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POVZETEK
V diplomskem delu so predstavljeni izsledki raziskav o predstavah učencev francoskih in angleških
osnovnih šol na temo tlaka, in z njim povezanih vsebin. Rezultati kažejo zmotne predstave otrok pred
vstopom v izobraževalni proces in učencev, ki so v izobraževalni proces že vključeni, o tlaku.
Osredotočila sem se predvsem na predstave otrok in učencev o zraku, zračnem tlaku in tlaku v
tekočinah. Glede na operativne učne cilje, povezane s temi vsebinami, ki jih navaja učni načrt za
Naravoslovje in tehniko, sem analizirala učbenike za naravoslovje in tehniko v 5. razredu osnovne
šole. Prav tako sem glede na operativne učne cilje, ki jih navaja učni načrt za Fiziko, analizirala
učbenike za fiziko v 8. in 9. razredu osnovne šole. Navezala sem se na to, ali so učni cilji razvidni in v
celoti upoštevani pri razlagi, in ali razlaga predvideva zmotne predstave učencev, ki jih navajajo
ugotovitve omenjene raziskave. Izpostavila sem ustrezna pojasnila in v primeru pomanjkljivosti
predlagala možne izboljšave, ki krepijo ustreznejše predstave s posebno pozornostjo na izkušnjah iz
vsakdanjega življenja. Učenci se namreč s tlakom srečujejo tudi izven šolskega okolja, vendar tega v
šoli pogosto ne ozaveščajo oziroma na tem ne gradijo.

Ključne besede: zrak, tlak, zračni tlak, tlak v tekočinah, zmotne predstave o tlaku.

ABSTRACT
Diploma Thesis presents the results of a research about French and English primary school pupils’
ideas about pressure and related content. The results indicate misconceptions about pressure which
are developed by children and pupils. In Diploma Thesis, I focused mainly on conceptions about the
air, air pressure and hydrostatic pressure. Further I analysed textbooks for Science and Technology in
5th grade of primary school and also textbooks for Physics in 8th and 9th grade of primary school. I
checked if learning objectives stated in the curriculum are evident and fully taken into account. I also
checked if explanations and interpretations predict misconceptions of children and pupils, revealed
in research. I highlighted the relevant explanations and proposed improvements in cases of
deficiencies. My improvements offer to strengthen appropriate images related to everyday life.
Pupils gain experience with pressure outside of the school in everyday life but many times they are
not aware of it.

Keywords: air, pressure, air pressure, hydrostatic pressure, misconceptions about pressure.
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UVOD

V diplomskem delu so uporabljeni izrazi zapisani v slovnični obliki moškega spola kot nevtralni in
veljajo enakovredno za oba spola.
Dobro razumevanje fizikalnih pojavov je odvisno tudi od predhodnih učenčevih predstav. Učenec
namreč v šolsko okolje prinese lastne ideje in predstave o naravnih pojavih, ki se jih pri pouku
proučuje in se o njih podrobneje učijo. Zmotna predstava o nekem fizikalnem pojavu se pri učencu
lahko utrjuje in nadgrajuje tudi pri pouku naravoslovnih predmetov v nižjih razredih osnovnošolskega
programa in pri pouku fizike. Zato je pomembno, da je učitelj seznanjen z zmotnimi predstavami, ki
jih učenec vnaša v šolsko okolje. Na ta način se lahko učitelj spopade z zmotnimi predstavami in se
zavestno osredotoča na vidike pravilnega pojmovanja dotičnega fizikalnega pojava. V diplomskem
delu sem se osredotočila na predstave učencev pri pouku fizike na temo tlak in z njim povezane
predhodno pridobljene predstave, ki jih učenec vnaša v šolsko okolje preden se seznani s tlakom in
na vsebine, ki se navezujejo na tlak pri poučevanju na osnovnošolskem nivoju.
Pomembno vlogo ima tudi sočasni razvoj strokovnega jezika, učenec mora namreč imeti že od
samega začetka dobro razjasnjeno terminologijo in usvojeno rabo ustreznih poimenovanj. Le s
takšnim načinom poučevanja ima učenec med pedagoškim procesom manj težav pri razumevanju
fizikalnih pojavov.
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PRVE PREDSTAVE OTROKA O ZRAKU IN PLINU

Učenec se z zrakom in posledično z zračnim tlakom sreča že kot otrok v predšolskem obdobju. Zrak
nas obdaja iz vseh smeri in je del našega vsakdanjega življenja. Je neviden, zato njegove lastnosti
pogosto vzamemo za samoumevne. V nadaljevanju se beseda otrok nanaša na otroka v predšolskem
obdobju in v obdobju starosti do 11 let, učenec pa na osebe, starejše od 11 let. V francoskih osnovnih
šolah se v tem starostnem obdobju otrok, ki je sodeloval v raziskavi (Driver, 2000), še ni srečal s
predmetom, podobnim predmetu Naravoslovje in tehnika, ki je del slovenskega osnovnošolskega
izobraževanja. Francoski otrok do te starosti tlaka in z njim povezanih vsebin še ni obravnaval. Torej
se učenec razlikuje od otroka, ne samo po starosti, temveč tudi po tem, da mu je bila podana razlaga
in je bil podučen o tlaku in njegovih vsebinah v učnem procesu.
Na podlagi raziskave, ki jo je izvedla Driverjeva (Driver, 2000), je bilo ugotovljeno, da so otroci z
besedo »zrak« dobro seznanjeni. Beseda »zrak« je že v zgodnjem otroštvu del njihovega besednega
zaklada in jo uporabljajo za obrazložitev videnih pojavov. Po drugi strani pa jim je beseda »plin«
veliko manj znana in jo zato zelo redko uporabljajo. Z besedo »plin« mislijo na plin, ki se nahaja v
vžigalniku, plinskem štedilniku in drugih virih toplote, katerih gorivo so plini. Učenci so že sposobni
abstraktnega razmišljanja in se osredotočajo na različne pline kot je zrak, vidne in nevidne pline,
izkazalo pa se je, da otroci pridobljenega znanja v posameznem primeru ne posplošujejo.
V nadaljevanju se navezujem na raziskavo (Driver, 2000), ki omenja delo Jeana Piageta, ki je izvajal
intervjuje o zraku z otroki. Le-ti namreč pri opisovanju in razlaganju svojih misli, sanj in spominov,
spontano uporabljajo besedo »zrak«. Povezujejo jih z mešanjem zraka ali dimom. Zanimivo je tudi to,
da nihče od otrok, s katerimi je opravil intervju, ni uporabil besede »plin«. V nadaljevanju navajam
dva primera pogovora po Driver, 2000.


Prvi primer pogovora:
Spraševalec: »Od kod pridejo sanje?«
Intervjuvanec (6,5 let star otrok): »Ker je veter.«
Spraševalec: »Od kod pa pride veter?«
Intervjuvanec: »Od zunaj. »



Drugi primer pogovora:
Spraševalec: »Kaj je duh?«
Intervjuvanec (8 let star otrok): »Nekdo, ki ni kot mi. Nekdo, ki nima kože, kosti. Nekdo, ki je
kot zrak in ga ne moremo videti.«

Kot lahko razberemo, opisi več kot očitno niso natančni, vendar predstavljajo idejo o tem na kakšen
način otroci pri pojasnjevanju določenih pojmov uporabljajo besedo zrak. Za njih je zrak nekaj, kar
obstaja, vendar ga ne morejo videti ali tipati. Je nekaj, kar kroži ter gre lahko v prostor in iz prostora,
kamor snov ne more. Je nekaj, kar povzroči, da se stvari zgodijo, ne da bi jih opazili. (Driver, 2000)
Za otroke je gibanje povezano tudi z živimi bitji. Če se na zrak spomnijo le v smislu gibanja, ali mu
potem pripisujejo tudi druge lastnosti, ki veljajo za živa bitja? Nekateri otroci se nagibajo k opisovanju
zraka tako, da mu pripisujejo čustva in voljo.
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V raziskavi (Driver, 2000) so navedli primere odgovorov:



»Zrak je aktiven le, če je vznemirjen ali nejevoljen.«
»Zrak se naveliča potiskati, zato preneha potiskati.«

Izjave odražajo zelo osnovna razmišljanja. Vendar pa tekom učnega procesa otroci tak način
zamišljanja zraka opustijo in se kot učenci izražajo z naslednjimi besednimi zvezami, ki so jih pridobili
v raziskavi (Driver, 2000):



»zrak poskuša…«
»zrak želi, hoče…«

S tem načinom izražanja učenci pokažejo napredno razmišljanje o zraku in o tem, kaj se z njim dogaja.
Pri tem je zanimivo tudi to, da enak način izražanja uporabljajo odrasli, vendar to že presega okvire
tega diplomskega dela.

2.1 Masa zraka
Ideja, da imata zrak ali plin maso, otrokom ni očitna. Dejansko jih nekaj celo meni, da čim več je
zraka, tem lažji je. S tem je povezana njihova predstava o plavajoči blazini na vodi ali napihnjeni žogi.
Kljub temu pa idejo, da zrak ima maso, otroci hitro usvojijo.

2.2 Gibanje zraka
Za otroke je gibanje zraka realnost. Zaznajo ga le v primeru, če ga čutijo na lastni koži, npr. kot veter.
Če zrak miruje, menijo, da ni prisoten. Raziskava (Driver, 2000) kaže, da otroci o zraku niso sposobni
razmišljati kot o snovi, saj je s prostim očesom neviden oz. prozoren. To potrjuje tudi raziskava
(Dilber, 2011), kjer so otroci podali izjave, da veter povzročajo premikajoči listi na drevesu in ne
obratno. Menijo, da je zrak prisoten le kadar se sam giblje, ali ko ga v gibanje spravijo otroci, npr. s
hitrim premikanjem bata brizgalke, saj takrat povzroči neko vidno posledico.

2.3 Sprememba temperature zraka
Pred obravnavo te učne snovi je približno tretjina otrok v raziskavi (Driver, 2000) razmišljala, da se
zraka ne da segreti. Dve tretjini otrok pa, da se plina ne da segreti. Otroke so nato o tem povprašali
še individualno in dobili dva tipa odgovorov. Za nekatere se segreti zrak spremeni v novo zmes, npr. v
ogljikov dioksid ali plin. Večina otrok pa je razmišljala, da zrak postane toplejši. Otroci so bili mnenja,
da se zraku poviša temperatura, vendar se njegove lastnosti pri tem ne spremenijo. Vseeno pa niso
razumeli razpona temperature. Temperatura 60°C se jim zdi izredno visoka in prepričani so, da lahko
povzroči opekline. Pri izvajanju in komentiranju aktivnosti, kjer segrevamo zrak, torej zadostuje, da se
otroci strinjajo, da ima zrak lahko različno temperaturo (Driver, 2000).
Skoraj vsi otroci pa so sposobni razumeti, da termometer v vakuumu pokaže enako temperaturo, ne
glede na to, ali so površino posode, ki obdaja vakuum, segrevali (Driver, 2000).
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2.4 Sprememba mase zraka v zaprti posodi pri sobni temperaturi
Kljub temu, da zraka ni mogoče opaziti, ga otroci znajo opisati. V raziskavi (Driver, 2000) so zrak
znotraj posode stisnili in potem razširili. Otroci so to poskušali opisati kot stanje tlaka. Zračni tlak so
otroci poimenovali »normalen zrak«. Zanj so dejali, da je:




redek,
ni gost ali ni povsod enakomerno gost,
tekoč ali miren.

Stisnjen zrak opisujejo kot nakopičen, naložen, skrčen, naguban, tesen. Razširjenemu zraku pa rečejo,
da je normalen, lahkoten, sproščen, razširjen ali raztegnjen (Driver, 2000).

2.5 Sprememba mase zraka v zaprti posodi pri segrevanju
Naslednja ideja, ki so jo raziskali v raziskavi (Driver, 2000), sta prostornina in masa zraka v zaprti
posodi, ki so jo segreli. Otroke so vprašali, ali je zraka več, manj ali enako, kot preden smo ga segreli.
Pred podrobnejšo obravnavo sta na to vprašanje pravilno odgovorili dve tretjini vseh vprašanih otrok.
Odgovor so utemeljili z razmišljanjem o ideji enakosti, in sicer, da se masa zraka ne spremeni, saj se ni
spremenila prostornina posode. To so utemeljili s preprosto razlago, da nič zraka ne gre v posodo, in
nič iz posode, saj je nepredušno zaprta.
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PREDSTAVE UČENCEV O ZRAKU IN NEKATERE LASTNOSTI, KI JIH UČENCI
PRIPISUJEJO ZRAKU IN PLINU

Raziskave (Driver, 2000) kažejo, da se učenci že dodobra zavedajo, da zrak obstaja. Na preprosto
vprašanje, kot je npr. »Ali je v odprti plastenki zrak?«, je 83% učencev odgovorilo pravilno, 17%
vprašanih pa je odgovorilo, da je bil v tej plastenki zrak prej, ko je bila še zaprta.
V raziskavi (Driver, 2000) so navedli primere odgovorov:



»V odprti plastenki je zrak, ker zrak lahko pride notri.«
»V odprti plastenki ni zraka, ker gre zrak lahko vedno ven.«

V kompleksnejših situacijah, kot je na primer prazna pnevmatika, je pravilen odgovor podal zelo nizek
delež učencev. Večina jih je menilo, da v pnevmatiki ni popolnoma nič zraka, saj so slišali puščanje
zraka. Pomembno je omeniti, da se učenčevi odgovori na vprašanja v zvezi s prisotnostjo zraka,
dejansko sklicujejo na premikanje zraka, torej da se zrak seli. Pravijo, da zrak je, če se le-ta premika,
če miruje, pa mislijo da ga ni.
Na vzorcu 20 učencev starih 12 let so izvedli raziskavo (Driver, 2000) o mešanju dveh plinov. Več kot
polovica učencev je menila, da se dva plina, zaprta znotraj iste posode, ne mešata. Rekli so, da se
mešata le na meji, kjer se stikata. Eden izmed učencev je predlagal, da je mešanje teh dveh plinov kot
postopno mešanje barv na barvni paleti.
Da bi razumeli in interpretirali tudi najbolj preproste poskuse v zvezi s plini, morajo učenci znati
uporabljati temeljne fizikalne količine, kot so:





prostornina,
masa,
tlak,
temperatura.

Glede na to, kako učenci opisujejo zrak, ne preseneča dejstvo, da ga imajo težave ujeti in prenesti z
enega mesta na drugo mesto. Še pred učenjem je več kot polovica otrok menilo, da je to nemogoče
storiti. Med izvajanjem poskusov jih je nekaj kmalu ugotovilo in razumelo, da je zrak potrebno
ograditi oz. omejiti, če ga želijo ločiti, ujeti in prenesti. To razumevanje ključno pripomore k temu, da
so učenci sposobni o zraku razmišljati kot o količini. Zato so ga sposobni tudi meriti in proučevati
njegove lastnosti.
Raziskave kažejo, da so tisti učenci, ki ugotovijo, kako pomembno je to, da morajo zrak omejiti, če
želijo, da njegove lastnosti ostanejo nespremenjene, pri reševanju nalog s prelivanjem zraka
uspešnejši. To dejstvo nam pokaže, da učenci o zraku že razmišljajo kot o količini, torej o snovi, ki jo
je potrebno ograditi, če jo želijo prenašati oz. prelivati.

3.1 Masa zraka in plina
V raziskavi (Driver, 2000) so ugotovili, da so si učenci francoskih osnovnih šol, stari 13 let, hitro
zapomnili, da imata zrak in plin maso. Pridobljeno znanje so bili sposobni ponovno uporabiti tudi
nekaj mesecev kasneje. Dejstvo, da ima obarvan plin maso, jim ne predstavlja težave. Zdi se, da so
5

otroci sposobni takšnega sklepanja iz lastnih opazovanj. Res pa je, da obarvan plin predstavlja vzorec
neke snovi, saj je dobro viden s prostim očesom, medtem ko za zrak tega ne moremo trditi.

3.2 Gibanje zraka
V raziskavi (Driver, 2000) so raziskali miselne povezave učencev med zrakom in gibanjem, ki
nakazujejo njihovo razumevanje toplote. Večina učencev zna zelo dobro opisati gibanje zraka znotraj
velikega telesa. Na primer, ko imamo odprto okno, da zračimo prostor, ali ko imamo v sobi prisoten
vir toplote. Niso presenečeni, da zrak prenaša toploto. Vendar pa jih preseneča zamisel konvekcije, ki
se ne sklada z njihovimi podobami gibanja, ki jih imajo v mislih.
Pri tem je pomembno, da se učitelj zaveda, da obstaja možnost, da nekateri učenci zamenjujejo zrak
s toploto. To zmedo mora učitelj tekom pedagoškega procesa razrešiti.

3.3 Sprememba mase zraka v zaprti posodi pri sobni temperaturi
Na tem mestu so bila raziskana učenčeva razmišljanja o poskusu z brizgalko (Driver, 2000). Šoba je
bila zamašena, spremenili pa so položaj bata. Učence so vprašali, ali se je masa zraka v tej brizgalki
spremenila. Zanimalo jih je, ali je sedaj v brizgalki zraka več, manj ali enako, kot ga je bilo pred
spremembo položaja bata. Kljub temu, da je bilo vprašanje izredno preprosto, je le polovica otrok
odgovorila, da je masa zraka ostala enaka. Večina jih je podala ta odgovor na podlagi lastnih
občutkov na dlani, ko so poskus izvedli samostojno. Ostali pa so odgovor podali na podlagi drugega
poskusa, kjer je bil namesto zraka v brizgalki obarvan plin, pri tem pa so opazovali intenziteto barve
plina.
Vzrokov za njihove odgovore je lahko več, saj so jih podali zgolj na podlagi opazovanj. Bodisi je vzrok
upor, ki ga čutijo na dlani ko držijo brizgalko, bodisi občutek na prstu, ko potiskajo bat, bodisi barva
plina, ki spreminja intenziteto. Tisti, ki so podali pravilen odgovor, so svoje misli strnili v naslednji
razlagi (Driver, 2000):



»Nič ne gre noter in nič ne gre ven.«
»Če se bat lahko premika nazaj, se bo sčasoma vrnil tudi na svoje prvotno mesto.«

Pomembno je, da učenec na podlagi poizkusa razume, da se masa zraka ne spremeni, kljub temu, da
se spremeni prostornina. Torej je ključnega pomena, da učenec razume, da se masa zraka pri tem
ohranja.
Učenci, ki trdijo, da se masa zraka ne ohranja, večinoma zamenjujejo pojma prostornina in masa.
Zato je pomembno, da učitelj s primernim poučevanjem učencem pomaga pri razumevanju
ohranjanja količine zraka pri spreminjanju prostornine.

3.4 Sprememba mase zraka v zaprti posodi pri segrevanju
Učenci, ki so se že učili, da na lastnosti zraka vplivajo spremembe temperature, so se v raziskavi
(Driver, 2000) nagibali k razmisleku o vplivu drugih faktorjev. Raziskovalci so učence spraševali o masi
zraka v segreti posodi. Pri tem so izvedli poskus z zaprto brizgalko v kateri so segrevali zrak tako, da
so jo polivali z vročo vodo. Model poskusa je prikazan na sliki 1. Brizgalko na eni strani tesni bat, na
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drugi pa gumijast čep. Poskus so izvedli na dva načina, in sicer je bil prvič bat prost, drugič pa so bat
zadrževali na mestu s prstom.

Slika 1: Poskus za ugotavljanje spremembe mase zraka v zaprti posodi pri segrevanju.
Zanimalo jih je, ali se masa zraka v posodi poveča, zmanjša ali ostane enaka. Manj kot polovica
učencev je podala pravilen odgovor in to tisti, ki so še vedno občasno uporabljali idejo enakosti.
Ostali pa so predlagali naslednje (Driver, 2000):






»Segret zrak je lažji od hladnejšega.«
»Ko segrejemo posodo, se v njej poveča tlak.«
»Zrak se nakopiči.«
»Proizvede se več zraka.«
»Ker se zrak razširi, ga je več.«

Po mojem mnenju so zgoraj navedeni odgovori precej zmedeni. Ta zmeda pa je povezana z
zamenjevanjem med prostornino in maso zraka.
Iz odgovorov lahko sklepamo, da so učenci odgovarjali na podlagi predznanja. Vendar pa po mojem
mnenju njihovo znanje o ohranjanju mase pri spremembi prostornine ni bilo utrjeno. Prva izjava se
navezuje na to, da je zrak »lažji«, če ga segrejemo. Nadaljnje izjave pa kažejo na to, da ne razločujejo
med prostornino in maso zraka. Prav tako so odgovori posledica nerazumevanja tlaka in z njim
povezane vsebine, ki jih izpostavljam v nadaljevanju.
V raziskavi (Driver, 2000) so postavili enako vprašanje še za odprto posodo. Ko je posoda segreta,
vsebuje manj zraka, saj ima segret zrak manjšo gostoto in se zato iz odprte posode dviga. Torej ima
zrak v odprti posodi manjšo maso. Tudi v tem primeru so bili pravilni odgovori še vedno v manjšini.
Pri tem so raziskovalci (Driver, 2000) prišli do pomembnih ugotovitev. Ne glede na to, ali postavimo
vprašanje o masi zraka v zaprti ali odprti posodi, pred in po segrevanju, pred ali po podrobnejši
obravnavi tega sklopa vsebin pri pouku naravoslovja in tehnike ter kasneje fizike, še vedno naletimo
na enake težave v razmišljanju in sklepanju otrok.
V primeru odprte posode so zaznali še dodatno težavo. Nekateri učenci so menili, da topel zrak, ki
izhaja iz posode, pusti za seboj praznino; bodisi to praznino nemudoma zapolni hladen zrak (v tem
primeru so prepričani, da je prostornina zraka konstantna), bodisi praznina ostane prazna in se tako
na tem mestu v posodi pojavi vakuum. Učenci, ki so odgovorili pravilno, navajajo (Driver, 2000):



»Topel zrak se dviguje in izhaja iz posode.«
»Zrak se vedno pomeša z vakuumom.«
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Posledica vseh teh težav je, da za določeno število učencev zrak ni povsod enak, pa naj bo to v
celotnem prostoru ali le v kotu. Menijo, da izvor toplote, ko je le-ta dovolj topel, obda vakuum; po
njihovem mnenju pa se to ne zgodi ob izvoru toplote z nizko temperaturo, kot je npr. človeško telo.
Za nekatere učence je zrak nehomogen in se zbira na vrhu posode ali pa v področjih, najbolj
oddaljenih od vira toplote.
Iz teh rezultatov raziskave lahko sklepamo, da učenci doživljajo različne težave in ovire pri
razumevanju ohranjanja prostornine in mase zraka, ki se mu spreminja temperatura. Videti je, da
razumejo, da se masa zraka ohranja pri konstantni temperaturi, kljub temu pa imajo težave pri
razumevanju tega, kaj se zgodi, ko se zraku spremeni temperatura. Pomembno je, da se učitelj pri
poučevanju posveti tem spremembam, saj je ohranjanje mase zraka temeljna podlaga za
kvantitativno razmišljanje o količini zraka.
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4

PREGLED UČNIH NAČRTOV ZA NARAVOSLOVJE IN TEHNIKO V 5. RAZREDU
OSNOVNE ŠOLE

V tem poglavju sem pregledala operativne učne cilje, ki jih navaja učni načrt za Naravoslovje in
tehniko. Pri realizaciji operativnih učnih ciljev v izobraževalnem procesu je pomembno, da je učitelj
seznanjen z zgoraj navedenimi odgovori otrok in učencev o predstavah o zraku. Pri poučevanju je bolj
pozoren na zgoraj izpostavljena šibka področja in jih tako že sproti slabi z ustrezno razlago,
konkretnimi primeri in sprotnim spremljanjem učenčevega napredka.
Učenci se z učnim področjem Snovi, v katerem je v poglavju Snovi v naravi zajeta tema Zrak, prvič
srečajo v petem razredu.
Cilji pri temi o Zraku so, da učenci znajo:
C1: pojasniti, da Zemljo obdaja plast zraka (atmosfera),
C2: ugotoviti, da je zrak zmes različnih plinov in jih znajo poimenovati (dušik, kisik, ogljikov dioksid),
C3: prepoznati in opisati glavne povzročitelje onesnaženosti zraka in lokalne onesnaževalce zraka,
C4: ugotoviti onesnaženje zraka s trdnimi delci,
C5: predlagati možne rešitve za čistejši zrak (zračni filtri),
C6: vrednotiti ravnanje oz. odnos ljudi do onesnaževanja zraka in ob tem razložiti, kaj pomeni
odgovoren odnos do okolja,
C7: poiskati alternativne vire energije,
C8: načrtovati raziskavo, s katero bi ugotovili, da se lišaji lahko uporabljajo kot biološki pokazatelji
čistega zraka.
Pri zgoraj opisanem poglavju se torej učenec seznani z zrakom kot zmesjo različnih plinov, ki obdaja
Zemljo. To sta glavna cilja, ki se kasneje obravnavata pri temi Veter, ki je v sklopu učnega področja
Pojavi in poglavja Tekočine tečejo. V sklopu te teme se učni cilji navezujejo na tlak.
Pri učni temi o Vetru najdemo cilje, da učenci znajo:
C9: razložiti vzroke za nastanek vetrov,
C10: opisati načine merjenja zračnega tlaka, hitrosti in smeri vetrov,
C11: razložiti pomen vetra pri opraševanju rastlin in razširjanju semen (plodov),
C12: utemeljiti, kako izkoriščamo veter in se zavedati nevarnosti močnih vetrov,
C13: načrtovati, izdelovati in preizkušati napravo za merjenje vetra in napravo, ki jo poganja veter.
V istem učnem področju Pojavi, v poglavju Tekočine tečejo, v temi Vplivi sonca na vreme, pa so
zastavljeni cilji, da učenci znajo:
C14: povezati izkušnje s pihanjem vetra z vremenskimi razmerami,
C15: poznati ciklone kot območja z nizkim tlakom in anticiklone kot območja z visokim tlakom,
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C16: razložiti, da vetrovi pihajo zaradi tlačne razlike od anticiklonov proti ciklonom,
C17: razložiti, da na smer vetrov vplivajo še druge okoliščine.
Cilji C15 – C17 so izbirni operativni cilji, ki so opredeljeni kot dodatna ali poglobljena znanja, ki jih
učitelj obravnava po svoji presoji glede na zmožnosti in interese učencev. Z nacionalnim
preverjanjem znanja se teh ciljev ne preverja.
Velika tiskana črka C predstavlja cilje, ki sem jih zapisala z zaporednimi številkami in ne odražajo ciljev
po pomembnosti niti niso tako označeni v učnih ciljih, ki so povzeti po Učnem načrtu, Naravoslovje in
tehnika, ki ga je pripravila Predmetna komisija za posodabljanje učnega načrta za naravoslovje in
tehniko.

4.1 Pregled učbenikov za 5. razred osnovne šole
Analizirala sem zastopanost zgoraj omenjenih učnih ciljev v učbenikih za Naravoslovje in tehniko v 5.
razredu osnovne šole. Osredotočila sem se na to, ali so učni cilji razvidni in upoštevani pri razlagi in ali
razlaga predvideva zmotne predstave učencev ter krepi ustreznejše predstave.

4.1.1

Naravoslovje in tehnika 5

V učbeniku Naravoslovje in tehnika 5 so vsi učni cilji prve teme o zraku v celoti zastopani. Njihova
razlaga je dovolj natančna in podprta z ustreznimi primeri iz življenja. Učenci tako pridobijo ustrezne
predstave, ki jim pomagajo pri razumevanju učne snovi ter so sposobni povezovati v šoli naučeno z
vsakdanjim življenjem. Pri temi Veter v sklopu poglavja Tekočine tečejo pa po mojem mnenju učni cilji
niso dovolj natančno pojasnjeni. Sicer so upoštevani, vendar je njihova razlaga pomanjkljiva. Zmotila
me je razporeditev učne snovi po učbeniku. Sama bi namreč vrstni red nekoliko spremenila in s tem
dosegla večjo sistematičnost in povezanost učne snovi. Pri tretji temi Vplivi sonca na vreme, učna cilja
C15 in C16 sploh nista vključena. Glede na to, da sta to izbirna operativna učna cilja, bi ju bilo
smiselno vključiti v učbenik, s tem bi bilo učitelju omogočeno, da učencem, ki so bolj vedoželjni in
zmožnejši, posreduje dodatno znanje o vremenu in vremenskih pojavih. Vreme je del našega
vsakdana in s tem se učencem širi splošno znanje.
Avtorji tega učbenika se najprej lotijo obravnave sestave zraka in kateri plini, ki sestavljajo zrak, so
nujno potrebni za naše življenje. Osredotočijo se tudi na povezavo z naravo, živalmi in rastlinami.
Povejo, da za dihanje potrebujemo »dovolj gost zrak«, torej se na tem mestu že pogovarjajo o gostoti
zraka in s tem napeljujejo, da ima zrak maso, vendar to še ni točno pojasnjeno. V izogib učenčevemu
manj primernemu izrazoslovju predlagam, da bi avtorji pisali o gostoti zraka in ne o tem, kako »gost«
je zrak, saj učenci gostoto kot fizikalno količino že poznajo, zato naj jo pri pojasnjevanju fizikalnih
pojavov tudi uporabljajo in se tako navajajo na ustrezno rabo. V učbeniku pred razdelkom o
spreminjanju zraka z nadmorsko višino pogrešam pojasnilo, da Zemljo obdaja plast zraka, ki jo
imenujemo atmosfera. Poleg tega me je zmotila besedna zveza »spreminjanje zraka«, namreč pri
tem gre za spreminjanje zračnega tlaka in ne zraka. Res pa je, da se s spreminjanem nadmorske višine
zraku spreminjajo še druge lastnosti, zato bi bilo primerneje zapisati »spreminjanje lastnosti zraka z
nadmorsko višino«.
Poglavje o atmosferi v učbeniku sledi šele po obravnavi teme spreminjanja zraka z nadmorsko višino
in s čim merimo zračni tlak. Namreč pri razlagi o spreminjanju zraka z nadmorsko višino že uporabijo
pojem tlak, in pri atmosferi bi zlahka vpeljali zračni tlak ter učencem razložili, da vsaka snov nekaj
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tehta, in ker je tudi zrak snov, nekaj tehta. Avtorji tu niso pozorni, da je to pogosta napačna
predstava otrok in učencev. Zato bi na tem mestu lahko razrešili zmotno prepričanje nekaterih
učencev, da zrak nima mase , ne da bi o masi eksplicitno govorili, saj jo definiramo šele v 8. razredu
osnovne šole. Otroci in kasneje tudi učenci so namreč prepričani, da zrak nima mase, torej, da nič ne
tehta, saj ga ne občutijo neposredno na svoji koži.
Predlagam, da primerjamo zrak z vodo in jih spomnimo, da čutimo, kako voda pritiska na nas, če se
na morju ali jezeru potopimo dovolj globoko. Enako na nas pritiska zrak, vendar tega ne občutimo
toliko, kot lahko občutimo tlak vode, saj je gostota zraka skoraj 1000-krat manjša od gostote vode. Za
razumevanje zgledov, ki jih avtorji navajajo v nadaljevanju, je dobro povedati še, da z večanjem
nadmorske višine na nas pritiska vedno manj zraka in je tudi tlak zato čedalje manjši.
V učbeniku je spreminjanje zraka z nadmorsko višino pojasnjeno s pomočjo primera prazne
plastenke, ki jo nosimo visoko v hrib. Zračni tlak in tlak na splošno uporabijo, ne da bi predhodno o
njem kaj povedali, torej si učenci ne morejo predstavljati kaj točno tlak sploh je.
Avtorji učbenika navajajo: »Ko visoko v hribih odpreš prazno plastenko, slišiš, kako iz nje izteče zrak.
Čim više se povzpneš, tem več zraka odteče iz nje. Plastenka, ki jo zapreš v hribih in zaprto prineseš
domov, je doma stisnjena. Pri poskusu pazi, da je temperatura plastenke približno enaka. »Prazna«
plastenka vsebuje zrak, torej ni popolnoma prazna. Iz plastenke, ki jo zapremo v nižini, v višini izteče
zrak. Zrak izteče, ker je v plastenki večji tlak kot zunaj nje. Podobno izteka zrak iz napihnjenega
balona, ko ga spustiš. To pomeni, da je zračni tlak v nižini večji, z višino pa se zmanjšuje. Če prazno
plastenko zapreš v planinah, se v nižini nekoliko stisne. Ko jo odpreš, zrak plane vanjo. V nižini je
zračni tlak večji kot v hribih.«
Ta razlaga se mi zdi pomanjkljiva. Navedena so nekatera dejstva, ne da bi bila podprta z natančnejšo
obrazložitvijo. Zračni tlak učencem ni nerazumljiv pojem, če jim ga podamo na razumljiv način,
podprt z ustreznimi primeri. Če bi predhodno le nekaj stavkov več povedali o zračnem tlaku, bi se
med razlago tega poskusa z lahkoto nanj navezovali in učencem pomagali oblikovati jasne predstave
o njegovih učinkih in se tako tekom pedagoškega procesa izognili morebitnim zmotnim predstavam
in nerazumevanju.
Prav tako bi s poskusom s plastenko lahko spodbudili napačno razmišljanje o zraku, ki je bilo
pokazano v raziskavi (Driver, 2000), kjer je prva učenka celo predlagala, da bi plastenko napolnila z
zrakom tako, da bi na igrišču z njo tekla v smeri proti vetru. Druga učenka pa je bila mnenja, da zrak
ne obstaja, kadar miruje. Trdila je, da v brizgalki ni zraka, vendar bi ga lahko ona ustvarila s tem, ko bi
bat premikala gor in dol. Prisotnost zraka bi bila v tem primeru očitna, saj ga je lahko slišala.
V učbeniku je naveden učni cilj C10, ki ga učenci lahko z lahkoto dosežejo, saj je predlagan tudi
primer barometra, ki ga učenec lahko izdela sam.
V navedenem učbeniku ni zastopana razlaga učnega cilja C9. Omenjeno je le, da pravimo, da piha
veter, ko se zrak giblje. To je pomanjkljiva razlaga. Na tem mestu ni podan odgovor na vprašanje:
»Zakaj se zrak giblje?«. Na to vprašanje mora znati odgovoriti tudi učenec v skladu z učnim ciljem.
Predstave otrok in učencev o zraku in nekatere lastnosti, ki jih pripisujejo tako zraku kot plinu v
povezavi z gibanjem, sem povzela po raziskavi (Driver, 2000). Zato je po mojem mnenju nujno, da so
v razlago vključeni bistveni fizikalni pojmi, ki korektno opredeljujejo gibanje zraka. Tlačne razlike bi
morale biti sestavni del obravnavane teme o vetru. S tem učencem podamo realno sliko in se
izognemo nezadostnemu razumevanju pojma. Glede na to, da bi učenci zračni tlak že poznali, bi jim
brez težav lahko razložili, kaj je potrebno, da se zrak giblje.
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Če upoštevam celotno vsebino učbenika v zapisanem zaporedju, učenci na tem mestu že vedo, da se
zračni tlak spreminja z nadmorsko višino in poznajo območja z nizkim zračnim tlakom ter območja z
visokim zračnim tlakom. Glede na učni načrt za Naravoslovje in tehniko za 5. razred osnovne šole,
imajo učenci že usvojene razloge za pretakanje tekočin: vedo, da tekočine tečejo zaradi tlačnih razlik.
V povezavi s tem bi jim učitelj lahko razložil, da se tudi zrak giblje zaradi tlačnih razlik. Vendar učbenik
tega ne vključuje.
Raziskava (Driver, 2000) kaže, da so tisti učenci, ki ugotovijo, kako pomembno je to, da z zrakom
ravnajo enako kot s tekočino, tako da ga zaprejo v posodo in ločijo od preostalega obarvanega plina
pri izvajanju preizkusa s prelivanjem plina in zraka uspešnejši.
V nadaljevanju so preostali učni cilji tega učnega sklopa upoštevani in ustrezno predstavljeni.
Učbenik je pomemben vir za učenca in če razlaga ter razporeditev učne snovi nista sistematična in
natančno razložena na nivoju razumevanja otrok 5. razreda menim, da nehote ustvarja zmotne
predstave in ne krepi pravilnih. Večina učencev med samostojnim učenjem uporablja učbenik kot
dopolnilo zapiskom, za dodatno razlago, ali jih zanima kaj več.

4.1.2

Raziskujemo in gradimo, učbenik za naravoslovje in tehniko v 5. razredu osnovne šole

V učbeniku Raziskujemo in gradimo, učbenik za naravoslovje in tehniko v 5. razredu osnovne šole bi
najprej komentirala strukturo učbenika. Razporeditev učne snovi o zraku in z njim povezanih vsebin
po učbeniku ni sistematična. V drugem poglavju, avtorji začnejo z obravnavo gibanja zraka, vendar
pred tem ne omenijo, da je zrak snov, ki ima določene lastnosti. V učbeniku je napisano: »veter je
zrak, ki se giblje«. To trditev podprejo z nekaj primeri iz vsakdanjega življenja, kjer ta pojav lahko
občutimo sami. Ta razlaga se mi zdi pomanjkljiva in hitro lahko privede do zmotnih predstav učencev
o gibanju zraka. Zlahka bi si predstavljali, da se zrak giblje kar sam od sebe. To ne zadosti odgovora na
vprašanje, kaj poganja zrak v gibanje. Menim, da bi bilo ustreznejše, da se učenci najprej seznanijo z
zrakom in njegovimi lastnostmi, nato z zračnim tlakom in njegovim spreminjanjem z nadmorsko
višino in šele potem z gibanjem zraka in kaj je vzrok, da se zrak sploh giblje. Razlaga o zraku in
njegovih lastnostih je zajeta šele v sredini četrtega poglavja. Na tem mestu je razloženo, da gre za
zmes plinov. Pri tem bi rada opozorila, da je med temo o vetru in zraku skoraj 30 strani razlike. To
pomeni, da le-tega učenci ne bi obravnavali kot enotno učno snov in pri tem se zagotovo pojavi vrzel
v njihovem znanju. Nadalje je v učbeniku omenjena atmosfera in se potem naprej navezuje na
onesnaženost zraka. Enako kot pri prejšnjem učbeniku Naravoslovje in tehnika 5, manjka pomembna
razlaga o zraku kot snovi, predvsem to, da zrak nekaj tehta. S tem bi se izognili zmotni predstavi
učencev, da zrak nima mase, ker ga ne zaznamo tako, kot zaznamo na sebi npr. kos obleke. Na tem
mestu bi bilo treba tudi poudariti, da kljub temu, da zraka v mirovanju ne čutimo, to ne pomeni, da
ga ni.
Gostoto snovi učenci po predvidenem učnem načrtu že poznajo, zato bi morali avtorji učbenika nekaj
besed nameniti tudi gostoti zraka. Učni cilji, ki jih predvideva učni načrt so sicer v celoti zajeti, vendar
po mojem mnenju niso smiselno razvrščeni v učbenik. V učbeniku je podano veliko predlogov za
izvedbo poskusov, ki jih učenci lahko samostojno izvedejo doma, kar se mi zdi zelo dobrodošlo. Prav
tako je težavnost poskusov primerna in material, ki je predviden za izvedbo poskusa, je primeren.
Menim pa da bi lahko število poskusov ustrezno zmanjšali in učno snov podprli še z drugimi
življenjskimi primeri, ki jih lahko impliciramo na zrak in tako učencem omogočimo razumevanje
konceptov in ustvarjanje ustreznih predstav.
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Razporeditev učne snovi na temo zrak in z njim povezanih vsebin ter zaporedje le-te bi torej
spremenila tako, da bi se celotna učna snov, vezana na to temo, nahajala na enem mestu kot
samostojno poglavje in se postopoma gradila iz osnovnih pojmov, torej, kaj je zrak do kompleksnejših
pojmov, kot je zračni tlak.

4.1.3

Radovednih pet, učbenik za naravoslovje in tehniko 5

Kot zadnjega izmed analiziranih učbenikov predstavljam učbenik Radovednih pet, učbenik za
naravoslovje in tehniko 5, ki je po mojem mnenju najboljši učbenik za razlago tlaka in z njim
povezanih vsebin. Že po naslovih v kazalu je razvidna sistematičnost obravnavane učne snovi. Učni
cilji so v celoti zajeti, smiselno razčlenjeni in dobro ter nazorno pojasnjeni. Učbenik je privlačnega
videza in menim, da bi ga pri samostojnem učenju z veseljem uporabljala večina učencev. Obravnava
zraka in z njim povezanih vsebin se začne z opisom lastnosti zraka ter vpeljavo poimenovanja ozračja
kot atmosfera. Nadgradi se z vpeljavo zračnega tlaka in samo v tem učbeniku je poleg enote milibar
za merjenje zračnega tlaka podana še enota paskal. Menim, da je to dobra podlaga za obravnavo
tlaka v 8. razredu, saj bodo učenci opazili povezavo tlaka z zračnim tlakom in tako predstave o tlaku,
pridobljene v 5. razredu, prenesli v 8. razred. V tem učbeniku zračni tlak razložijo kot težo zraka, ki
pritiska na Zemljo. Na ta način posredno napeljejo na to, da ima zrak maso, vendar tega eksplicitno
ne poudarijo. Učna snov se potem nadaljuje v obravnavo onesnaženega zraka, vzrokov za to in
predloge za zmanjšanje onesnaženosti. Nato pa se posvetijo vetru, torej gibanju zraka in njegovemu
gonilu, torej tlačnim razlikam. Tlačne razlike so nazorno predstavljene kot posledica neenakomernega
segrevanja Zemlje. Ves ta proces je dobro in natančno razložen na stopnji razumevanja petošolcev in
slabi neprimerne predstave o kroženju zraka in posledično o vetru. Krepi ustrezne predstave o
gibanju zraka in razumevanju tlačnih razlik. Pri vsaki učni temi so predlagane tudi dodatne dejavnosti,
ki bodisi učencu ponujajo, da razširi znanje o tej tematiki, bodisi izvede poskus in tako na samostojen
način utrdi in poglobi učno snov.

4.2 Skupna pomanjkljivost vseh analiziranih učbenikov
Ugotovila sem, da v nobenem izmed analiziranih učbenikih ne omenijo, da ima zrak maso, kar je
ključno za razumevanje zračnega tlaka. Tudi v raziskavi (Driver, 2000) je bilo ugotovljeno, da je to
eden izmed konceptov, ki učencem dela težave in kasneje vpliva na njihove napačne predstave o
zračnem tlaku. Res je, da fizikalna količina masa ni v sklopu učnega načrta za 5. razred osnovne šole,
saj je to predvidena tema za 8. razred osnovne šole, vendar bi lahko učencem to predstavili na
drugačen način in se tako izrazu »masa« izognili. Lahko rečejo, da zrak nekaj tehta in to dejstvo
podprejo s konkretnim poskusom. Namreč učencem je jasno, da stvari nekaj tehtajo, saj se med
drugimi pogovarjajo tudi o tem, koliko kdo izmed njih tehta. Ko gredo v trgovino, sadje in zelenjavo
vedno stehtajo, preden jo kupijo, torej jim je to dejstvo poznano.
Predlagam poskus s tehtanjem zraka v nogometni žogi. Zanj potrebujemo nogometno žogo, tlačilko
in digitalno tehtnico, ki meri na dve decimalni mesti natančno. Naprej zrak s tlačilko natlačimo v
nogometno žogo in jo stehtamo. Meritev zapišemo. Nato pa zrak iz nogometne žoge iztisnemo
kolikor le moremo in stehtamo še »prazno«. Meritev ponovno zapišemo. Iz dobljenih meritev je
mogoče opaziti razliko enega ali dveh gramov, kar je že dovolj, da učenci vidijo, da tudi zrak nekaj
tehta, kljub temu, da tega sami ne občutijo.
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Slika 2: Nogometna žoga, natlačena z zrakom (levo), stisnjena nogometna žoga (desno).
Poleg tega predlagam še obravnavo nekaj primerov iz vsakdanjega življenja s katerimi učencem še
bolj približamo dejstvo, da zrak in plini nekaj tehtajo. Prvi primer je jeklenka, ki jo uporabljajo
potapljači. Pred potopom je jeklenka občutno težja, saj je natlačena z zrakom. Po vrnitvi potapljača
na površje pa je lažja, saj je potapljač zrak iz jeklenke porabil za dihanje. Jeklenko pred in po potopu
lahko učenci ob priložnosti tudi sami dvignejo in se tako prepričajo o razliki v teži. Drugi primer pa je
plinska jeklenka, ki jo uporabljamo za plinske štedilnike ali žare na prostem. Ravno tako lahko učenci
sami preizkusijo in občutijo težo polne in prazne plinske jeklenke tako, da jo dvignejo. Na ta dva
načina, torej s tehtanjem ali učenčevim težkanjem, učitelj še dodatno utrdi dejstvo, da imajo tudi
plini maso.
V nadaljevanju nato učitelj brez težav vpelje zračni tlak kot posledico teže zraka, ki pritiska na
Zemeljsko površje. Z zgoraj omenjenim poskusom in življenjskimi primeri krepi pravilno predstavo o
zraku in zračnem tlaku.
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5

PREGLED UČNIH NAČRTOV ZA FIZIKO V 8. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

V tem poglavju sem pregledala operativne učne cilje, ki jih navaja učni načrt za Fiziko v 8. razredu
osnovne šole. Učenci se učijo o tlaku in z njim povezanimi vsebinami v učnem sklopu Gostota, tlak in
vzgon, ki je razdeljen na več učnih tem. V nadaljevanju sem za vsako učno temo izpostavila učne cilje,
ki so predmet tega diplomskega dela.


Učna tema: Tlak v tekočinah

C1: raziščejo, kako se prenaša povečanje tlaka v tekočini, ki je v zaprti posodi,
C2: ugotovijo smer sil zaradi tlaka tekočine na ploskev telesa in na steno posode;


Učna tema: Tlak zaradi teže mirujoče tekočine

C3: ugotovijo od česa je odvisen tlak v mirujoči tekočini,
C4: uporabijo obrazec za računanje spremembe tlaka v tekočini.


Učna tema: Zračni tlak

C5: razložijo, da teža zraka povzroča tlak, in vedo, kolikšen je normalni zračni tlak,
C6: uporabijo obrazec za računanje tlaka v kapljevinah z upoštevanjem normalnega zračnega tlaka,
C7: uporabijo merilnik tlaka.

5.1 Pregled učbenikov za 8. razred osnovne šole
Analizirala sem zastopanost zgoraj omenjenih učnih ciljev v učbenikih za Fiziko v 8. razredu osnovne
šole. Osredotočila sem se na to, ali so učni cilji razvidni in upoštevani pri razlagi in ali razlaga
predvideva zmotne predstave učencev ter krepi ustreznejše predstave.

5.1.1

Fizika, Narava, Življenje 1

V učbeniku Fizika, Narava, Življenje 1, so učni cilji, ki jih navaja učni načrt za Fiziko v 8. razredu
osnovne šole, za učni temi Tlak v tekočinah in Tlak zaradi teže mirujoče tekočine, v celoti zajeti in
upoštevani. Poudarjeno je, da so tekočine lahko v tekočem in plinastem agregatnem stanju. S tem
avtorji implicirajo, da za vse tekočine veljajo enake zakonitosti, vendar je celotna učna snov osnovana
na podlagi kapljevin.
Po mojem mnenju bi morali enako mero pozornosti nameniti tudi plinom in pojasniti določene
koncepte, ki veljajo tako za kapljevine, kot za pline. Učenci lažje razumejo nek pojav, če ga lahko
opazujejo s prostim očesom. Plinov neposredno ne moremo opazovati, vendar lahko opazujemo
njihove učinke. Učitelj mora biti pozoren, da poskuse na temo tlaka v tekočinah skuša predstaviti tudi
s pomočjo plinov, bodisi izvede le miselni poskus v katerem opozori na določene podobnosti, bodisi
dejansko izvede poskus, pri katerem uporabi plin. Pri tem predlagam, da uporabi zrak. Kot že
omenjeno, se zrak v besednem zakladu pojavi že pri otroku, kljub temu pa se kasneje v raziskavi
(Driver, 2000) pokaže nerazumevanje le-tega. V učbeniku je poleg nazornih slik in opisov poskusov
tudi pojasnjeno, od česa je odvisen tlak v mirujoči tekočini.
Posebej bi izpostavila dejstvo, da mora učitelj poudariti, da tlak v mirujoči tekočini ni odvisen od
smeri, temveč le od globine, kot je predvideno tudi z učnim ciljem C3. Učitelj naj poudari ravnovesno
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stanje, saj to v učbeniku ni izpostavljeno, vendar pa so v raziskavi (Driver, 2000) ugotovili, da to
predstavlja učencem težavo in oviro pri razumevanju smeri delovanja tlaka v mirujoči tekočini.
V intervjuju z 84 učenci angleških osnovnih šol, starih od 12 do 15 let, so raziskovalci ugotavljali
njihove predstave o tem, v kateri smeri deluje tlak na ribo v akvariju, in ali je odvisen od globine.
Večina učencev, in sicer več kot 50 %, starih 12 let, in več kot 75 % starih 16 let, je odgovorila, da
voda na ribo pritiska s silo in tako povzroča tlak, ki pa se z globino povečuje. Torej iz tega lahko
sklepamo, da učenci razumejo, da se tlak z globino povečuje. V učbeniku je opisan poskus, pri
katerem učenec v plastenko izdela luknjice, ki so različno oddaljene od dna in vanjo nalije vodo, ter
opazuje iztekanje curkov vode. Pri tem opazi, da so dometi curkov različni. Curek vode, ki izteka iz
najnižje luknjice, ima največji domet, saj je tam tlak največji, curek vode, ki izteka iz najvišje luknjice,
pa ima najmanjši domet, saj je tam tlak najmanjši. S tem poskusom tako še dodatno utrdijo in krepijo
ustrezno predstavo o večanju tlaka z globino.
Nadalje so raziskovalci vprašali učence o velikosti tlaka na nos ribe v vodoravni smeri. Manjšina
učencev, 10 % starih 12 let in več, ter 30 % starih 16 let, je odgovorila, da bi bila velikost tlaka v vseh
smereh na isti globini enaka. Večina učencev pa misli, da voda zaradi svoje teže deluje le v navpični
smeri. Za te učence tlak v vodoravni smeri potemtakem obstaja le, če se riba giblje. Tudi v raziskavi
po Nelsonu je bilo ugotovljeno, da učenci menijo, da zračni tlak pritiska samo navzdol.
Zato bi na tem mestu pohvalila učbenik, ker predvideva poskus meritve tlaka z lijakom na prožno
opno, ki nazorno prikaže, da tlak na enaki globini ni odvisen od smeri. Nato vpeljejo enačbo za
izračun hidrostatičnega tlaka, ki jo spremlja natančna in razumljiva razlaga. Učenci na ta način
razumejo njen pomen in izpeljavo. S tem se izognejo učenju enačbe na pamet in dosežejo pomnjenje
z razumevanjem.
V tem učbeniku posebno pozornost namenijo tudi prenašanju tlaka po tekočinah. Princip je korektno
razložen in podprt s slikovnim materialom ter predlogi za poskuse, ki jih učenci lahko izvedejo
samostojno. Izpostavila bi, da je razlaga ponovno osnovana na podlagi kapljevin. Predlagam, da bi
dodali nekaj besed tudi o plinu. Kljub temu, da se učenci zavedajo, da so tekočine tako plini kot
kapljevine, menim, da je potrebno obstoj plinov pri učencih ozaveščati, saj učenci nanje kar pozabijo.
Učna snov se potem nadaljuje z učno temo Zračni tlak, kjer so učni cilji, ki jih navaja učni načrt za
Fiziko v 8. razredu osnovne šole, v celoti zajeti in upoštevani. Zračni tlak je pojasnjen na korekten
način in podprt z analognim primerom hidrostatičnega tlaka, torej tlaka v tekočini, ki ga učenci
spoznajo pred tem. Že usvojeno znanje implicirajo na novo učno snov in s tem omogočajo, da si
učenci s konceptom, ki ga že razumejo, ustvarijo korektne predstave in morebitne neprimerne
oslabijo. Učna tema je vpeljana sistematično. Predlagani in pojasnjeni so tudi poskusi, ki jih lahko
učenci izvedejo samostojno doma. Na ta način pridobijo konkretne izkušnje o tej fizikalni količini,
znanje pa je trajnejše, saj so določene sklepe opravili sami. Dodanih je nekaj vprašanj in računskih
nalog, ki učenca spodbudijo k samostojnemu razmisleku in utrjevanju znanja. Posebno poglavje, ki
sledi poglavju o zračnem tlaku, je o ozračju ali atmosferi, in spremljajočih vremenskih pojavih. Gre za
ponovitev učne snovi, ki so jo že usvojili v 5. razredu osnovne šole. Dodane so plasti, na katere je
atmosfera razdeljena in pa pojasnila funkcije ozračja.

5.1.2

Moja prva fizika 1

V učbeniku Moja prva fizika 1 so učni cilji, ki jih navaja učni načrt za Fiziko v 8. razredu osnovne šole,
za učni temi Tlak v tekočinah in Tlak zaradi teže mirujoče tekočine, v celoti zajeti. Razlaga je zelo
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nazorna, konkretna, razumljiva in podprta z ustreznimi primeri. Vsak učni cilj je dobro pojasnjen in
smiselno dopolnjuje učno temo. Poleg tega pa je tudi podprt s primerom iz vsakdanjega življenja
tako, da si učenci lahko ustvarijo dobre predstave. Na tak način sta v učbeniku obravnavani obe učni
temi. Na primer za smer sile vode na stene posode je poleg razlage prikazan poskus z bučko, v katero
je narejenih več enakih luknjic. Vodo stiskamo z batom in tako ustvarimo tlak, ki se prenese na vse
strani tekočine enako. Zaradi tlaka deluje sila vode na vsako ploskvico stene posode pravokotno, kar
potrjujejo curki vode, ki iztekajo iz bučke.
Učni cilji, ki jih morajo učenci usvojiti, so strnjeni v kratek zapis, ki vsebuje bistvene zakonitosti,
ključne za razumevanje. Kar je nujno za pomnjenje, je v učbeniku v odebeljenem tisku. Učenec tako
že na prvi pogled opazi bistvo učne teme. Tudi v tem učbeniku je tlak v tekočinah obravnavan samo
na primeru kapljevin, zato predlagam, da se na tem mestu omenijo še plini z namenom, da se slabijo
zmotne predstave o plinih, ki jih imajo lahko učenci.
Menim, da so nekateri koncepti podani preveč jedrnato. Pri tem bi izpostavila izpeljavo enačbe za
izračun hidrostatičnega tlaka, ki ga predvideva učni cilj C4. V učbeniku je navedeno le: »Hidrostatični
tlak je odvisen od specifične teže kapljevine in globine.«, nato pa sledi zapis enačbe s simboli. Po
mojem mnenju bi marsikateremu učencu pri razumevanju pomagalo kakšno dodatno pojasnilo, ali
vsaj razširjen zapis razlage. S premalo pojasnil lahko dosežemo ravno nasprotni učinek in učenca
prisilimo, da se nekaj nauči na pamet, brez razumevanja. Kasneje ima lahko ta učenec težave v
konkretni situaciji prepoznati uporabnost dejstev, ki se jih je le naučil na pamet.
Pri učni temi Zračni tlak so prav tako zajeti vsi učni cilji, ki jih navaja učni načrt za Fiziko v 8. razredu
osnovne šole. Izpostavila bi strukturo zapisa ključnih dejstev o zračnem tlaku. Glede na to, da so bila
pri prejšnjih dveh temah med razlago pomembna dejstva odebeljena, je smiselno, da se tak sistem
nadaljuje. Pri zračnem tlaku ključna dejstva niso izpostavljena, zato bi to lahko privedlo do zaključka,
da ta tema ni pomembna ali da predstavlja balast v učbeniku, kar zagotovo ni bil namen avtorjev.
Marsikateri učenec bi to temo s tako predstavljenim besedilom le preletel in ga ne bral pozorno. Po
mojem mnenju je razlaga razumljiva in podprta z ustreznimi primeri, ki krepijo ustrezne predstave
učencev o zračnem tlaku.

5.1.3

Zakaj se dogaja? Gibanje in elektrika 9

Po pregledu učbenikov za fiziko založbe Rokus Klett sem ugotovila, da je učni sklop Gostota, tlak in
vzgon obravnavan v učbeniku Zakaj se dogaja? Gibanje in elektrika 9, torej v učbeniku za 9. razred
osnovne šole, kljub temu, da je po učnem načrtu za Fiziko še vedno predviden za 8. razred osnovne
šole. V kolikor se učitelj odloči, da bo uporabil učbenike omenjene založbe, predlagam, da so
učencem učbeniki na voljo v šoli, in da si jih po potrebi učenci lahko tudi izposodijo. Ne zdi se mi
smiselno, da bi si te učbenike morali priskrbeti sami, ker je učna snov porazdeljena v dva učbenika.
V učbeniku Zakaj se dogaja? Gibanje in elektrika 9 so učni cilji za učne teme Tlak v tekočinah, Tlak
zaradi teže mirujoče tekočine in Zračni tlak, v celoti upoštevani. Učbenik je zelo sistematičen in
pregleden. Učna snov se postopoma nadgrajuje z vsebinami, ki so temelj razumevanja koncepta
tlaka. Pomembna dejstva so izpostavljena v barvnih okvirčkih ali odebeljena z barvnim tiskom.
Izpostavila bi poglavje o zračnem tlaku, kjer je posebej poudarjena smer, v kateri deluje zračni tlak.
Namreč zapisa o tem nisem opazila v nobenem od učbenikov, analiziranih v tem diplomskem delu.
Učence spomnijo, da tlak v tekočini deluje v vse smeri in tako ponovno opozorijo, da je tudi zrak
tekočina, a v plinastem agregatnem stanju. Po mojem mnenju je ozaveščanje koncepta plinov pri tem
učnem sklopu ključno za slabitev zmotnih predstav učencev.
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V raziskavi (Driver, 2000) so učencem pokazali poskus s pikapolonico. Model, ki so ga uporabili, je
predstavljen na sliki 3. Eno pikapolonico so postavili pred brizgalko, drugo pa ob strani. Kjer je bila
postavljena stranska pikapolonica, je bilo na tem mestu v brizgalki narejena luknjica, vendar prekrita
z lepilnim trakom. Učence so vprašali kako bi k obema pikapolonicama hkrati usmerili zrak v brizgalki.
S tem so učencem omogočili, da bi se sami domislili ustrezne rešitve. V primeru, da se rešitve niso
domislili, jim je učitelj razkril stransko luknjico.

Slika 3: Model za poskus z dvema pikapolonicama.
Iz odgovorov so raziskovalci ugotovili, da je malo verjetno, da se učenci strinjajo, da lahko sila, ki
deluje na telo v eni smeri, povzroči dogajanje tudi v drugi smeri. Težko si predstavljajo, da če na telo
delujemo s silo v eni smeri, opazimo delovanje sil, ki so posledica delovanja prve sile, še v drugi smeri.
Naj kot primer navedem odgovor učenca, ki je dejal, da gre zrak mimo stranske luknjice skozi šobo iz
brizgalke.
Učbenik takšne zmotne predstave slabi ravno s tem, ko učencem poda razlago, da je zrak tekočina.
Po poglobljenem branju vsebine sem ugotovila, da je način razlage bolj primeren za devetošolce in
zato je smiselno, da so ta učni sklop uvrstili v učbenik za 9. razred osnovne šole. Ker pa je obravnava
tega učnega sklopa po sedanjem učnem načrtu še vedno predvidena za 8. razred osnovne šole,
predlagam, da učitelj razmisli o načinu podajanja učne snovi in določene koncepte poenostavi. Po
mojem mnenju učbenik za devetošolce presega zmožnosti razumevanja osmošolcev. Če učencem
učna snov ni podana na primeren način, lahko tudi učitelj fizike ustvari zmotne predstave zaradi
pomanjkanja razumevanja učencev. Naloga učitelja pa je, da zmotne predstave slabi in krepi pravilne.

5.2 Skupna pomanjkljivost vseh analiziranih učbenikov
V raziskavi (Driver, 2000) je bilo ugotovljeno, da večina učencev meni, da voda zaradi svoje teže
deluje le v navpični smeri. To so ugotavljali na primeru ribe v vodi kot je omenjeno zgoraj. Poskus
merjenja tlaka z lijakom na prožno opno, ki slabi omenjeno zmotno predstavo učencev, je pojasnjen v
dveh analiziranih učbenikih. Predlagam, da ga učitelj pri poučevanju nujno vključi pri razlagi smeri
delovanja tlaka v tekočini in tako pokaže, da tlak res ni odvisen od smeri, ampak le od globine.
Predlagam, da učitelj pred tem poskusom omeni primer z ribo in tako ustvari kognitivni konflikt, ki ga
s poskusom lijaka na prožno opno razreši. Na ta način ustvari in krepi pravilno predstavo, da tlak v
tekočini ni odvisen od smeri delovanja. Usvojeno znanje učencev je tako trajnejše.
Ugotovila sem, da v nobenem od analiziranih učbenikov nikjer ni omenjeno, da zrak lahko ločimo od
okolice. S tem so povezane tlačne razlike, kar je pomemben koncept pri poučevanju zračnega tlaka. V
raziskavi (Driver, 2000) je bilo ugotovljeno, da se v situacijah, ki vključujejo učinke zračnega tlaka,
pogosto srečujemo z ravnovesnimi situacijami, kjer je otrokom težko prepoznati obstoj sil. Ravno to
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je razlog, da pri izvajanju poskusov učenci skušajo povzročiti razlike v tlaku, da so učinki zares dobro
vidni.
Ugotovila sem, da je v vseh analiziranih učbenikih premalo življenjskih primerov. Učenci imajo zaradi
tega težave v šoli pridobljeno znanje uporabiti v vsakdanjem življenju. Dober zgled najdemo tudi v
raziskavi (Driver, 2000), kjer so učence vprašali: »Zakaj lahko pijemo po slamici?«. Večina učencev je
odgovorila, da zaradi ustvarjenega vakuuma znotraj slamice. Odgovore so pojasnili v smislu, da
vakuum sesa oz. je aktiven in je vakuum tisti, ki povleče tekočino skozi slamico.
Po slamici lahko pijemo zato, ker z razširjanjem prsnega koša zmanjšamo tlak v naših ustih, večji
zunanji zračni tlak, ki pritiska na gladino pijače v kozarcu in se po tekočini prenese tudi na pijačo ob
potopljeni odprtini slamice, pa nato potisne tekočino po slamici navzgor. Tudi odrasli niso primerno
poučeni o tlačnih razlikah in to z uporabo neustrezne terminologije nehote prenašajo na otroke. Tu bi
lahko govorili že o medgeneracijskem prenosu napačnih predstav.
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6

FIZIKA V 9. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

V 9. razredu osnovne šole se učenci pri predmetu Fizika podučijo o tlaku in z njim povezanimi
vsebinami v učnem sklopu Toplota in notranja energija, pri obravnavi učne teme Tlak plina. Učni cilji
so, da:
C1: razložijo tlak plina,
C2: razložijo medsebojno odvisnost tlaka, temperature in prostornine plina.

6.1 Pregled učbenikov za 9. razred osnovne šole
Tlak plina je v učnem načrtu za Fiziko v devetem razredu osnovne šole predvidena kot izbirna učna
tema.

6.1.1

Moja prva fizika 2

V učbeniku Moja prva fizika 2 je tlak plina obravnavan v okviru učne teme Temperaturno raztezanje.
S pomočjo različnih življenjskih primerov sta pojasnjena oba navedena učna cilja, kjer učenci
spoznajo, da je tlak plina odvisen od hitrosti gibanja molekul in njihovih trkov v stene posode. Na
hitrost gibanja molekul pa vplivata tako prostornina kot tudi temperatura.
V raziskavi (Driver, 2000) so raziskovalci ugotovili, da kljub temu, da imajo učenci že usvojeno znanje
o lastnostih plinov pri povečanju spremenljivk, to sta prostornina in temperatura, pri poskusu njihovi
odgovori temeljijo le na podlagi tiste, ki povzroča vidne rezultate pri poskusu. Poskus so izvedli s
pomočjo membrane, ki so jo namestili čez odprtino steklenice. Steklenico so segrevali in membrana
se je izbočila. Tipičen odgovor, ki so ga podali učenci je bil, da zrak potiska membrano navzven. Ideja,
da se tlak v steklenici poveča zaradi segrevanja le-te, jim je bila poznana, prav tako, da se zrak pri
segrevanju razteza. Za steklenico, ki so jo pri poskusu ohladili z ledom in se je membrana upognila
navznoter, ni bilo očitno, da se je tlak v steklenici zmanjšal. Na vprašanje ali je tlak v steklenici večji ali
manjši, kot v okolici, niso znali odgovoriti.
Pri tem bi predlagala, da se učitelj osredotoči ne le na raztezanje, ampak tudi na krčenje plinov pri
temperaturni spremembi.

6.1.2

Fizika, narava, življenje 1

V učbeniku za 8. razred osnovne šole Fizika, narava, življenje 1 predvidena učna cilja nista v celoti
vključena, niti nista iz obravnave učne snovi natančno razvidna. Obravnavano je le, da sta
temperaturi vrelišča in tališča odvisni od tlaka. Pri tem je podan primer iz vsakdanjega življenja, ki
učencem omogoča nazorno predstavo in krepi njihovo razumevanje. Soodvisnost tlaka in prostornine
plina v učbeniku ni obravnavana.
Učenci potrebujejo poleg lastnih zapiskov, ki si jih ustvarijo med poukom še dodatno učno gradivo,
kjer je obravnavana tematika v celoti zajeta. V ta namen lahko uporabijo učbenike, ki pa so v tem
primeru pomanjkljivi.

20

7

SKLEP

V nadaljevanju povzemam ključne ugotovitve analize slovenskih osnovnošolskih učbenikov, ki sem jih
izvedla v tem diplomskem delu. Preverjala sem vsebine, ki se navezujejo na tlak in z njim povezane
vsebine z vidika rezultatov raziskav, ki so jih o predstavah osnovnošolcev izvedli raziskovalci na
francoskih in angleških osnovnih šolah, (Driver, 2000).
Otroci zraka ne vrednotijo ali zavestno obravnavajo še preden se o njem učijo pri pouku. Povezujejo
ga z vsakdanjimi izkušnjami in pričevanji oseb, ki so vključene v njihovo življenje. Težko si
predstavljajo, da ima zrak maso, zato ga zaznavajo le v primeru, da se giblje.
Učitelj mora pri poučevanju zraka v 5. razredu osnovne šole korektno obrazložiti njegove lastnosti in
učinke v mirovanju, torej v stanju ravnovesja in v stanju gibanja. S tem prepreči zmotne predstave, ki
se lahko pojavijo pri obravnavi zračnega tlaka v 8. razredu osnovne šole. Pri analiziranju učbenikov
sem se osredotočila tudi na to, kako definirajo tlak in ali nakažejo na to, da ima zrak maso. V
analiziranih učbenikih za naravoslovje in tehniko v 5. razredu osnovne šole le v učbeniku Naravoslovje
in tehnika 5 tlak samo omenijo in njegove učinke predstavijo na konkretnih primerih iz vsakdanjega
življenja, a ga ne definirajo. Zato bi bile na tem področju v učbeniku potrebne izboljšave, saj je
pomanjkljiv. V vseh ostalih pa povejo, da je zračni tlak posledica teže, s katero pritiska na nas. Torej
tu napeljejo, da zrak ima maso, vendar tega eksplicitno ne izrazijo. S tem krepijo pravilno predstavo,
da zrak obstaja (ima maso) in je stalno prisoten, kljub temu, da ga ne čutimo. Predlagam, da to
dejstvo podprejo s poskusom tehtanja zraka v nogometni žogi. Na ta način pokažejo, da zrak nekaj
tehta, ne da bi uporabili termin »masa«, ki ni v sklopu učnega načrta za 5. razred. Poleg tega s tem
pokažejo, da je zrak stalno prisoten tudi v mirujočem stanju. Vpeljava zračnega tlaka kot posledice
teže zraka, ki pritiska na Zemeljsko površje, je s takšnim predznanjem učencem razumljiva in fizikalno
korektna.
Učenci v 8. razredu osnovne šole razumejo, da se tlak v tekočini z globino spreminja, pri razumevanju,
da tlak v tekočini ni odvisen od smeri, pa imajo težave. Dva od analiziranih učbenikov za 8. razred
osnovne šole predvidevata ustrezen poskus s katerim nazorno prikažemo, da tlak v tekočini ni
odvisen od smeri. To je poskus z lijakom na prožno opno, kjer na določeni globini v vodi opno
premikamo naprej, nazaj, levo in desno. Zato predlagam, da se ga učitelji pri poučevanju v veliki meri
poslužujejo, saj s tem delujejo v korist učenca. Prav tako predlagam, da pred poskusom omenijo
primer z ribo, opisanega zgoraj, in od tod gradijo pravilne predstave učencev o smeri delovanja tlaka
v tekočini. S sprotnim razreševanjem nejasnosti učitelji pozitivno vplivajo na nadgradnjo znanja in
spodbujajo k povezovanju predhodno usvojenega znanja z novim znanjem.
Učenci v 9. razredu pa imajo težave, ko morajo hkrati upoštevati dve soodvisni spremenljivki. To je
šibko področje, ki so ga izpostavili tudi v raziskavi (Driver, 2000). Problem nastane, ko učenci ne
opazujejo učinke le ene spremenljivke, vendar morajo upoštevati dve soodvisni spremenljivki ter ju
smiselno povezati. To se največ kaže pri ugotavljanju odvisnosti tlaka od prostornine ali temperature.
V analiziranih učbenikih za 9. razred zastopanost učnih ciljev bodisi ni v celoti vključena, bodisi je
razlaga pomanjkljiva. Zato bi predlagala, da učitelj sam doda in podkrepi razlago s poskusi, s katerimi
spodbudi učence, da samostojno hkrati povežejo dve soodvisni spremenljivki. Na ta način učitelj
ustvarja pravilne predstave in krepi razumevanje učencev.
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Na podlagi zgornjih ugotovitev sem predlagala za šibka področja možne izboljšave, spremembe in
dopolnitve. Prav tako sem poudarila dobro pojasnjeno učno snov, ki pomaga pri krepitvi pravilnih
predstav učencev.
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