 

razredom ugotavljajo, ali podatki, 

ki so jih zbrali, vodijo k odgovoru 

na raziskovalno vprašanje. 

    

4 h 

Ali imajo učenci 

razlage za izide 

raziskave? 

V pogovoru v skupini ali v 

celotnem razredu podajajo 

verjetne razlage, čeprav ne vodijo 

k odgovorom na raziskovalno 

vprašanje.  

 

    

Sodelovanje 

 5 a 

Ali učenci med 

raziskovanjem 

sodelujejo z drugimi? 

Ali se v skupini pogovarjajo, 

sprejemajo skupne odločitve, ne le 

delajo vsak svoje, čeprav sedijo 

skupaj? 

    

5 b 

Ali učenci sodelujejo v 

skupinski razpravi o 

njihovi raziskavi in 

njihovi razlagi? 

Po koncu raziskave sodelujejo v 

razpravi o tem, kaj so naredili in 

kaj odkrili in kako si to razlagajo. 
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6.3 Priloga 3: Odgovori 1. in 2. reševanja učencev 

(lastnost trdota) 
Lastnost 1. reševanje 2. reševanje  

trdota u1: Je nekaj trdega. 

u2: Da je to trda snov. 

u3: Pomeni, da je neka stvar trda. 

u4: Pomeni, da je nekaj trdo. 

u5: Pomeni da je nekaj trdo. 

u6: Je neka stvar s katero merimo maso. 

u7: Je nekaj kar je trdo. 

u8: Pomeni trdna stvar recimo kovina. 

u9: Je, da je nekaj trdo. 

u10: Pomeni da je nekaj trdega. 

u11: Je snov ki je trda. 

u12: Ne vem, kako bi razložil. 

u13: Je da je to trdo. 

u1: Nekaj zelo trdega. 

u2: Da je nekaj trdnega. 

u3: Je lastnost snovi. 

u4: Neka trda snov. 

u5: Pomeni da je nekaj trdo ali mehko. 

u6: Je trdnost neke snovi. 

u7: Je nekaj kar je zelo trdo in ima večjo 

gostoto. 

u8: Pomeni da je stvar trdna. 

u9: Je, ko se neka snov trda. 

u10: Je snov, ki je trda. 

u11: Je snov, ki je trda npr. kovina. 

u12: Je, da ima snov gostoto zelo veliko. 

u13: Je nekaj kar je trdo kot npr. kovina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 c 

Ali učenci poročajo o 

svoji raziskavi? 

Poročanje je lahko ustno, kjer 

delijo svoja odkritja z drugimi, 

lahko v obliki plakata ali drugačne 

oblike predstavitve rezultatov in 

zbranih podatkov. 

    

5 č 

Ali učenci sledijo 

poročanju sošolcev? 

Sledijo predstavitvam drugih 

skupin. Ne podajo le svojega 

poročila in odgovarjajo le, če so 

vprašani. 

    

5 d 

Ali učenci odgovarjajo 

drug drugemu med 

predstavitvami? 

Odgovarjati pomeni tudi postavljati 

vprašanja, ki vodijo k 

poglobljenemu razumevanju 

predstavitev sošolcev, ali s 

strinjanjem oz. nestrinjanjem z 

njihovimi zaključki.  
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6.4 Priloga 4: Odgovori 1. in 2. reševanja učencev 

(lastnost gnetljivost) 
Lastnost 1. reševanje 2. reševanje  

gnetljivost u1: Nekaj, kar lahko gnetemo. 

u2: Je neka gnetljiva stvar, ki jo lahko gnetemo. 

u3: Pomeni, da se snov da gnesti. 

u4: Pomeni, da nekaj lahko gnetemo ali da je gnetljivo. 

u5: Je to da lahko nekaj gnetemo. 

u6: Je npr. kako rahel je plastelin. 

u7: Je nekaj kar lahko gnetemo. 

u8: Pomeni da lahko nekaj gneteš in iz tega kaj izdelaš. 

u9: Je, da je gnetljivo. 

u10: Pomeni da je nekaj gnetljivo. 

u11: Je, ko gnetemo kruh in druge izdelke. 

u12: Je da nekaj lahko gnetemo. 

u13: To pomeni da lahko to gnetemo. 

u1: Goba je zelo gnetljiva. 

u2: To je nekaj kar lahko gnetemo in 

potem spremeni obliko. 

u3: Je lastnost snovi. 

u4: Je ko se nekaj lahko gnete. 

u5: Pomeni da je nekaj gnetljivo. 

u6: Je neki mehki produkt. 

u7: Je nekaj kar lahko gnetemo, 

stiskamo in nima veliko trdote. 

u8: Pomeni da se neka stvar lahko 

gneti. 

u9: Je, ko je neka snov gnetljiva. 

u10: Je snov, ki je gnetljiva. 

u11: Je snov, kot npr. kruh, testo 

gnetemo. 

u12: / 

u13: Je nekaj kar lahko gnetemo kot 

plastelin. 

 

 

6.5 Priloga 5: Odgovori 1. in 2. reševanja učencev 

(lastnost odbojnost) 
Lastnost 1. reševanje 2. reševanje  

odbojnost u1: Je nekaj, kar se odbija. 

u2:/ 

u3: / 

u4: Pomeni, da se nekaj odbija. 

u5: / 

u6: Je neka stvar ki se odbija. 

u7: Je nekaj kar se odbija. 

u8: Pomeni da se lahko recimo guma ko jo vržeš 

odbije. 

u9: Je, da se odbija. 

u10: / 

u11: / 

u12: Da se nekaj lahko odbija. 

u13: / 

u1: / 

u2: To je nekaj, kar se odbija in potem 

mu ostane ista oblika aline. 

u3: Je lastnost snovi. 

u4: Je ko se nekaj odbija. 

u5: Pomeni da se lahko odbija. 

u6: / 

u7: Je nekaj kar lahko vržemo iz višine 

in bo ta predmet obdržal svojo obliko. 

u8: Pomeni da se nekaj odbija. 

u9: Je se je neka snov odbija. 

u10: Je snov, ki se odbija. 

u11: Je, da se neka snov odbija. 

u12: / 

u13: / 
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6.6 Priloga 6: Odgovori 1. in 2. reševanja učencev 

(lastnost plovnost) 
Lastnost 1. reševanje 2. reševanje  

plovnost u1: / 

u2:/ 

u3: Pomeni, da predmet v vodi plava. 

u4: Je to ko nekaj plava. 

u5: / 

u6: Vemo kakšna je tako, da težke trde snovi na primer 

kamen potonejo.  

u7: / 

u8: Pomeni da recimo les plava na vodi. 

u9: Je, da plava. 

u10: / 

u11: / 

u12: Da je lažje od vode in zato plava. 

u13: To je tako kot goba občutek. 

u1: Les plava. 

u2: To pomeni ali predmet plava ali ne. 

u3: Je lastnost snovi. 

u4: Je ko nekaj plava.  

u5: Pomeni da nekaj plava ali ne. 

u6: Je snov ki pluje. 

u7: Je nekaj kar lahko plava. 

u8: Pomeni da recimo les plava. 

u9: Je neka snov, ki plava. 

u10: Je snov, ki plava. 

u11: Je nekaj, kar plava na vodi. 

u12: Je lastnost, ko je snov lažja od 

vode ali ima znotraj sebe zrak. 

u13: Je nekaj, kar plava na vodi. 

 

 

6.7 Priloga 7: Odgovori 1. in 2. reševanja učencev (snov 

papir) 
Snov 1. reševanje 2. reševanje  

papir u1: Je iz lesa nanj lahko rišemo ali pišemo. 

u2: Lahko uporabljamo za risanje, za zvezke, časopis, 

revije. 

u3: Je snov, ki jo uporabljamo vsak dan. 

u4: Na papir lahko rišemo, pišemo, papirje tudi narejen 

iz lesa. 

u5: Na papir rišemo in iz njega izdelujemo. 

u6: Je izdelek iz lesa. 

u7: Ko drevo posekajo iz njega naredijo papir. 

u8: / 

u9: Izdelamo iz lesa. Nanj lahko pišemo in rišemo. 

u10: Je narejen iz dreves. 

u11: Na papir lahko rišemo, pišemo. Narejen je iz lesa. 

u12: Papir, ki so ga v tovarni spremenili v list papirja. 

u13: / 

u1: Je iz lesa nanj lahko rišemo, pišemo 

in delamo poizkuse. 

u2: Je snov, ki jo dobimo s predelavo 

posekanih dreves.  

u3: Snov s katero delamo poskuse. 

u4: Je snov. 

u5: Je snov drugačnih lastnosti. 

u6: Je iz dreves je ploven. 

u7: Ko drevesa posekajo iz dreves 

naredijo papir. 

u8: Vem da je snov. 

u9: Je snov, ki je vpojen in ploven. 

u10: Je izdelan iz posekanih dreves. 

u11: Je snov, ki so jo naredili iz dreves. 

u12: / 

u13: / 
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6.8 Priloga 8: Odgovori 1. in 2. reševanja učencev (snov 

kovina) 
Snov 1. reševanje 2. reševanje  

kovina u1: Je železo. 

u2: Ko jo v tovarni stopijo, lahko iz nje kaj izdelajo 

preden se strdi. 

u3: Je snov, ki jo uporabljamo vsak dan. 

u4: Je zelo trda stvar ne moremo (težko) jo upognemo 

ali zlomimo stopi se na 120 °C. 

u5: Iz kovine naredimo ključe in ključavnice. 

u6: Je rudnina. 

u7: Je trda snov. 

u8: / 

u9: Je trda snov. 

u10: Je trda in sestavlja veliko predmetov. 

u11: Je snov, ki je trda. 

u12: Kovina, kamnina najdemo v prsti. 

u13: / 

u1: / 

u2: Je bil na začetku v tovarni stopljen, 

potem so ga strdili, da je trd. 

u3: Snov, s katero delamo poskuse. 

u4: Je snov. 

u5: Je snov drugačnih lastnosti. 

u6: Je rudnina. 

u7: Je trda in ima trdoto. 

u8: Je snov. 

u9: Je snov, ki je trda. 

u10: Je trda snov. 

u11: Je trda snov. 

u12: / 

u13: / 

 

 

 

6.9 Priloga 9: Odgovori 1. in 2. reševanja učencev (snov 

guma) 
Snov 1. reševanje 2. reševanje  

guma u1: Je iz plastike. 

u2: Je neka gumijasta snov, ki je ne moremo reciklirati. 

u3: Je snov, ki jo uporabljamo vsak dan. 

u4: Se po navadi lahko odbija. 

u5: Iz gume naredimo gume za avto in radirke … 

u6: Je izdelek iz nafte. 

u7: Se odbija. 

u8: / 

u9: So na avtomobilu in s tem omogočajo vožnjo. 

u10: Uporabljajo kot kolesarsko, avtomobilsko in 

avtobusno gumo.  

u11: Je predmet, ki ga uporabljamo za vožnjo. 

u12: Ne vem, kako bi razložil. 

u13: / 

u1: Se odbija. 

u2: Je gumijasta. 

u3: Snov, s katero delamo poskuse. 

u4: Je snov. 

u5: Je snov drugačnih lastnosti. 

u6: Je odbojna stvar.  

u7: Se lahko odbije in bo obdržala svojo 

obliko. 

u8: Je snov. 

u9: Je snov, ki je odbojna. 

u10: Je mehka snov. 

u11: Je trda in mehka snov. 

u12: / 

u13: / 

 

 

 

 

 

 



 72 

6.10  Priloga 10: Odgovori 1. in 2. reševanja učencev 

(snov les) 
Snov 1. reševanje 2. reševanje  

les u1: Je drevo, ki ga požagamo in naredimo iz njega 

papir ali kaj drugega. 

u2: Les dobimo, če posekamo drevo in iz njega lahko 

izdelamo razne lesene stvari. 

u3: Je snov, ki jo uporabljamo vsak dan. 

u4: Je stvar, ki jo uporabimo z kurjavo, delanje 

pohištva, delanje papirja … 

u5: Naredimo iz dreves in iz njega delamo pohištvo. 

u6: Pridobivamo iz dreves.  

u7: / 

u8: / 

u9: / 

u10: Iz lesa izdelujemo različne predmete, hiše (npr. 

miza, stol, postelja) … 

u11: Je snov, ki jo uporabljamo za kurjenje, izdelavo 

papirja, izdelavo servet (robcev), … 

u12: Les, drevo, razrezano na kose. 

u13: / 

u1: Plava. 

u2: Ga dobimo, ko posekamo drevesa. 

u3: Snov, s katero delamo poskuse. 

u4: Je snov. 

u5: Je snov drugačnih lastnosti. 

u6: Je iz dreves je ploven. 

u7: / 

u8: Je snov. 

u9: Je snov, ki je vpojna, trda in plovna. 

u10: Je snov, ki jo pridobivamo s 

posekanimi drevesi, in ga uporabljamo 

za: npr. mize, stole, hiše, omare … 

u11: Je snov, ki jo lahko uporabljamo za 

gradnjo hiš. 

u12:/ 

u13: / 

 

 

 

6.11  Priloga 11: Odgovori 1. in 2. reševanja učencev 

(snov kinetični pesek) 
Snov 1. reševanje 2. reševanje  

kinetični pesek u1: / 

u2: Je pesek, ki je dobro gnetljiv.  

u3: / 

u4: Je pesek ki se nikoli ne posuši. 

u5: / 

u6: Je pesek, ki se ne posuši. 

u7: / 

u8: Vem da se gnete. 

u9: / 

u10: / 

u11: / 

u12: / 

u13: / 

u1: Goba in kinetični pesek sta zelo 

gnetljiva. 

u2: Je zelo gnetljiv pesek.  

u3: Je snov, s katero delamo poskuse. 

u4: Je snov. 

u5: Je snov drugačnih lastnosti. 

u6: Je pesek, ki se ne posuši. 

u7: / 

u8: Je snov. 

u9: Je snov, ki je gnetljiva. 

u10: Je zelo mehak pesek. 

u11: Je mehka snov. 

u12: / 

u13: / 

 

 

 

 

 



 73 

6.12  Priloga 12: Odgovori 1. in 2. reševanja učencev 

(snov parafin) 
Snov 1. reševanje 2. reševanje  

parafin u1: / 

u2: / 

u3: / 

u4: / 

u5: / 

u6: Je neka strupena snov iz nafte. 

u7: / 

u8: / 

u9: / 

u10: / 

u11: / 

u12: / 

u13: / 

u1: Parafin ali vosek sta zelo trda in ko 

ju prižgemo se stopi. 

u2: / 

u3: Je snov, s katero delamo poskuse. 

u4: Je snov. 

u5: / 

u6: / 

u7: Če bi ga vrgli iz višine ne bi obdržal 

svoje oblike. 

u8: Je snov. 

u9: Je snov, ki je trdna. 

u10: Je vosek. Je narejen za sveče. 

u11: Je vosek. 

u12: / 

u13: / 

 

 

 

6.13  Priloga 13: Odgovori 1. in 2. reševanja učencev 

(snov goba) 
Snov 1. reševanje 2. reševanje  

goba u1: Spužva ali rastlina. 

u2: Je hrana, ki raste v gozdu in je lahko strupena ali 

nestrupena. 

u3: Goba za pomivanje posode vpije vodo oziroma 

tekočino. 

u4: Je stvar s katero brišemo tablo. 

u5: Je za jest, razen tistih ki so strupene. 

u6: Snov ki vpija tekočino. 

u7: Gobe jemo. Naberemo jih v gozdovih. Poznamo 

strupene vrste gob: rdeča mušnica, zelena mušnica … 

Užitne gobe so: jurčke, dedek, lisičke … 

u8: Opije vodo. 

u9: Z gobo brišemo tablo. 

u10: / 

u11: Je lahko za brisanje table ali gobe, ki jih najdemo 

v gozdu. 

u12: Goba, snov, ki vpije. 

u13: / 

u1: Goba in kinetični pesek sta zelo 

gnetljiva. 

u2: Je lahko tista za jesti, ali za brisanje 

table in pomivanje posode. 

u3: Je snov, s katero delamo poskuse.  

u4: Je snov. 

u5: Je snov drugačnih lastnosti. 

u6: / 

u7: Lahko obdrži svojo obliko če jo 

vržemo iz višine. 

u8: Je snov. 

u9: Je snov, ki je vpojna, gnetljiva, 

odbojna in plovna. 

u10: Je gnetljiva, plava in tudi vpije 

tekočine. 

u11: Je mehka snov. 

u12: / 

u13: / 
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6.14  Priloga 14: Odgovori 1. in 2. reševanja učencev 

(termin konstanta) 
Termin 1. reševanje 2. reševanje  

konstanta u1: / 

u2: / 

u3: Pomeni, da smo se za nekaj odločili in ne 

spremenimo mnenja. 

u4: / 

u5: / 

u6: Je nekaj stalnega. 

u7: / 

u8: / 

u9: / 

u10: / 

u11: / 

u12: / 

u13: / 

u1: / 

u2: Da je to vosek. 

u3: Je odločitev, ki sprejemamo pri 

delanju poskusov. 

u4: / 

u5: / 

u6: / 

u7: / 

u8: / 

u9: / 

u10: / 

u11: / 

u12: / 

u13: / 

 

 

 

6.15  Priloga 15: Odgovori 1. in 2. reševanja učencev 

(termin spremenljivka) 

 

 

 

 

 

 

Termin 1. reševanje 2. reševanje  

spremenljivka u1: / 

u2: Ko se neka stvar spremeni. 

u3: Pomeni, da neko stvar vedno spreminjamo. 

u4: / 

u5: / 

u6: / 

u7: / 

u8: Pomeni da se nekaj spreminja. 

u9: / 

u10: / 

u11: / 

u12: / 

u13: Vem kaj je tone znam opisat. 

u1: 

u2: Da je to izraz kadar nekaj 

spremenimo. 

u3: Je odločitev, ki sprejemamo pri 

delanju poskusov. 

u4: / 

u5: / 

u6: / 

u7: / 

u8: / 

u9: / 

u10: / 

u11: / 

u12: / 

u13: Je nekaj kar spremenimo. 
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6.16  Priloga 16: Odgovori 1. in 2. reševanja učencev 

(termin raziskovalno vprašanje) 
Termin 1. reševanje 2. reševanje  

raziskovalno 

vprašanje 

u1: / 

u2: / 

u3: Je ko neko stvar raziskujemo. 

u4: / 

u5: / 

u6: / 

u7: Je vprašanje v zvezi z gozdom in raziskovanjem. 

u8: Pomeni da nekoga ki je bil na kraju zločina nekaj 

vprašaš. 

u9: / 

u10: Pomeni, da ko nekaj raziskuješ nekoga vprašaš o 

tem. 

u11: Je, ko raziskuješ in tudi o tem vprašaš. 

u12: Raziskovalec si postavi vprašanje, na katerega 

poskuša najti odgovor. 

u13: To je vprašanje za raziskovalce. 

u1: 

u2: Je vprašanje, ko nekaj raziskujemo. 

u3: Je odločitev, ki sprejemamo pri 

delanju poskusov. 

u4: / 

u5: / 

u6: / 

u7: / 

u8: / 

u9: Je vprašanje s katerim povemo kaj 

raziskujemo. 

u10: Je ko med preiskavo nekoga 

vprašaš. 

u11: Je, ko nekdo sprašuje. 

u12: / 

u13: Je navezano po navadi kaj 

raziskujemo. 

 

 

 

 

6.17  Priloga 17: Odgovori 1. in 2. reševanja učencev 

(termin napoved) 
Termin 1. reševanje 2. reševanje  

napoved u1: Ko nekaj napoveduješ. 

u2: Je, ko nekdo napove kaj se bo zgodilo, kot npr. 

vremenoslovci napovejo vreme. 

u3: Da napovemo, kar se bo zgodilo. 

u4: Pomeni da nekaj nekdo napoveduje. 

u5: / 

u6: Nekaj kar napovemo (vreme). 

u7: Je, da nekaj napovemo v naprej. 

u8: Pomeni da recimo napoveš vreme. 

u9: / 

u10: Pomeni, da nekaj napovemo (npr. vreme, novico). 

u11: Je, ko nekaj napoveš, kot kakšno bo vreme. 

u12: Ne vem, kako bi razložil. 

u13: Napoved je to, da na primer vremenoslovec pove 

napoved vremena. 

u1: Nekaj kar napovemo. 

u2: Da nekaj napoveš vnaprej.  

u3: Je odločitev, ki sprejemamo pri 

delanju poskusov. 

u4: Je ko nekaj napovemo. 

u5: / 

u6: Napoved pove nekdo ki pove neko 

stvar, še preden se je zgodilo.  

u7: Je nekaj, kar napovejo v naprej. 

u8: / 

u9: / 

u10: Je, ko nekaj napoveš (npr. vreme). 

u11: Je, kot npr. tisti, ki napovedujejo 

kakšno bo vreme. 

u12: / 

u13: Napoved je to kar mi napovemo kot 

na primer vremenska napoved.  
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6.18  Priloga 18: Odgovori 1. in 2. reševanja učencev 

(nadpomenka je lastnost) 
Termin 1. reševanje 2. reševanje  

lastnosti u1: / 

u2: Različne vrste snovi. 

u3: / 

u4: / 

u5: / 

u6: Masa. 

u7: Odbojnost, gnetljivost. 

u8: Oblike trdot. 

u9: / 

u10: /  

u11: Odbojnost, gnetljivost. 

u12: Znaki trdote. 

u13: Vpojnost – plovnost. 

u1: / 

u2: Izrazi za neko stvar. 

u3: Lastnosti snovi. 

u4: / 

u5: / 

u6: Dejavnost.  

u7: / 

u8: / 

u9: / 

u10: Z njimi lahko delamo poskuse. 

u11: Z njimi delamo lahko poskuse. 

u12: Lastnosti. 

u13: Tema. 

 

 

 

 

6.19  Priloga 19: Odgovori 1. in 2. reševanja učencev 

(nadpomenka je snov/material) 
Termin 1. reševanje 2. reševanje  

snovi u1: / 

u2: Odpadki. 

u3: Snovi. 

u4: Material. 

u5: Kovina in les. 

u6: Trdota. 

u7: Les, kovina. 

u8: / 

u9: / 

u10: /  

u11: Kinetični pesek, les. 

u12: Materiali. 

u13: Papir – les. 

u1: Snovi. 

u2: Snovi. 

u3: Snovi. 

u4: Snovi. 

u5: / 

u6: Različne snovi.  

u7: Snovi. 

u8: Snovi. 

u9: Snovi. 

u10: To so snovi. 

u11: Vse so snovi. 

u12: Snovi. 

u13: Snovi. 
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6.20  Priloga 20: Odgovori 1. in 2. reševanja učencev 

(nadpomenka je raziskovanje/učenje z 

raziskovanjem/raziskava) 
Termin 1. reševanje 2. reševanje  

raziskovanje, 

učenje z 

raziskovanjem, 

raziskava 

u1: / 

u2: / 

u3: / 

u4: / 

u5: / 

u6: Znanost. 

u7: Raziskovalno vprašanje, napoved. 

u8: / 

u9: / 

u10: /  

u11: Spremenljivka, napoved. 

u12: Filozofske besede. 

u13: Raziskovalno vprašanje – spremenljivka. 

u1: Ugotovitev. 

u2: Načrt. 

u3: Odločitve. 

u4: / 

u5: / 

u6: Pisanje. 

u7: Filozofska vprašanja. 

u8: / 

u9: / 

u10: / 

u11: To vse lahko napoveš npr. da se 

bo (vreme) spremenilo. 

u12: / 

u13: Vprašanja. 

 

 

 

6.21  Priloga 21: Odgovori 1. in 2. reševanja učencev 

(povezava z vpojnostjo) 
Lastnost 1. reševanje 2. reševanje  

Vpojnost je 

povezal z … 

u1: / 

u2: / 

u3: Goba. 

u4: Goba. 

u5: / 

u6: Papir, goba. 

u7: / 

u8: Papir, les, goba. 

u9: / 

u10: / 

u11: Goba. 

u12: Papir. 

u13: Papir. 

u1: / 

u2: / 

u3: Papir, goba. 

u4: Goba, papir. 

u5: Goba. 

u6: Papir, goba. 

u7: Papir, goba. 

u8: Papir, les, goba. 

u9: Papir, les, goba. 

u10: Papir. 

u11: Les, goba. 

u12: Goba, guma. 

u13: Papir, guma, goba. 
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6.22  Priloga 22: Odgovori 1. in 2. reševanja učencev 

(povezava s trdoto) 
Lastnost 1. reševanje 2. reševanje  

Trdoto je 

povezal z … 

u1: Les. 

u2: Kovina, les. 

u3: Kovina. 

u4: Kovina. 

u5: Kovina. 

u6: Kovina, les. 

u7: Kovina, les. 

u8: Kovina. 

u9: Kovina. 

u10: Kovina.  

u11: Kovina, les. 

u12: Kovina. 

u13: Kovina. 

u1: Les, parafin, kovina. 

u2: Kovina, les. 

u3: Kovina, les. 

u4: Kovina, parafin. 

u5: Kovina. 

u6: Kovina, parafin. 

u7: Kovina. 

u8: Kovina, les, kinetični pesek. 

u9: Kovina, les, parafin. 

u10: Kovina. 

u11: Kovina. 

u12: Kovina. 

u13: Kovina, les. 

 

 

 

6.23  Priloga 23: Odgovori 1. in 2. reševanja učencev 

(povezava z gnetljivostjo) 
Lastnost 1. reševanje 2. reševanje  

Gnetljivost je 

povezal z … 

u1: Kinetični pesek, goba. 

u2: Kinetični pesek. 

u3: Guma. 

u4: Kinetični pesek. 

u5: / 

u6: Kinetični pesek. 

u7: / 

u8: Kinetični pesek. 

u9: / 

u10: Guma. 

u11: Kinetični pesek. 

u12: Kinetični pesek. 

u13: Guma. 

u1: Kinetični pesek, goba. 

u2: Kinetični pesek, goba. 

u3: Kinetični pesek, parafin. 

u4: Kinetični pesek. 

u5: Guma, kinetični pesek. 

u6: Kinetični pesek, guma. 

u7: Guma. 

u8: Goba. 

u9: Kinetični pesek. 

u10: Kinetični pesek, goba. 

u11: Kinetični pesek, goba. 

u12: Kinetični pesek. 

u13: Kinetični pesek. 
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6.24  Priloga 24: Odgovori 1. in 2. reševanja učencev 

(povezava z odbojnostjo) 
 

Lastnost 1. reševanje 2. reševanje  

Odbojnost je 

povezal z … 

u1: Guma.  

u2: / 

u3: Guma. 

u4: Guma. 

u5: Guma. 

u6: Guma. 

u7: Guma. 

u8: Guma. 

u9: Guma. 

u10: / 

u11: Guma, parafin. 

u12: Guma. 

u13: / 

u1: Guma. 

u2: / 

u3: Guma. 

u4: Guma. 

u5: Guma. 

u6: / 

u7: Guma. 

u8: Guma. 

u9: Guma. 

u10: / 

u11: Guma. 

u12: Papir. 

u13: / 

 

 

6.25  Priloga 25: Odgovori 1. in 2. reševanja učencev 

(povezava s plovnostjo) 
Beseda/pojem 1. reševanje 2. reševanje  

Plovnost je 

povezal z … 

u1: Les. 

u2: / 

u3: Les. 

u4: Papir. 

u5: / 

u6: Les. 

u7: / 

u8: Goba, guma, les. 

u9: Goba. 

u10: Goba. 

u11: Papir. 

u12: Les, guma. 

u13: Goba. 

u1: Goba, les. 

u2: Papir.  

u3: Les.  

u4: / 

u5: Les, papir. 

u6: Les, papir. 

u7: Les. 

u8: Goba, parafin, les, guma, papir. 

u9: Goba, les, papir. 

u10: Goba, les. 

u11: Parafin. 

u12: Les, papir, kovina, guma, parafin, 

goba. 

u13: Les. 
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6.26  Priloga 26: 1., 2. in 3. načrtovanje poskusa učencev 
 1. reševanje 2. reševanje 3. reševanje  

Nač

rtov

anje 

pos

kus

a 

u1: Temperatur vode vpliva 

tako, da mora voda biti topla ali 

vroča, da se lahko sladkor stopi. 

(+ skica). 

u2: Segrela bi vodo na določeno 

temperaturo skupaj s 

sladkorjem. Nato bi ugotavljala 

pri kolikih stopinj Celzija se 

sladkor raztopi. (+ skica). 

u3: Vroča voda topi sladkor. 

Topi ga tako, da s paro pogreje 

do visoke temperature in tako se 

sladkor stopi. (+ skica).  

u4: Najprej bi vzela sladkor. 

Nato bi vzela vročo vodo in notri 

dala sladkor. Pozor, če to delate 

sami, prosite starše za pomoč! 

Menim, da bi se sladkor raztopil 

na bolj vroči vodi. Če se sladkor 

nebi raztopil na vroči vodi bi 

vzela mrzlo.  

u5: Vzel bi dva kozarca, v enega 

bi nalil mrzlo v enega vročo. V 

oba bi dal sladkor in gledal kje 

se raztaplja. 

u6: Najprej bi v posodo nalil 

vročo vodo in dal notri sladkor 

zaradi vročine bi se sladkor 

raztopil. 

u7: Samo skica. 

u8: Vodo s sladkorjem. Postaviš 

na sonce, in ko je voda zagreje 

bo stopila sladkor v njej. 

u9: Če je voda toplejša se 

sladkor hitreje raztopi, če je 

hladnejša, se počasneje. 

Najprej bi dali v toplejšo in 

štopali potem še v hladnejšo in 

tudi štopali. 

u10: Če je vrela voda se sladkor 

raztopi. 

u11: Ko je temperatura večja in 

je bolj toplejše se sladkor začne 

raztapljati. Ko je temperatura 

manjša in je bolj hladnejše se 

sladkor ne raztaplja.  

u12: V en kozarček naliješ toplo 

vodo v drugo mrzlo. V oba 

kozarčka daš dve čajni žlički 

sladkorja in opazuješ. 

u13: Ko je temperatura vode 

toplejša, se sladkor prej kot pa, 

če je mrzla.  

u1: V mrzli vodi se bo sol počasneje 

stopil. V topli vodi se bo sol hitro 

stopila.  

u2: Vzeli bi vročo in mrzlo vodo in sol. 

Sol bi posipali v vsak kozarec enako 

količino, potem bi ugotovili v kateri vodi 

se sol prej raztopi.  

u3: Potrebujemo sol, vročo vodo, 

posodo. Sol se raztopi, zaradi vročine 

vode. Če čez nekaj časa pomešamo 

opazimo, da se sol raztopi. 

u4: 1. Vzela bi dve žličke soli, lonec 

vroče in mrzle vode. 2. Nato bi sol dala 

v obe posode in videla kaj se bo 

zgodilo. 3. Vse to bi si zapisala. 4. 

Mislim, da bi se v bolj vroči vodi sol 

hitreje raztopila.  

u5: Če damo sol v vročo vodo se bo 

raztapljala. Potrebujete dva kozarca. V 

enega dajte vročo vodo v drugega 

mrzlo vodo, sol in videli boste kje se 

hitreje raztopi.  

u6: Sol, vroča voda, posoda, žlica. 

Zaradi visoke temperature bi se sol 

raztopila in zmešala z vodo (podobno 

kot na morju). Tem bolj vroča je voda, 

čim hitreje se bi sol raztopila.  

u7: Pripomočki: vrč tople ali hladne 

vode, sol. Čim tem je voda mrzla se sol 

počasi raztaplja.  

u8: Najprej bi dali v dve posodi vodo 

eno hladno in v drugo toplo vodo 

poskrbel da bi bilo enako vode v obeh 

posodah nato bi dal notri v vsako 

posodo enako količino soli. In potem bi 

gledal kje se sol dlje topi. Ugotovil bi da 

toplejša kot je voda hitreje se sol stopi.  

u9: Če bi dali sol v vodo in ga mešali bi 

se hitreje raztopil ali če bi ga dal v toplo 

vodo. Potrebovali bi snov, posodo, 

vodo. Če je mrzla voda bi se sol 

počasneje raztopila.  

u10: Pripomočki: sol, voda, posoda. 

Rezultat: Če je voda vroča raztopi sol, 

če je mrzla ne.  

u11: Ko je temperatura večja, se sol 

raztaplja. Lahko uporabimo lonec z 

vročo vodo in nekaj soli dali notri 

potem bi čez nekaj minut z žličko dali 

sol ven in videli če se je kaj raztopila. 

Potrebščine: sol v skledi, topla sobna 

temperatura in žlička. 

u12: Čajna žlička, sol, posodi, dva L 

vode. V eno posodo bi nalili 1 L vroče 

vode v drugo1 L mrzle. V vsako bi dali 

eno čajno žličko soli. Potem opazovali, 

kje bi se prej sol raztopila. 

u13: Opazujemo raztapljanje soli. 

Potrebuješ: sol, posodo, vodo. Mrzla 

voda je kasneje se raztopi. Bolj topla je 

prej se raztopi.  

u1: Potrebujem: Toplo mleko, mrzlo 

mleko, kakav, žličke. Če damo kakav v 

toplo mleko, se bo raztopilo zelo hitro, 

če v mrzlo mleko se počasi in v mleku 

kakav priplaval na vrh. In bo nastale 

bodo grudice. 

u2: Potrebujemo: kakav, mleko, 

štedilnik. Poskus: segreli bi mleko in 

ugotavljali se kakav stopi pri mrzlem ali 

pri vročem mleku.  

u3: Potrebujem: kakav, mleko, 

posodo, ogenj. Ko se mleko segreva, 

se kakav topi na vodi njegove toplote. 

Čim bolj toplo je mleko tem hitreje se 

kakav topi.  

u4:1. Najprej bi imela en lonec mrzlega 

mleka in en lonec toplega mleka. Nato 

bi dodala še kakav (v vsak lonec). 2. 

Pogledala bi v oba lonca in gledala kaj 

se bo zgodilo. 3. Vse to bi zapisala. 4. 

Menim, da bi se kakav raztopil v 

vročem mleku. Potrebščine so lonec 

mrzlega in vročega mleka, kakav, 

žlice, zvezek, pisalo. 

u5: Moramo smeti imeti dva kozarca 

mleka, en noja je mrzel drug topel in 

nato dajte kakav in čakajte. 

u6: Mrzlo mleko, vroče mleko, kakav, 

lonček, plastenka, vročina. Čim višja 

temperatura mleka, tem hitreje se bo 

kakav raztopil.  

u7: Samo skica. 

u8:  

Dve enaki posodi, toplo mleko in mrzlo 

mleko, kakav. V dve posodi bi naliv 

mleko v eno toplo v drugo hladno. 

Potem bi dal v obe kakav, in bi 

opazoval, kje se prej stopi. In ugotovil 

bi da toplejše kot je mleko hitreje se 

kakav stopi.  

u9: Če je toplejše mleko se hitreje 

raztopi, če je mrzlo mleko se 

počasneje.  

u10: Temperatura mleka vpliva na 

raztapljanje kakava tako, da čim bolj 

vroče je mleko, tem hitreje se raztopi 

kakav. Potrebujemo: posodo, kakav in 

vroče mleko.  

u11: Potrebujemo: 2 lonca, mleko, kakav in 

žličko. V 1 lonec damo mrzlo mleko v drugo 

toplo. Nekaj minut počakamo potem damo 

kakav notri. Čez nekaj časa z žličko 

pogledamo v katerem loncu se je kakav 

raztopil.  

u12: V en kozarec bi dali 1 L toplega mleka 

v drug kozarec1 L mrzlega. Potem bi dali v 

vsak kozarec 2 dag kakava. 

u13: Kakav smo dali v lonec pot 1. In ko smo 

ga dali ven je bil že čisto raztopljen, ko smo 

dali kakav v lonec št. 2 je bil ogenj manj vroč 

in ko smo ga dali na krožnik je bil še v velikih 

kroglicah. 
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6.27  Priloga 27: Vprašalnik za evalvacijo učne ure 
 

PRIMERI DOBRE PRAKSE 
 Odločitev 

 
Opombe UČNA 

URA 
Da Ne Ne 

morem 
oceniti 

 RAZVIJANJE IN POTEK RAZISKOVANJA 

4 a 
Ali učenci vodijo 
raziskavo po 
vprašanju, ki so ga 
sami razvili, čeprav je 
bilo predstavljeno iz 
vaše strani? 

Učenci so sposobni 
razložiti, kaj želijo odkriti s 
svojimi besedami. 

 

1. 

 

Ne  Učenci so bili še nevešči, kako 
izvajati raziskavo. Potrebna je 
bila moja pomoč in navodila. 

2. 

  

Delno Učence je potrebno manj voditi, 
ne rabijo toliko pomoči, se sami 
znajdejo in si razdelijo naloge. 

3. 

  

Delno Učencem so bila podana manj 
podrobna navodila, a so jo vodili 
že uspešneje kot prejšnjo uro. 

4. Da 

  

Učence je potrebno manj voditi, 
ne rabijo toliko pomoči, se sami 
znajdejo in si razdelijo naloge. 
Nekaj težav so imeli le z 
razumevanjem termina, ki jim ga 
je bilo potrebno dobro 
predstaviti. 

5. Da 

  

Zadnjo uro so učenci že zelo 
dobro vedeli, kako izvesti 
raziskavo. 

4 b  
Ali izhajajo napovedi 
iz njihovih izkušenj, 
zamisli? 

Učenci znajo pojasniti, 
zakaj so napovedali …, 
čeprav napoved ni 
pravilna, s tem pokažejo, 
da ne gre le za ugibanje. 

1. 

  

Delno Za nekatere predmete že znajo 
napovedati, kaj se z njimi zgodi, 
če vpijejo vodo. 

2. Da 

  

Pojem jim je že znan in so se 
večkrat srečali z njim. 

3. 

  

Delno Za nekatere snovi že znajo 
napovedati, kaj se bo z njimi 
zgodilo. Gre še vseeno bolj za 
ugibanje. 

4. 

  

Delno Najpogumnejši učenci so že 
dobro podali napovedi, še 
vseeno je niso podali vsi učenci. 

5. Da 

  

Termin poznajo, so se z njim že 
srečali in imajo veliko izkušenj.  

 4 c 
Ali učenci aktivno 
sodelujejo pri 
načrtovanju 
raziskave? 

Učenci znajo vsaj 
približno opisati, kako 
izvesti raziskavo, čeprav 
potrebujejo pomoč pri 
podrobnostih. 

1. Da 

   

2. Da 

   
3. Da 

   4. Da 

  Znižal se jim je interes za zapis 

odgovorov. 
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5. Da 

  

Težave se pojavljajo pri 
aktivnem reševanju učnega lista 
– saj je interes za zapis zelo 
nizek. 

4 č 
Ali je v načrtu 
predviden pošten 
poskus, če je ta 
potreben? 

Učenci predlagajo, kaj 
bodo spreminjali in kaj naj 
ostane enako. 

1. 

  

Delno. Imajo težave z določanjem, kaj 
bo ves čas isto, kaj bodo 
spreminjali. 

2. Da 

   
3. Da 

   4. Da 

   5. Da 

   4 d 
Ali učenci sami vodijo 
raziskavo? 

 

Učenci so aktivno 
udeleženi pri zbiranju 
podatkov iz realnih 
pojavov in objektov ali iz 
sekundarnih virov, 
relevantnih za njihovo 
raziskovalno vprašanje. 

1.   Delno Potrebovali so veliko 
usmerjanja. 

2. Da   Se dobro sami znajdejo in 
zbirajo podatke. 

3.   Delno Jim gre boljše kot prvo uro, a 
imajo ogromno vprašanj. 
Vseeno jim nisem podajala 
direktnih odgovorov. 

4. Da   S skupino dobro sodelujejo. 
Težava se pojavlja pri motivaciji 
za reševanje učnega lista. 

5. Da    
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4 e 
Ali učenci zbirajo 
podatke, ki vodijo k 
odgovoru na njihovo 
raziskovalno vprašanje? 

Učenci merijo, opazujejo z uporabo 
primernih pripomočkov ali drugače 
zbirajo relevantne podatke. 

1. Da   Pri merjenju in opazovanju so 
zelo natančni. Dobro si 
razdelijo naloge med seboj. 

2. Da    

3. Da    

4. Da   Pri merjenju in opazovanju je 
viden napredek v njihovi 
natančnosti. 

5. Da    

4 f 
Ali zbrani podatki 
omogočajo preverjanje 
napovedi? 

Narava podatkov, zbranih z 
opazovanjem, meritvami ali drugih 
virov je taka, da vodi k odgovoru na 
raziskovalno vprašanje. 

1. Da    

2. Da    

3. Da    

4. Da    

5. Da    

4 g 
Ali učenci presojajo 
svoje podatke glede na 
raziskovalno vprašanje? 

V pogovoru v skupini ali s celotnim 
razredom ugotavljajo, ali podatki, ki 
so jih zbrali, vodijo k odgovoru na 
raziskovalno vprašanje. 

1.   Delno Ne vsi, nekateri čakajo na 
odgovor ostalih, imajo 
napačne zaključke. 

2.   Delno Večina jih že zna sklepati 
odgovor. Še vedno ne vsi. 

3.   Delno Še vedno ne znajo vsi z 
rezultati odgovoriti na 
raziskovalno vprašanje. 

4. Da   Sklepanje rezultatov in 
odgovorov jim gre vedno bolje. 

5. Da   Sklepanje rezultatov in 
odgovorov jim gre dobro. 

4 h 
Ali imajo učenci razlage 
za izide raziskave? 

V pogovoru v skupini ali v celotnem 
razredu podajajo verjetne razlage, 
čeprav ne vodijo k odgovorom na 
raziskovalno vprašanje.  
 

1.   Delno  

2. Da   Za pridobljene rezultate imajo 
smiselne razlage. 

3. Da   Za pridobljene rezultate imajo 
različne razlage, a niso vse 
pravilne. 

4. Da   Za pridobljene rezultate imajo 
smiselne razlage. 

5. Da   Za pridobljene rezultate imajo 
smiselne razlage. 

 
Sodelovanje 

 5 a 
Ali učenci med 
raziskovanjem 
sodelujejo z drugimi? 

Ali se v skupini pogovarjajo, 
sprejemajo skupne odločitve, ne le 
delajo vsak svoje, čeprav sedijo 
skupaj? 

1.  Ne  Pri poročanju so bolj 
samostojni, delajo vsak po 
svoje. 

2.  Ne   

3.   Delno Pri poročanju so že bolj 
sodelovali s svojo skupino in 
drugimi, a še vedno je pri 
večini prevladovala 
samostojnost.  
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4. Da   Da, sodelujejo z drugimi, 
ampak ob koncu ure jim že 
zmanjkuje motivacije in 
potrpežljivosti. 

5. Da   Sodelovanje jim gre dobro.  

5 b 
Ali učenci sodelujejo v 
skupinski razpravi o 
njihovi raziskavi in 
njihovi razlagi? 

Po koncu raziskave sodelujejo v 
razpravi o tem, kaj so naredili in kaj 
odkrili in kako si to razlagajo. 
 

1. Da    

2. Da    

3. Da    

4. Da   Še vedno je potrebno 
spodbujati tiste učence, ki so 
bolj tihi, da odgovarjajo in 
sodelujejo. 

5. Da   Še vedno je potrebno 
spodbujati tiste učence, ki so 
bolj tihi, da odgovarjajo in 
sodelujejo. 

5 c 
Ali učenci poročajo o 
svoji raziskavi? 

Poročanje je lahko ustno, kjer 
delijo svoja odkritja z drugimi, 
lahkov obliki plakata ali 
drugačne oblike predstavitve 
rezultatov in zbranih podatkov. 

1. Da   Poročajo rezultate iz svoje 
skupine (učni listi). 

2. Da   Poročajo rezultate iz svoje 
skupine, rezultate smo zapisali na 
plakat. 3. Da   Poročajo rezultate iz svoje 
skupine, rezultate smo zapisali na 
plakat. 4. Da   Poročajo rezultate iz svoje 
skupine, rezultate smo zapisali na 
plakat. 5. Da   Poročajo rezultate iz svoje 
skupine, rezultate smo zapisali na 
plakat. 5 č 

Ali učenci sledijo 
poročanju sošolcev? 

Sledijo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
predstavitvam drugih skupin. Ne 
podajo le svojega poročila in 
odgovarjajo le, če so vprašani. 

1. Da    

2. Da    

3. Da    

4. Da    

5. Da    

5 d 
Ali učenci odgovarjajo 
drug drugemu med 
predstavitvami? 

Odgovarjati pomeni tudi 
postavljati vprašanja, ki vodijo k 
poglobljenemu razumevanju 
predstavitev sošolcev, ali s 
strinjanjem oz. nestrinjanjem z 
njihovimi zaključki.  

1. Da    

2. Da    

3. Da    

4. Da   Pojavljajo se tudi dodatna 
vprašanja (npr. Ali bi se rezultati 
spremenili, če bi snovi metali 
močneje ob tla?). 

5. Da   Pojavljajo se tudi dodatna 
vprašanja. 


