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UČENJE FIZIKE ZA UČENCE Z NIŢJO USPEŠNOSTJO PRI FIZIKI 

KOT PRI DRUGIH PREDMETIH 

Magistrsko delo 

 

 

Izvleček 
 

Skoraj v vsakem višjem razredu osnovne šole je mogoče najti učence, ki imajo pri fiziki slabe 

ocene, čeprav so pri ostalih  predmetih zelo dobri ali celo odlični. Ti učenci, pogosto pa tudi 

njihovi starši, so mnenja, da je fizika predmet, ki se ga ne da naučiti. Ker takšen odnos do 

učenja fizike te učence vodi do nizkih rezultatov, v nalogi obravnavam nov pristop, posebej 

primeren zanje. Izbrano skupino učencev, ki je slabše uspešna zgolj pri fiziki, sem spodbudila 

k učenju določenih temeljnih vsebin na pamet. V študiji primera sem nato zasledovala, kako 

so učenci  to osnovno znanje uporabljali, ga sami nadgrajevali ter kako je začetno učenje na 

pamet vplivalo na njihovo razumevanje fizikalnih vsebin in na učni uspeh pri fiziki, pa tudi na 

njihov odnos do fizike. Ti učenci so namreč sebi in tudi drugim pokazali, da se fiziko lahko 

naučijo, jo razumejo in svoje znanje uspešno pokaţejo.  

 

Ključne besede:  učenci, slabe ocene, fizika, učenje, neznanje, načini učenja 

 

 

Abstract 

 

Almost every upper grade of elementary school can be found by pupils who have 

poor grades in physics, although they are very good or even excellent in other 

subjects. These pupils, and often their parents, believe that physics is an object 

that can not be learned. Since this attitude toward learning physics leads to low 

results, I deal with a new approach in the task, which is especially suitable for 

them. The selected group of pupils, which is less successful solely in physics, 

has encouraged the learning of certain basic contents by heart. In the case study, 

I followed the way in which students used this basic knowledge, upgraded 

themselves and how the initial learning of the brain influenced their 

understanding of physical content and the learning success in physics, as well as 

their attitude to physics. These students have demonstrated to themselves and to 
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others that physics can be learned, understood, and successfully demonstrated 

their knowledge. 

 
Key words: pupils, bad grades, physics, learning, ignorance, learning modes 
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UČENJE FIZIKE ZA UČENCE Z NIŢJO USPEŠNOSTJO PRI FIZIKI 

KOT PRI DRUGIH PREDMETIH 

 

1. UVOD 
 

Problem, ki ga obravnavam v svoji magistrski nalogi, se mi je zazdel pereč ţe ob prvem stiku 

s poučevanjem fizike: fizika vsekakor ni predmet,  ki bi v osnovni šoli visoko kotiral glede  

priljubljenosti.  Prej sem učila biologijo in naravoslovje in, kadar  so se pri katerem učencu 

začele pojavljati slabe ocene, je seveda kateri od staršev (največkrat mama) prišel na 

govorilne ure. Ko sem ji povedala, da se mulc (ali mula) ne uči dovolj oz. da se snovi ne 

nauči, da ne povezuje stvari med seboj, da zna le našteti, opisati in razloţiti pa ne, je bil 

komentar največkrat takle: »Uh, kako jo (ga) bom, saj nima drugega dela, kot da se uči. Saj 

pri biologiji ni treba drugega, kot se usesti in naučiti. Učiti se je treba, pa bo! Ne skrbite, 

učiteljica, jo (ga) bom  ţe prisilila k učenju! Nič računalnika, nič ven, nič igre s prijatelji, 

dokler ne bodo ocene popravljene.«  

 

Dobro, ker nisem imela drugih izkušenj, me  tisti »… saj se je treba samo usesti in naučiti …« 

ni preveč motil. Sicer sem poskušala skrbnim staršem razloţiti, da malo je pa treba tudi 

biologijo razumeti in stvari povezovati med seboj, ampak je bilo vse bob ob steno. In ker so se 

učenci, ko so jih starši privili, seveda usedli in naučili, so znali stvari tudi (vsaj do neke mere) 

povezati med seboj in na plano so prišle ocene, s katerimi so bili zadovoljni tako učenci, kot  

tudi starši.  

 

Do tu vse lepo in prav. Pred šestimi leti  pa sem poleg biologije začela učiti tudi fiziko. In 

stvari so se spremenile. In to korenito. Na govorilne ure niso več hodile samo mame, ampak 

oba, oče in mama. Velikokrat je prišel tudi samo oče. In pesmica »saj se je treba samo usesti 

in se naučiti« je izhlapela neznano kam. Na moje veliko presenečenje pri fiziki učenje (za 

večino) staršev sploh ni bilo pomembno. Bolj pomembno je bilo to, koliko je nek učenec 

sposoben stvari, ki se jih učimo pri fiziki, razumeti. Učenci kar naenkrat niso bili več »leni, 

nič se jim ne ljubi, samo na facebooku bi čepeli«, ampak so bili otroci, ki pač ne razumejo 

fizike, saj je oni (starši, namreč) tudi niso, ko so še hodili v šolo. Tako pač je. Fiziko razumeš 

ali pa ne. Naučiti se je ne da. Tisti starši, ki so menili, da imajo pametne otroke, ki bi morali 

razumeti, so seveda obtoţili učiteljico (se pravi mene), da ne znam razlagati. Ker, če bi 

razloţila tako, da bi se dalo razumeti, bi njihovi otroci gotovo razumeli in ocene bi bile boljše.  
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2. POTEK EMPIRIČNE RAZISKAVE 
 

2.1 Zamisel za raziskavo 

 

Zato se mi je porodila misel, da bi bilo pa mogoče dobro, da izničim take predsodke in 

pokaţem, da pa se je fizike vendarle tudi treba učiti, naučiti in da se šele z znanjem, ki smo  

ga osvojili, da razumeti tudi stvari, ki so res malce teţje, ampak z dobro voljo lahko (vsaj v 

osnovni šoli) razrešimo marsikateri »trd oreh«. 

 

Ker pa je bilo kar nekaj učencev, ki so imeli pri fiziki odlične in prav dobre ocene, dobro pa 

so se odrezali tudi na tekmovanjih, sem sklenila priti stvarem do dna. In sem vprašala učence, 

koliko in kako se učijo fiziko. In rezultati, ki sem jih dobila, so me zelo presenetili. Ne v 

smislu, da bi mi pokazali problem drugače, kot sem si ga razlagala jaz, ampak zato, ker so se 

tako skladali z mojim razmišljanjem. Učenci, ki so imeli pri fiziki dobre ocene, so mi priznali, 

da se učijo (pogovarjala sem se z njimi na štiri oči, saj priznati pred sošolci, da se učiš, je v 

osnovni šoli nekaj najhujšega, kar lahko priznaš) in razloţili so mi tudi postopek učenja (ki je 

seveda tak, kot mora biti): snov preletijo, podčrtajo tisto, kar se jim zdi bistveno, pogledajo 

enačbe oz. izraze in jih skušajo razumeti oz. preberejo še razlago enačbe. Eden je rekel, da mu 

je bistveno laţje, če namesto oznak za fizikalne količine piše kar enote, ker so mu pač bolj 

domače, saj se jih uči ţe od tretjega razreda (pri tem je mislil na enote za čas, maso, volumen, 

prostornino, ploščino in podobno, kar se precej uporablja v matematiki). In seveda delajo vaje 

– presneto dobro se zavedajo, da »vaja dela mojstra, če mojster dela vajo«.  

 

Drugi, ki imajo pri fiziki slabše ocene kot na splošno pri ostalih predmetih, pa so mi v začetku 

sicer zatrjevali, da se učijo, ampak preprosto ne razumejo. In ko sem jim povedala kako 

trditev, npr. »oznaka za hitrost je mala črka v« in jih vprašala, kaj je treba tu razumeti, da bi 

lahko znali, se seveda niso mogli več izmotavati. Priznali so, da se ne učijo, ker ne razumejo. 

Ko sem jih vprašala, česa ne razumejo, je bil odgovor lakoničen: »Nič.« No, dva sta rekla, da 

ne razumeta snovi, eden pa ne razume fizike. In tako smo se vrteli v začaranem krogu. Zakaj 

bi se človek učil, če ţe vnaprej ve, da nič ne razume in se potemtakem tudi ne more naučiti!!! 

Tega mi je bilo dovolj in odločila sem se, da ta začarani krog presekam. S čim? Z razlago, 

kako se je treba učiti fiziko, da jo znaš in celo razumeš. 

 

»Resnega« (če se lahko tako izrazim) poučevanja fizike sem imela za seboj komaj eno leto, 

priznati moram, da se včasih še kar »lovim«, vendar se trudim, predvsem pa si ţelim, da bi 

večina mojih učencev spoznala, da fizika le ni tak bavbav. Tega se lotevam na različne 

načine, analiziram preizkuse znanja in primerjam, katere naloge so pridobile najmanj, katere 

največ točk, katera snov se zdi učencem najbolj zanimiva (lahko kar takoj povem – 

astronomija, ampak samo do tedaj, ko pridemo do mrkov, pa naj bodo Sončevi ali Lunini). 
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Tudi pri poskusih oz. praktičnih vajah analiziram razumevanje, povezano s predhodnim 

znanjem, oz. »naravno danost« učencev, da poiščejo rešitve kakega problema.  

 

Takšne stvari sem mislila, da bi opisala v svoji nalogi. Na ţalost se zavedam, da rezultati 

nikakor ne bodo relevantni – odpraviti predsodke v človeški populaciji zahteva čas, ki se meri 

v desetletjih. Ampak vseeno mislim, da bo zanimivo primerjati rezultate dveh generacij 

učencev – ali pa mogoče treh. 

 

V letu zbiranja podatkov za magistrsko nalogo sem v treh osnovnih šolah v Trbovljah (OŠ 

Tončke Čeč, OŠ Ivana Cankarja in OŠ Trbovlje) pregledala vse ocene učencev osmih 

razredov in ugotovila, da se prav v vsakem razredu najde kdo, ki ima pri fiziki nekoliko niţje 

ocene kot pri drugih predmetih. Prepisala sem ocene, ki so pri predmetih, »primerljivih« s 

fiziko v prvem polletju šolskega leta. Vzgojnih in izbirnih predmetov nisem upoštevala. (gl. 

tabele str. 41-45 ) 

 

OŠ Ivana Cankarja je imela tri paralelke osmih razredov, skupaj 57 učencev, povprečno torej 

devetnajst učencev na razred. Učenca, ki sta imela pri fiziki niţje ocene kot pri drugih 

predmetih, sta bila samo dva. 

 

OŠ Trbovlje je imela prav tako tri paralelke, v njih pa 58 učencev. V dveh razredih je bilo po 

devetnajst  učencev, v enem pa dvajset. Učenci, ki so pri fiziki nekoliko odstopali navzdol z 

ocenami, so bili trije.  

 

V OŠ Tončke Čeč smo imeli samo en osmi razred, v katerem je bilo dvajset učencev in trije 

med njimi so imeli ocene pri fiziki niţje, kot pri drugih predmetih.  

 

 

2.2 Dejstva in podatki 

 

1) Okvirna zamisel raziskave: Ugotovila sem, da ima večina učencev v osmem razredu 

osnovne šole predsodke do učenja fizike. Ti so predvsem v smislu: fizike se ne moreš 

naučiti, če razumeš stvari, jo znaš in imaš dobre ocene, če jih ne razumeš, ne znaš, 

posledica so slabe ocene.  

 

Kar precej učencev se fizike torej ne uči in zaradi tega imajo precej slabe ocene. S 

svojim delom ţelim razbiti ta predsodek. Izbrala sem tri učence iz osmega razreda, ki 

imajo drugje lepe ocene, fizika pa »šepa«. Domnevala sem, da so ocene pri fiziki zato 

niţje, ker se učenci fizike ne znajo učiti oziroma njihovo učenje ni dovolj aktivno in 
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ambiciozno.  S pogovorom in dogovarjanji sem ţelela doseči, da se začnejo učiti tudi 

fiziko in da si tako prisluţijo tudi boljše ocene. 

 

2) Raziskava terena:  

a) Sedanje stanje: Obstajajo učenci, ki so pri drugih predmetih (geografija, 

zgodovina, slovenščina, biologija) mnogo bolj uspešni, kot pri fiziki.  

b) Kako se razlikuje učenje uspešnih in manj uspešnih učencev: Koliko se učijo 

fiziko, ali znajo teoretske osnove; če se te teoretske osnove naučijo, ali znajo 

posploševati na posamezne primere. 

c) Kako bom preverila oz. ugotovila posamezne vidike obstoječe prakse: 

Preizkusi znanja in ustne ocene do konca prvega polletja. Nato začnem s 

»terapijo«: nagovarjanje izbranih učencev k učenju, dokazovanje, da se lahko 

naučijo. 

d) Kdo bo še vključen v raziskavo: Trije učenci osmega razreda osnovne šole, po 

potrebi pa tudi njihovi starši. 

e) Kaj potrebujem za izvedbo raziskave: Ocene iz fizike in vedenje o njihovem 

znanju pred in po »terapiji« ter njihovo pripravljenost za sodelovanje. 

 

3) Polje akcije:  

a) Kaj sem naredila? Do česa me je raziskava pripeljala (cilji): S prigovarjanjem 

pripraviti učence do učenja osnov fizike. Cilji: spoznanje učencev, da se da tudi 

fiziko naučiti za dobro oceno. 

b) Kako sem preverila učinek (evalvacija raziskave): S primerjavo znanja in ocen 

pred in po »terapiji«. 

c) Čas trajanja raziskave: eno šolsko leto oziroma deset mesecev pouka. 

d) Ali se ob tem lahko pojavijo kakšne ovire: Lahko seveda se, ampak v času, ko 

sem načrtovala delo, jih nisem niti  zaznavala, niti  predvidevala.  

e) Opombe: učenci so zelo radi sodelovali, saj so vse tri, ki so bili sicer zelo solidni 

učenci, skrbele slabe ocene pri fiziki. 

 

4) Prvi korak akcije: 

a) Kaj sem naredila: Izbrala sem tri učence, pri katerih je bil opazen velik razkorak 

med ocenami pri fiziki in ocenami pri drugih predmetih. 

b) Kako sem  izvedla prvi korak: Trem učencem sem v individualnem razgovoru 

razloţila idejo o učenju in hkrati sem od njih skušala izvedeti, kako in koliko, če 

sploh, se učijo fiziko. 

c) Kaj sem morala narediti: Učencem podati jasne in nedvoumne povezave med 

teorijo in nadgradnjo fizike v osmem razredu tako poudarjeno in izrazito, da jih 
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bodo razumeli, da jim bodo ta zavedanja prodrla v zavest in da se bodo, 

posledično, začeli učiti fiziko na drugačen, uspešnejši način.  

d) Kdo je  še sodeloval v raziskavi: Učenci, starši, razrednik, ravnateljica 

e) Kdaj sem  izvedla prvi korak (datum začetka in konca): izbira treh učencev – 

november; pogovor z njimi – januar.  

f) Uporaba v praksi (kako je to izboljšalo moje delo): V začetku vsakega novega 

šolskega leta  sedaj lahko učence pripravim na učenje fizike in s tem na boljše 

ocene (kar je vsekakor lahko reči, malce teţje pa je prepričati učence in predvsem 

njihove starše). 

 

 

2.3 Specifičnosti poučevanja fizike 

 

Precej je učencev, ki imajo dobre ocene pri predmetih, kot so biologija, kemija, zgodovina in 

geografija.  Pri fiziki je druga pesem – med starši in učenci velja neko prepričanje, da se fizike 

ne da naučiti, da jo razumeš ali pa ne. Če je ne razumeš, se nima smisla učiti, ker se je 

»naučiti itak ne da«.  

 

Iste probleme opaţajo tudi nekateri drugi avtorji (Osborne, Otero, Harlow) – fiziko se je treba 

»znati« učiti. Učenje fizike se nekoliko sicer razlikuje od učenja drugih predmetov, npr. 

geografije ali zgodovine, vendar se je je treba učiti in premagati predsodke, da je fizika 

»teţak« predmet in se je naučiti  ne da. Osborne trdi, da glede na pomen slednjega, obstaja 

večja potreba po raziskovanju, katere metode in tehnike dela pri fiziki bi odpravile ta 

problem. Obstajajo tudi raziskave o motivaciji pri učenju fizike (Harlow). Predstavljena so 

učna okolja in načini aktivacije, ki bi pri učencih lahko povečali motivacijo za učenje fizike. 

Prav tako je bilo ţe  ugotovljeno, da osebni stik in individualna vzpodbuda učitelja sproţi pri 

učencu dodatno motivacijo za učenje fizike (Osborne, Otero). 

 

Raziskovalci so ugotovili, da se pri prehodu s kvantitativnega učenja na kvalitativnega nivo 

znanja zviša, znanje pa se tudi hitreje usvaja. Vendar je najprej treba začeti s kvantitativnim 

učenjem, ki mu šele v drugi fazi sledi kvalitativno (Otero in Boyd Harlow, 2009).  

 

 

2.3.1 Didaktika nasploh in didaktika fizike 

 

Načini učenja oz. poučevanja posameznega učnega predmeta so zajeti v didaktiki, ki je 

specifična za tisti predmet.  
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Didaktika (iz grškega – didaktikos – poučen; didakte tehne – tehnika poučevanja (A. Tomić 

1999) je veda, ki nas uči poučevanja natanko določenih predmetov.  

 

Na razvoj didaktike je vplivalo več stvari, večinoma iz praktičnih učiteljskih izkušenj.  

 

Če se spomnimo – prvi, najstarejši način poučevanja je bilo pripovedovanje.  

 

Vendar je v didaktiki zajeto v večini samo to, kako naj učitelj snov razlaga in razloţi učencu.  

 

Pri svojem študiju sem poslušala didaktiko biologije in didaktiko fizike in reči moram, da se 

kar precej razlikujeta med seboj, nekaj pa je seveda tudi podobnosti. 

 

Temelj vsakega znanja je učenje. Učenje pa je trajna ali relativno trajna in relativno 

svojevrstna sprememba individua, ki se manifestira v njegovem obnašanju/vedenju pod 

vplivom predhodnih izkušenj (A. Tomić, 1999, str. 38).  

 

Ljudje se učimo skozi celo ţivljenje, bolj ali manj zavestno. Učenje govora, učenje hoje, 

učenje spretnosti jesti z jedilnim priborom – starši vedo, da je to učenje, otrok se pa tega ne 

zaveda. In zato mu je tako učenje v veselje in zabavo. Vsak otrok, če le nima nepremostljivih 

posebnosti, se nauči sedeti, hoditi, govoriti, jesti z jedilnim priborom »igraje in mimogrede«.  

 

Da pa stvari le niso tako enostavne, lahko razberemo iz pričevanj starejših, odraslih ljudi, ki 

so se zaradi moţganske kapi morali naučiti govoriti še enkrat. Ni jim bilo vedno lahko, kar je 

mogoče razbrati iz pričevanja gospe Joţice (citiram): Zgodilo se mi je marca letos, zjutraj ob 

petih. Zdelo se mi je tako čudno.  Mislila sem, da je normalno in da se ni nič zgodilo. Čudno 

se mi je zdelo, ko je moţ rekel, da pride  rešilec. Peljali so me na Golnik in od tam v 

Ljubljano. Z menoj sta šla moţ in sin. Čakala sta ves dan,  kaj bo z menoj. Kmalu so dejali, da 

je bila rahla moţganska kap. Dobila sem sobo in posteljo, nisem pa  nič  vedela, kje sem in 

kdo sem.  Precej dni je bilo tako. Počasi pa sem začela razumeti, kaj se dogaja. Ko sem šla iz 

bolnišnice, sem ţe vedela, da mi je ime Joţi in kje sem doma, da imam moţa,  sinova, vnuka 

in snahi. Potem sem pa začela hoditi k logopedinji. Najprej sem bila prepričana, da  nič ne 

znam. Slabo sem govorila, se slabše sem pisala. Vse, kar sem napisala, ni imelo nobenega 

smisla.  V  oči  so mi pritekle solze in začela sem jokati. Logopedinja mi je povedala, da 

pravzaprav ni čisto  res, da nič ne znam, temveč, da potrebujem čas in tudi voljo. Poslušala 

sem jo, kako je govorila in  kako mi je povedala, da se bom počasi naučila. Povedala mi je 

tudi, da brez napak ne bo šlo in da to  ni nič hudega. Vse, kar bom naredila, bom naredila 

tako, kakor najbolje znam. In to je bilo res. (konec citata) 

(http://www.zdruzenjecvb.com/clanki/pdf/14-Zgodbe-o-govoru-in-sporazumevanju.pdf ) 

 

http://www.zdruzenjecvb.com/clanki/pdf/14-Zgodbe-o-govoru-in-sporazumevanju.pdf
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V gornjem zapisu lahko vidimo, da je neznanje pisanja, urejanja misli in podobnih stvari, ki 

se jih je ţe naučila,  povzročilo pri gospe frustracijo in jo pripravilo do joka. Podobno lahko 

ugotovimo pri učencih, ki menijo, da neko snov znajo, ker so se je učili, vendar pa kasneje 

ugotovijo, da je ne znajo tako dobro, kakor so si predstavljali. Gospe so pomagali za to 

usposobljeni ljudje (v tem primeru logopedinja), učencem pa pomagamo učitelji.  

 

Vendar pa se učenje socialnih in ţivljenjskih veščin razlikuje od šolskega učenja oz. učenja 

pri pouku. Pri slednjem mora biti učenec aktiven na več področjih, premalo je, če v tako 

učenje vključi samo spoznavno učenje ali samo pridobivanje znanja.  

 

Osnovnih značilnosti učenja pri pouku je več, Ana Tomić jih v svojem delu »Izbrana poglavja 

iz didaktike« navaja šest (A.Tomić, 1999, str. 39).  

 

Najbolj pomembna značilnost pri moji raziskavi se mi je zdela četrta (citiram):  

Učenje je regulativen in ne samo reguliran proces, kjer se spremembe kaţejo v neprekinjenem 

zniţevanju negotovosti, nedoločenosti, neorganiziranosti in v znanju oz. neznanju. Zato 

nekateri didaktiki pojmujejo učenje kot proces, ki se sam bori proti lastni neorganiziranosti in 

entropiji z različnimi oblikami povratnih zvez ali povratnih informacij. Uspeh učenja, kot 

antientropijski proces, postaja večji, če postaja subjekt (učenec) sposoben za samostojno 

učenje (samoučenje, samoizobraţevanje, samovzgojo), to pa pomeni, da učenec postaja 

sposoben za samoorganizacijo, samoprogramiranje in samovrednotenje svojega dela (konec 

citata). 

 

Natanko to stopnjo sem ţelela doseči pri svojih učencih: naučiti jih, kako delati, kakšne 

postopke, vaje uporabljati, kako se samovrednotiti, da  jim bo samozaupanje zraslo in bo 

posledično tudi učenje fizike manj naporno in bolj uspešno.  

 

Učenje nekaterih predmetov ima oziroma zahteva določene posebnosti in med taka predmeta 

gotovo sodita tudi matematika in fizika. Matematiko omenjam tu zato, ker jo mora obvladati, 

če ţeli učenec pri fiziki doseči prav dobre oziroma odlične ocene.  

 

Učenje matematike in fizike ima nekaj skupnih značilnosti. Pri obeh velja, da je treba biti pri 

učenju vztrajen in natančen. Med ljudmi velja sicer prepričanje, da če ţeliš znati in razumeti 

fiziko, moraš biti nadpovprečno inteligenten. V precejšnji  meri  to velja, če hočeš študirati 

fiziko na fakulteti  in raziskovati na področju fizike, ampak za dobre ocene pri fiziki v 

osnovni šoli pa zadostujejo ţe povprečne kognitivne sposobnosti.  

 

Prav tako je potrebno učenje fizike »iz osnov«. Kadar razlagam staršem in učencem o učenju 

fizike, rada uporabim primero s hišo. Če ţelimo, da bo hiša stala trdno in stabilno, moramo na 

trden teren najprej narediti trdne in odporne temelje. Sicer lahko zgradimo čudovito hišo na 
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sredi močvirnega travnika, ki pa se bo slej ko prej nagnila, počila, pogreznila, ker ji manjkajo 

trdni temelji, ki so trdno fiksirani. Torej, če se ne naučimo osnov, ki jih zahteva fizika, ne 

moremo pričakovati, da bomo briljantno znali, če se bomo začeli učiti nekje na sredini.  

 

Začeti učenje »pri temeljih« je nekaj, kar se zdi precejšnjemu deleţu učencev nekaj 

nepomembnega. K temu precej prispevamo tudi učitelji, ki nehote ne preverjamo in ne 

preizkušamo snovi prvih ur pouka v šolskem letu. Če pa to delamo, se pa seveda obrestuje 

tako učencem kot tudi nam.  

 

Pri biologiji se učenec, ki ţeli izboljšati oceno, lahko nauči določeno snov, tudi sredi šolskega 

leta in ni nujno, da pozna oz. zna vso snov, ki so jo do takrat obravnavali  v šoli. Pri fiziki je 

ta slika ţe nekoliko drugačna. Če učenec ţeli izkazati npr. znanje o uspešnosti dela z orodjem, 

za zadostno oceno zadostuje ţe dobro poznavanje snovi samo iz tega poglavja. Za oceno prav 

dobro ali odlično pa je nujno, da ima učenec tudi jasne predstave o enotah, njihovem 

pretvarjanju, o delu in energiji in podobno. Torej, njegovo učenje, s tem pa tudi znanje,  mora 

biti kontinuirano, na trdnih temeljih, povezano  in poglobljeno. Pri kampanjskem učenju ali 

učenju posameznih poglavij snovi pa je to zelo teţko, če ţe ne nemogoče doseči.  

 

 

2.3.2 Tipi učencev 

 

Učenje  je v veliki meri odvisno tudi od tipa učenca, njegovih sposobnosti in značilnosti.  

 

V tridesetih letih poučevanja sem si ustvarila neko sliko (precej neodvisno, pa vendar  

podobno kakor v strokovni literaturi) o tipih učencev v razredu. Kar nekajkrat sem opazila, da 

sem se v posameznih primerih verjetno zmotila, vendar lahko trdim, da imam vsaj v 80% prav 

glede njihovih kognitivnih sposobnosti, načinov učenja in »pridnosti« za učenje.  

 

Torej, obstajajo: 

a) učenci z manjšimi kognitivnimi sposobnostmi (po domače rečeno »se slabše učijo«, 

čeprav je v strokovnem smislu ta trditev zelo napačna), ki pa so pridni, marljivi in 

dosegajo lep učni uspeh; 

 učenci z manjšimi kognitivnimi sposobnostmi, ki se ne učijo radi in 

posledično imajo slabši* učni uspeh 

b) učenci z normalnimi kognitivnimi sposobnostmi, ki so pridni in marljivi in dosegajo 

lep ali celo zelo lep učni uspeh 

c) učenci z normalnimi kognitivnimi sposobnostmi, ki se manj ali pa sploh ne učijo in 

dosegajo slabši učni uspeh, kot bi ga glede na svoje sposobnosti lahko 
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d) učenci z višjimi kognitivnimi sposobnostmi, ki so pridni in marljivi in dosegajo zelo 

lep učni uspeh 

e) učenci z višjimi kognitivnimi sposobnostmi, ki pa se premalo ali celo nič ne učijo in 

dosegajo učni uspeh, ki je sicer lep, ampak glede na njihove sposobnosti bi lahko bil 

še boljši. (povzeto po A. Tomić 1999) 

 

 pojem »slabši« je tu zelo ohlapen – če bolje pogledamo uspehe učencev  v osnovni 

šoli, vidimo, da so na račun izbirnih in vzgojnih  predmetov zaključene ocene na 

koncu šolskega leta z izjemo treh ali štirih ocen zelo visoke. 

 

Skratka – tri skupine učencev, vsaka se deli na standardni dve skupini. Ta delitev je seveda 

precej groba in nedodelana, vendar za vsakdanje delo učitelja v razredu v splošnem  

popolnoma zadostuje. Ko se pa pojavijo posebni primeri, pa ravnamo v skladu z njihovimi 

potrebami. 

V raziskavi so sodelovali trije učenci, ki jih za potrebe naloge imenujem Anka, Bine in 

Cvetka. Vsi trije imajo oz. so imeli  normalne kognitivne sposobnosti ter so bili  več ali manj 

enako marljivi pri učenju. Je bila pa med Anko in Cvetko velika razlika – Anka se je učila 

predvsem zaradi ţelje staršev, ker so v njej videli velik potencial, Cvetka pa predvsem zaradi 

same sebe – ker je imela jasno določene cilje, v katero šolo ţeli in kaj ţeli v ţivljenju doseči.  

Binetovo učenje pa je bilo enakomerna mešanice vsega – njegove ţelje in ţelje staršev po 

dobrih ocenah. 

 

 

2.3.3 Vloga učitelja 

 

Vendar pa naravne danosti in pridnost največkrat ne zadostujejo, oz. je tu še tretji dejavnik  za 

»večjo ekonomičnost« učenja. Ta tretji dejavnik je seveda učitelj. Njegova naloga je, da uči in 

poučuje ter pomaga učencu, da v krajšem času in na laţji način osvoji določeno snov. Kakor 

pravi A. Tomić V Izbranih poglavjih iz didaktike (1999) (citiram):  »Danes poučevanje 

opredeljujemo kot neposredno ali posredno pomoč  učencu pri učenju.« (konec citata). 

 

Učenci v osnovni šoli (vsaj večina), tudi tisti z normalnimi ali visokimi kognitivnimi 

sposobnostmi, niso še dovolj izurjeni in zreli, da bi ugotovili, da različni predmeti zahtevajo 

različen način učenja.  Pri fiziki je dodatna neprijetnost še to, da se pojavi v predmetniku v 

osmem razredu, ko imajo učenci ţe več ali manj (bolj več kot manj) izdelan svoj sistem 

učenja. Zaradi specifike snovi pri fiziki ta sistem naenkrat odpove. In učenci, ki so navajeni 

na visoke ocene, začno dobivati niţje, celo zelo nizke. In iščejo vzroke v sebi in izven sebe. 

Lahko si pomagajo z inštruktorji – če so to usposobljeni inštruktorji, ki vedo, kako se stvari 

streţe, je problem (največkrat) rešen. Kadar pa so inštruktorji prijatelji, znanci, prijatelji od 
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prijateljev, ki so vpisani na katerokoli študijsko smer, se pa lahko pojavijo problemi. Otroci se 

učijo, napredka ni. In čisto človeško je, da začnejo kriviti vse po vrsti, na prvem mestu seveda 

učitelje. Dobijo odpor do učenja in ujamejo se v začaran krog.  

 

 

Snov fizike v osnovni šoli  je do določene mere, vsaj pri reševanju tekstnih nalog, podobna 

matematiki. Pri učenju matematike obstaja nekaj določenih napačnih poti, ki jih je treba 

odpraviti, mislim pa, da isto drţi tudi za fiziko: 

 

Matematika se močno razlikuje od drugih predmetov. To je običajno tudi glavni razlog, da 

ima velika večina ljudi teţave z učenjem matematike. 

Matematika zahteva vztrajnost in disciplino in nikakor ne nadpovprečne sposobnosti, vsaj ne 

v osnovni šoli. Pri študiju matematike pa je seveda malce drugače, a nas zanima predvsem 

učenje v osnovni šoli.  

 

Za matematiko potrebujete dobro mero samozaupanja. Če boste matematiko začeli reševati s 

prepričanjem, da niste za matematiko nadarjena oseba, se lahko mirne duše začnete ukvarjati s 

čim drugim, kajti pričakovanih rezultatov preprosto ne boste dosegli. Najprej morate biti 

prepričani, da ste sposobni reševati matematične probleme. Šele potem se jih lahko lotite. 

 

Zaporedje učenja vsebin je pomembno. V matematiki snovi ne morete študirati od sredine 

naprej, ampak morate znati še vse pred to sredino. Torej vse od začetka. Pri učenju zgodovine 

ali zemljepisa je drugače. Tam lahko začnete kjerkoli in kadarkoli, lahko se učite lastnosti 

evropskega podnebja ali študirate kanadsko ameriško mejo. Naslednjega matematičnega 

poglavja ne morete obdelati, če niste obdelali predhodnega poglavja. 

 

Zaporedje reševanja matematičnih problemov in definicij je izjemno pomembno. 

Predstavljajte si kuharski recept. Najprej morate poznati sestavine. Nato je treba poznati 

zaporedje dodajanja sestavin. Ne morete kuhati tako, da bi sestavine naključno metali v lonec, 

pač pa se je treba drţati zaporedja v receptu. Podobno je v matematiki. Vedno morate najprej 

poznati definicije in jih razumeti. Šele potem lahko začnete s postopki, ki pa morajo biti 

zaporedni. Nič ne boste rešili pravilno, če boste začeli reševati nekje na sredini. Včasih boste 

imeli občutek, da vam nekaj znanja manjka. V tem primeru poglejte v svoje zapiske oz. v 

zvezek ali učbenik. Vedno naredite načrt dela, ki mora vsebovati zaporedno logiko korakov. 

Zaporedje marsikomu dela teţave, vendar je to veščina, ki se jo da priučiti. Če ne drugače, s 

sistemom poizkusov in napak. Več vaj boste naredili, bolj boste poznali logiko zaporedja. 

Tudi zaradi tega so vaje izjemno pomembne. 

 

Nesmisel je delati tiste vaje, ki vam ne delajo teţav. Vedno delajte le tiste vaje, ki vam 

povzročajo teţave. Tudi po tistem, ko mislite, da ste usvojili zasnovo reševanja, naredite le 
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nekaj vaj za utrjevanje snovi. V glavi imate namreč postopke reševanja, čeprav se prvi hip 

tega niti ne zavedate. Ne razmišljajte in v mislih ne ponavljajte pretirano teh postopkov. To v 

nobenem primeru ni podobno učenju predmeta zgodovine, kjer zaprete oči ali se obrnete stran 

in imate občutek, da so vsa zgodovinska dejstva in dogodki lepo na varnem spravljeni v glavi. 

Skoraj vidite in čutite jih, zdi se vam, da bi jih lahko povedali ob polnoči, če bi vas kdo 

zbudil. Matematični postopki pa ne bodo kar izbruhnili iz vas. A brez panike! Spomnili se 

boste nanje, ko bo treba. 

 

Razumevanje je pri matematiki ključno. Pojavijo se zahtevni matematični problemi,  katerih 

bistvo je na začetku teţko ali celo nemogoče razumeti. Problemov se lotite sistematično, 

razbijte jih na posamezne dele, rešujte vsakega posebej in jih poveţite šele na koncu. 

Besedilne naloge so lahko zelo zapletene. Napisane so lahko na izjemno dolg način ali pa celo 

dvoumno. Običajno na začetku še ne vemo, kako bomo  

 

problem rešili. Vse, kar vemo, je to, da bo treba uporabiti matematične prijeme. Takoj na 

začetku še ne vemo, kakšne metode ali načine reševanja bomo uporabili. Ker smo v 

današnjem času navajeni, da se rezultati prikaţejo sami od sebe, pogosto zbeţimo stran, če 

rezultatov ni takoj. Vendar pa matematičen problem ostaja nerešen toliko časa, dokler ga ne 

rešimo. Zbrati moramo pogum in se lotiti reševanja. Dogodki, ki sledijo pozneje, bolj ali manj 

stečejo sami od sebe. Vsak korak, ki ga naredimo, pomeni stopnico navzgor, ne glede na to ali 

je dober ali slab. 

 

Površnost je pomembna teţava, ki nastopa med reševanjem matematičnih problemov in je 

razlog, da rezultat ni pravilen. Za odpravljanje površnosti sta pomembna trening in 

koncentracija. Več vaj boste naredili, manj boste površni. Nekateri potrebujemo več časa, 

nekateri manj. Napačno je mnenje, da z vajami ne smemo pretiravati, vendar usvojenih vaj ne 

ponavljajte. Vsaka vaja, čeprav je še tako slaba, igra svojo vlogo. Med vajami boste ugotovili, 

koliko časa potrebujete za to, da usvojite matematične postopke, s tem pa si boste izboljševali 

tudi koncentracijo.  

 

Preglednost in urejenost sta izjemno pomembni. Če je kje potrebno učenje lepopisa, potem je 

to tukaj. Tu ni mesta za čečkanje. (Marussig, 2012) 

 

Če vse besede »matematika«, »matematični« in podobno v zgornjem zapisu zamenjamo z 

besedami »fizika«, »fizikalni«,  dobimo enkraten vzorec za učenje fizike. Vendar moramo 

vedeti, da so ta navodila zapisana za študij, mi pa se fiziko učimo v osnovni šoli. Tu učenci še 

niso popolnoma samostojni, rabijo veliko pomoči in spodbude učiteljev. Lahko rečemo, da so 

tehnike učenja izvrstno napisane, manjka pa človeški, učiteljsko pristop in dostop do učenca.  

Kljub temu učenci v osnovni šoli delajo pri učenju fizike nekaj standardnih napak, ki so 

posledica tega, da so se vsaj pet let, če ne vseh sedem učili na tak napačen način in bili 
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uspešni. Fizika, kakor je ţe zgoraj omenjeno, zahteva drugačen pristop. Oglejmo si nekaj 

najpogostejših napak pri učenju fizike. 

 

 

2.3.4 Napake pri učenju fizike 

 

Najpogostejše napake pri učenju fizike – potruditi se moramo, da jih odpravimo, če ne v 

celoti, pa v največji moţni meri: 

 

1. Učenje enačb oziroma izrazov na pamet: če ne razumemo, kaj pomeni posamezna 

fizikalna količina v izrazu, katera je njena enota, kako je ta fiz. količina povezana z 

ostalimi, ki so v izrazu, je škoda, da izraz znamo na pamet. To ni znanje. 

2. Pri pouku se izogibajmo pasivnega poslušanja učitelja – češ, saj bom doma pogledal 

v učbenik in zvezek ter se naučil. Med uro je  idealna priloţnost, da učitelja 

povprašamo o snovi, ki je ne razumemo, učitelj pa jo je ravnokar odpredaval. Poleg 

tega moramo zelo paziti, da ne izgubimo rdeče niti pri poslušanju – to lahko vodi v 

popolno nerazumevanje ostale snovi. 

3. Kalkulator sicer pri pouku fizike in pri preizkusih znanja lahko uporabljamo, vendar 

ne smemo misliti, da je to izhod iz  teţav. Kalkulator bo sicer z lahkoto delil 

osemmestno število s štirimestnim, ampak naši moţgani so tisti, ki morajo vedeti, 

kateri števili mora kalkulator med seboj zdeliti.  

4. Pozabljanje snovi, ki smo jo ţe obravnavali – pri nekaterih predmetih (zgodovina, 

geografija, tudi biologija) lahko mirne duše pozabimo ţe obravnavano snov in se 

naučimo novo (vsaj v osnovni šoli). Pri fiziki si tega »razkošja« ne moremo 

privoščiti – snov prehaja iz ene v drugo in temelji na istih zakonitostih. 

5. Fizike se ne moremo učiti pasivno – beri: leţe na kavču, tako, da prebiramo učbenik. 

Sedeti moramo za mizo, s pisalom v roki, delati vaje, izpisovati ugotovitve, 

podčrtavati bistvo, pisati miselne vzorce. Vse to bo zelo olajšano, če se bomo učili v 

druţbi – skupaj z enim ali dvema sošolcema. 

 

2.3.5 Moja navodila učencem 

 

Svojim učencem sem dala še podrobnejša navodila, kako se naj učijo fiziko. V začetku 

šolskega leta v osmem razredu jim v zvezke narekujem enajst pravil, ki naj bi se jih drţali: 

 

1. Učim se sproti 

2. Nekatere stvari se je treba tudi pri fiziki naučiti na pamet  

3. Izreke se moram naučiti na pamet, vendar jih moram tudi razumeti 
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4. Enačb oz. izrazov se mi ni treba učiti na pamet, naučiti pa se moram, kaj nam povedo 

5. Razlikovati moram med fizikalnimi količinami, enotami in oznakami za fizikalne 

količine – to moram znati na pamet 

6. Predpone se naučim na pamet 

7. Znati moram pretvarjati enote 

8. Vedno zraven številk pišem enote! 

9. Znati moram računati z ulomki in z decimalnimi števili 

10. Ker se drţim izreka »vaja dela mojstra, če mojster dela vajo«, vadim tako, da 

rešujem naloge v delovnem zvezku in učbeniku. 

11. Fizika je naravoslovna veda, zato zahteva NATANČNOST , TOČNOST  in  

DOSLEDNOST! (tako je in nič drugače) 

 

 

 Pri teh »mojih« treh učencih ta pravila niso zadostovala, zato sem jih razširila in dopolnila: 

1. Fizika je predmet, v katerem se snovi oziroma teme navezujejo ena na drugo. To 

pomeni, da se ne smete začeti učiti nekje iz sredine ali pa celo pozabiti snov, ki ste se 

jo ţe prej naučili. Osnove in povzetki morajo biti »spravljeni« v vaših moţganih. Če 

mislite, da je to preteţko, si za vsako snov naredite zapiske bistva in jih shranite 

oziroma vlagajte v mapo. Zelo pomaga, če je to bistvo napisano pregledno. Idealni za 

to so miselni vzorci. 

 

2. Pri fiziki ni pametno, da se nek problem oziroma njegovo rešitev naučite na pamet. 

Obstaja veliko problemov, ki se razlikujejo v malenkostih, osnovo pa imajo enako. 

Zatorej je veliko bolj ekonomično in smiselno, da se temeljito naučite osnove, ki jih 

potem posplošujete oziroma prilagajate določeni nalogi in problemu. 

 

3. Snov fizike v osnovni šoli zajema veliko problemov, ki jih je potrebno rešiti z 

matematičnimi operacijami. Zato je zelo pomembno, da se dobro naučite naslednja 

poglavja iz matematike: ulomke (krajšanje, zapisovanje, imenovalec, števec, da 

ulomkova črta pomeni matematično operacijo deljenja), decimalna števila, 

pretvarjanje decimalnih števil v ulomke in obratno. Zelo pomaga, če obvladate 

sklepni račun za premo sorazmerje. 

 

4. Ko pred seboj zagledate tekstno nalogo, ki zajema vsaj pet vrstic, ne dopustite, da 

vas zgrabi panika. Takšne naloge se lotite zbrano, od stavka do stavka, če je 

potrebno, od besede do besede. Stavke poskusite čim bolj poenostaviti. Izpišite vse 

pomembne podatke.  
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5. Če naloga zahteva vizualno predstavo, narišite skico. Veliko laţje je, če nekaj vidite 

na papirju, kot, če imate risbo samo v glavi. 

 

6. Poskusi se učiti oziroma delati vaje v druţbi – skupaj s še enim ali dvema sošolcema. 

Pri razpravljanju in dogovarjanju se snov neopazno utrjuje, znanje pa se zelo 

izboljša. Če neko snov razloţiš drugemu, jo boš tudi sam veliko bolje razumel. 

 

 

2.3.6 Metode dela 

 

V začetku »treninga« učenja fizike, kakor smo temu rekli moji trije učenci in jaz, sem jim 

najprej razloţila, kako si zamišljam, da se bodo učili. Podala sem jim nekaj pravil, za katere 

sem ţelela, da se jih drţijo: 

 

1. Začni se učiti od začetka. Vem, da  bo takšno učenje, vsaj prvih nekaj dni, časovno 

zelo zahtevno, vendar se bo na koncu zelo obrestovalo. 

2. Ko se učiš, se na pamet nauči oznake za fizikalne količine, enote  fizikalnih količin 

in oznake za enote. Če se ti zdi, da se ti bo v glavi vse zmešalo, si jih napiši na list in 

poglej nanj vsakič, ko nisi prepričan-a, da si si prav zapomnil-a. 

3. Ko se učiš zakonitosti oz. zakone, si jih napiši na list. Na list si zapiši tudi enote in 

fizikalne količine ter enačbe oz. izraze.  

4. Poišči čimveč primerov iz vsakdanjega ţivljenja za določeno fizikalno zakonitost. Če 

jih ne poznaš, poglej v zvezek oz. učbenik in se na podlagi le-teh poskušaj domisliti 

še kakšnega svojega, izvirnega.  

5. Pri reševanju praktičnih nalog imej pri sebi list z zapisanimi podatki, fizikalnimi 

zakonitostmi ter enačbami (izrazi) in enotami. Pri reševanju nalog si pomagaj s tem 

listom.  

 

Poleg teh pravil smo skupaj predelali še »osnovna pravila«, ki jih povem učencem v osmem 

razredu na začetku šolskega leta in so navedena zgoraj.  

 

 

Ko sem se z učenci pogovorila o teh vprašanjih, me je Anka vprašala:«Učiteljica, pa vi resno 

mislite, ko tule piše, naj se učimo na pamet?«  Bila sem presenečena nad njenim vprašanjem 

in sem ji to tudi povedala ter jo prosila, naj mi svoje vprašanje razloţi. »Saj pri fiziki se nič ne 

smemo učiti na pamet, dudlati po domače, ampak moramo vse razumeti.«.  Res je, da nekateri 

trdijo (J. Marussig)*, da se pri fiziki ne smejo učenci nič učiti teoretično, pač pa, da mora vse 

učenje temeljiti le in izključno na izkustvenem nivoju, da je učitelj tisti, ki jim mora vsako 

stvar prikazati na najbolj ţivljenjski, domiseln način in da pouk fizike sploh ne sme in ne 
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more potekati v učilnici, ampak vedno na prostem. V učilnici le v skrajnih primerih, ves pouk 

pa mora temeljiti na eksperimentalnem delu in to ne demonstracijskim, pač pa morajo učenci 

poskuse izvajati sami. S takim mišljenjem se ne strinjam, deloma zato (gl. zgoraj), ker večina 

učencev izkustveni pouk obravnava kot »športni dan«, deloma pa zato, ker menim, da učenci 

v osnovni šoli vsaj v večini še niso dovolj zreli, da bi iz ugotovitev, do katerih pridejo pri 

poskusih, vlekli neke zakonitosti. Ţe opazovanje samo jim povzroča ogromno preglavic (kljub 

pouku naravoslovja v sedmem razredu, kjer naj bi se dodobra izurili v eksperimentalnem 

delu), kaj šele, da bi stvari posploševali in jih s tem tudi razumeli.  

 

Torej sem Anki razloţila (in s tem tudi ostalima dvema), da se je tudi pri fiziki treba določene 

stvari (kakor je ţe zapisano na navodilih za učenje) naučiti na pamet, saj, če so v glavi, 

omogočajo fizikalni razmislek. Za ilustracijo sem jim dala primer prvega Newtonovega 

zakona: predmet miruje ali se enakomerno giblje, če je vsota vseh sil, ki nanj delujejo, enaka 

nič. To, da je rezultanta sil na predmet nič, kadar predmet miruje, se jim zdi logično. Drugi 

del zakona (predmet se enakomerno giblje) pa je zanje ţe trši oreh. Torej, pri nalogi, ki 

obravnava nek predmet, ki se enakomerno giblje, je dovolj, da znajo na pamet en sam stavek 

(1. Newtonov zakon) in nalogo bodo z veliko verjetnostjo pravilno rešili. Mnogo laţje in 

hitreje, kot če se tega zakona ne bi naučili (čeprav bi se morali).  

 

Vsi trije, Anka, Bine in Cvetka so priznali, da na tak način še niso nikoli pomislili na fiziko – 

res je, šele ko nekaj veš, lahko iz tega vlečeš zaključke.  

 

Učenci so ob tem postali kar bolj ţivahni, upala bi si trditi, da tudi bolj optimistični. Obljubili 

so mi, da se bodo začeli učiti po načrtu, če pa jim bo kje zaškripalo, se bodo obrnili name.  

 

Pri svojem delu z Anko, Binetom in Cvetko sem seveda hotela spremljati njihov razvoj pri 

učenju fizike ne samo skozi ocene (ki je, po mojem mnenju, precej neobjektiven oz. 

subjektiven in odvisen v veliki meri od časa in prostora), pač pa tudi skozi njihovo 

razmišljanje in mnenje. Zato sem izvedla z njimi tri glavne, polstrukturirane intervjuje. 

 

Polstrukturirani intervju se nahaja med dvema ekstremoma (to je strukturirani in 

nestrukturirani intervju). Pri omenjenem intervjuju si raziskovalec poleg splošne sestave 

intervjuja, v kateri postavi cilje, ki naj bi jih z intervjujem dosegel, vnaprej pripravi tudi nekaj 

bistvenih vprašanj, navadno odprtega tipa, ki jih postavi vsakemu vpraševancu, preostala 

vprašanja pa oblikuje sproti med potekom intervjuja. Polstrukturirani intervju je zelo proţna 

tehnika zbiranja podatkov: uporabi se lahko zaprti ali odprti tip vprašanj, odgovori 

vpraševanca so lahko kratki, lahko pa odgovarja v obliki pripovedi, uporaben je pri študiji 

primera in tudi na večjih vzorcih, uporabi se lahko kot samostojna tehnika zbiranja podatkov 

ali v kombinaciji z drugimi tehnikami. 
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(Vir: Terminološki slovar vzgoje in izobraţevanja - Projekt "Terminološki slovar vzgoje in 

izobraţevanja", 2008-2009, Agencija za raziskovanje RS). 

 

Prvi intervju sem izvedla decembra 2015, predno smo začeli z načrtovanim delom in učenjem. 

Ţelela sem izvedeti, kakšno je njihovo mnenje o trenutnih ocenah pri fiziki in o načinu 

njihovega učenja. 

 

2.4. Prvi intervju:  december 2014 - »boljše ocene pri fiziki« 

 

Vprašanja: 

1. Kako si zadovoljen-a z ocenami pri fiziki? 

2. Ali misliš, da se dovolj učiš?  

3. Koliko časa povprečno nameniš učenju fizike na dan? 

4. Koliko časa nameniš učenju biologije, zgodovine oz. geografije na dan? 

5. Ali jemlješ učenje kot »nebodigatreba« ali veš, da se je treba učiti? 

6. Ali ţeliš, da bi se ti ocene pri fiziki zvišale? Kako meniš, da boš to  

a. dosegel-a? 

 

Tole so bila standardna vprašanja, ki sem jih zastavila vsem trem. Če pa mi je bil kak odgovor 

nejasen ali pa me je presenetil, sem učencu oz. učenki postavila še dodatno vprašanje, ki je 

zapisano med odgovori. 

 

Učenci: Anka, Bine, Cvetka  

 

 

Anka: 

 

1. V: Kako si zadovoljna z ocenami pri fiziki? 

O: Z ocenami pri fiziki sploh nisem zadovoljna. Kvarijo mi učni uspeh. (do tega intervjuja so 

bile njene ocene pri fiziki naslednje: 3, 2, 1, 3; pri čemer je bila nezadostna pisna ocena). 

 

2. V:  Ali misliš, da se dovolj učiš? 

O: Dovolj  se učim, ampak stvari sploh ne razumem. Ko gledam v zvezek, mi je vse 

nerazumljivo. 

V: a) ali v zvezek samo gledaš ali si pri tem aktivna – podčrtaš, obkroţiš, se skušaš spomniti, 

kje si prebrala kaj podobnega, pa potem tisto poiskati in primerjati? 

O: ne, ker nič ne razumem, tudi ne vem, kaj bi lahko podčrtala, saj se mi vse sprime v 

nekakšno klobaso. 
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 Prosila sem jo, naj mi da svoj zvezek za fiziko. Na slepo sem ga odprla in skupaj sva 

pogledali, kje je kakšna nerazumljiva »klobasa«. Ugotovila sem, da ima Anka lepo napisano 

snov v zvezku, pregledno, ampak se ne znajde, ker je z iskanjem raznobarvnih flomastrov in 

premišljevanjem, kako naj si vso stvar označi, da ji bo kar najbolj razumljiva, izgubila toliko 

časa, da ni mogla v redu slediti razlagi. Predlagala sem ji, naj v bodoče uporablja samo rdečo 

barvico za obkroţevanje in podčrtavanje in naj posluša razlago bolj zbrano. 

 

3. V:  Koliko časa povprečno nameniš učenju fizike na dan? 

O: Začnem se učiti, ampak potem, ko vidim, da nič ne razumem, se neham učiti. Ne vem, 

koliko časa – kakih pet minut, ko se spravim učit. 

 

4. V: Koliko časa nameniš učenju biologije, zgodovine oz. geografije na dan? 

O: Te predmete se učim tudi po tri, štiri ure pred kontrolko, drugače pa po eno uro na teden – 

včasih preletim snov pred poukom. 

V: b) pa se ti zdi, da se v tistih treh, štirih urah dovolj naučiš? 

O: ne, saj znam formule in vem, o čem smo govorili, ampak ko pa dobim preizkus znanja z 

vprašanji, pa sploh ne vem, kaj moram napisati pri odgovoru. Saj se mi včasih posreči, ampak 

to ni to. 

 

5. V: Ali jemlješ učenje kot »nebodigatreba« ali veš, da se je treba učiti? 

O: Vem, da se je treba učiti,  saj se z učenjem da dobiti boljše ocene, ampak pri fiziki mi 

enostavno ne gre. 

V: c) pa misliš, da se pravilno učiš? 

O: ne vem, saj se učim kot druge predmete, kjer imam lepe ocene, samo nič ne razumem. 

 

6. V: Ali ţeliš, da bi se ti ocene pri fiziki zvišale? Kako meniš, da boš to  

dosegla? 

O: Rada bi imela lepe ocene pri fiziki, ampak ne vem, kako bom to dosegla. Saj se učim, 

ampak nič ne razumem. 

 

Bine: 

 

1. V: Kako si zadovoljen z ocenami pri fiziki? 

O: Nisem zadovoljen, ker so prenizke in mi kvarijo učni uspeh. (njegove ocene: 3, 3, 2, 1, 2; 

ena zadostna ocena je pisna) 

 

2.  V: Ali misliš, da se dovolj učiš? 

O:  Učim se dovolj, ampak mi ne gre, ker nič ne razumem in potem me mine veselje do    

učenja. 

V: a) kaj  zate pomeni  »učim se dovolj«? 
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O:  no, pred kontrolko se vedno učim skoraj cel popoldan, ampak potem mi nič ne gre. 

 

3.  V:  Koliko časa povprečno nameniš učenju fizike na dan? 

O:  Od začetka sem se še učil, potem pa ne več, ker ni bilo nič boljše, če sem se učil. 

 

4. V: Koliko časa nameniš učenju biologije, zgodovine oz. geografije na dan? 

O: Povprečno pol ure, pred preizkusi znanja več. 

V: b) kako pa se učiš tiste pol ure?  

O: dam zvezek na mizo in berem iz njega, potem pa rešujem naloge. 

V: c) koliko nalog pa rešiš? 

O: odvisno od tega, če jih znam. Če jih ne znam, jih pustim, saj ne vem, kako naj jih rešim.  

 

5.  V: Ali jemlješ učenje kot »nebodigatreba« ali veš, da se je treba učiti? 

O: Če z učenjem dobim boljšo oceno, vem, da  je dobro, da se učim. 

 

6. V: Ali ţeliš, da bi se ti ocene pri fiziki zvišale? Kako meniš, da boš to  

dosegel? 

O: Mislim, da ne bom mogel zvišati ocen pri fiziki, čeprav si to ţelim. Pač nisem za fiziko. 

Cvetka: 

 

1.  V: Kako si zadovoljna z ocenami pri fiziki? 

O: Nisem zadovoljna z njimi. Mislim, da bi lahko imela lepše, ampak ne vem, kako. Učenje 

mi ne pomaga. (njene ocene: 3, 3, 3, 3) 

 

2.  V: Ali misliš, da se dovolj učiš? 

O: Učim se še kar, ampak me mineva, ker ni nobenega izboljšanja. Doma mislim, da znam, v 

šoli pa dobim slabo oceno, ker sem vedno vprašana stvari, ki se jih nisem naučila. 

V: a) kako se jih nisi naučila, če praviš, da »se še kar učiš«? 

O: no, če se mi zdi kaj zelo teţko, tisto kar bolj preletim in si mislim, da pač ni zelo 

pomembno, potem pa me v šoli točno to vprašate in ne znam. 

 

3.  V:  Koliko časa povprečno nameniš učenju fizike na dan? 

O: Povprečno se fiziko učim deset minut na dan. 

V: b) pa se ti zdi deset minut dovolj? 

O: ja, saj imamo v zvezku čisto malo snovi napisane, pri pouku poslušam, teorijo kar znam, 

ampak potem imam velike teţave pri sestavljanju teorije in prakse (v resnici je rekla, da ima 

teţave pri odgovarjanju na moja vprašanja, ker nisem zadovoljna s tem, da mi nekaj pove, jaz 

pa hočem praktičen primer oz. razlago).  

 

4. V: Koliko časa nameniš učenju biologije, zgodovine oz. geografije na dan? 
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O:  Te predmete se učim več, posebno pred kontrolkami. Ampak pri teh predmetih vem, kaj in 

kako se naj naučim, preberem, pa ponovim – pri fiziki pa to ne deluje, ker so potem vprašanja 

kar nekaj drugega. 

 

5.  V: Ali jemlješ učenje kot »nebodigatreba« ali veš, da se je treba učiti? 

O: Seveda se je v višjih razredih treba učiti, ker je veliko snovi. 

 

6. V: Ali ţeliš, da bi se ti ocene pri fiziki zvišale? Kako meniš, da boš to  

dosegla? 

O: Rada bi zvišala ocene pri fiziki – in sicer tako, da se bom še bolj učila. 

V: c) pa misliš, da bo v redu, če se boš bolj učila, glede na to, da si sama rekla, da je snovi 

precej malo in tisto, kar je napisano v zvezku oz. učbeniku, obvladaš? 

O: no, verjetno bi bilo dobro, da bi se malo drugače učila. Ne tolk piflala. 

 

 

Ko sem pregledovala odgovore učencev, sem ugotovila, da so si njihove ţelje in ugotovitve 

precej podobne: vsi se učijo na način, ki so ga izvajali sedem let šolanja, vsi trije so razočarani 

nad nizkimi ocenami, ki jih dobijo kljub učenju in vsi trije bi radi spremenili način učenja v 

tem smislu, da bi začeli dobivati višje ocene. 
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3. POTEK DELA 

 

Po pogovoru z učenci se mi je zdelo, da bo tak pristop, kot ga nameravam uvesti, kar 

pripraven.  

 

V začetku sem jim dala navodila, naj se dobro naučijo predpone pri enotah fizikalnih količin 

in pretvarjanje enot. S tem sem imela nemalo preglavic, saj so bili učenci v začetku precej 

nezaupljivi in skeptični. Bine mi je kar naravnost rekel, da se mu zdi neumno, učiti se na 

pamet pretvorbe enot. Ko sem mu pa povedala, da sem jaz naredila isto in da še zdaj 

pretvarjam enote na način, ki ga znam na pamet, je postal bolj optimističen.  

 

Domenili smo se, da se dobimo čez teden dni na individualnih govorilnih urah, kjer bom 

preverila, če so izpolnili navodila, ki sem jim jih dala. 

 

Prišli so vsi trije in dala sem jim pet nalog pretvarjanja enot. Nekako jim je še kar šlo, 

največkrat so pozabili, da morajo spremeniti predznak stopnje potence na desni strani enačbe. 

Mogoče bo kdo rekel, da to ni fizika, da je to čista matematika in da to ni učenje fizike. S tem 

se ne strinjam. V prvi vrsti sem pri svojem delu ţelela pomagati učencem v osnovni šoli, da bi 

pri fiziki dosegali boljše ocene. Ne pozabimo, to so bili prav dobri ali celo odlični učenci, ki 

pa so pri fiziki dosegali precej nizke ocene, ki jih niso bili navajeni. Ti učenci, ki so se pri 

drugih predmetih udeleţevali številnih tekmovanj, si tega pri fiziki niso upali storiti, saj so 

imeli, po njihovem mnenju, prenizke ocene. Torej, če sem hotela, da znajo fiziko tako, da 

bodo tudi na tekmovanju za Stefanovo priznanje dosegli soliden uspeh, so se morali naučiti 

tudi matematičnih metod.  Zamislila sem si, da je lahko učenje fizike v začetku precej 

»mehanično«, s tem pa doseţemo, da se boljši rezultati pojavijo dokaj kmalu in s tem 

odpravimo začetno malodušnost pri učencih (Tomić, 1999). 

 

Ko sem popravila njihove preizkusne lističe, smo si jih skupaj ogledali. Nato sem jih prosila, 

naj odprejo zvezek na tisti strani, kjer je napisano, kako pretvarjamo enote. Dala sem jim 

novih pet nalog, le da so zdaj lahko reševali tako, da so gledali navodila v zvezku. Vsi so vse 

naloge rešili brez napak, le Anka je ţe v začetku naredila napako pri zapisovanju zaradi 

površnosti. Ko so videli svojo uspešnost, so dobesedno ostrmeli in niso mogli verjeti svojim 

očem.  

»Ampak, saj sem se naučila postopek pretvarjanja,« se je malce hudovala Cvetka. Potem pa je 

priznala, da se ni naučila od besede do besede, ampak bolj »po posluhu«, kot se je izrazila, 

kakor je bila pač navajena pri drugih predmetih (zgodovina, biologija, knjiţevnost, ipd). 

Opozorila sem jih na enajsto točko naših pravil učenja fizike: fizika je naravoslovna veda, 

zato zahteva NATANČNOST, TOČNOST  in  DOSLEDNOST! (tako je in nič drugače). 
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»A torej to pomeni, da se res moramo učiti od besede do besede?« je vprašal Bine. Povedala 

sem jim, da sem to ţe najmanj petkrat omenila, ampak, kakor vse kaţe, me niso resno jemali. 

Spogledali so se in molčali, mene pa je zanimalo samo to, ali se bodo od zdaj naprej učili 

tako, kot sem zahtevala ali ne. 

 

Domenili smo se, da jim bom nudila pomoč, kadarkoli jo bodo potrebovali – ne pozabimo, 

fizika zahteva konstantno znanje, stvari se navezujejo ena na drugo, Anka, Bine in Cvetka pa 

so morali popraviti še »grehe« iz preteklosti.  

 

Ta »kadarkoli jo bodo potrebovali« je bilo mišljeno dobesedno in tako je bilo tudi izvedeno. 

Namreč, odprla sem »uradno«stran na Facebooku, ki sem jo poimenovala »Gbf grozote« - to 

naj bi pomenilo gospodinjske, biološke in fizikalne grozote – pač po predmetih, ki jih učim. 

Še iz svojih šolskih dni se namreč spominjam, da mi je največ volje do učenja vzelo to, da če 

sem reševala kakšno nalogo, pa se je nekje na sredi zataknilo in nisem znala ne levo, ne 

desno. V tistem trenutku bi potrebovala le majhen namig, da bi lahko računala oz. delala 

naprej. Namiga pa od nikoder in nad nalogo sem seveda obupala. Zaradi tega sem ţelela 

učencem pomagati – tako ali tako veliko časa preţivijo na fb-ju, torej ne bo nič narobe, če 

kdaj sluţi tudi v koristne namene. Domislica se je izkazala za dokaj koristno in jo uporabljam 

še dandanes.  

 

No, moji trije »poskusni zajčki« so se prizadevno učili in menili, da jim gre ţe veliko bolje. 

To so kmalu lahko dokazali pred tablo. Ampak – zgodila se je velika katastrofa, ki toliko, da 

ni prekinila za dolgo časa našega učenja in dela. Vsi trije so namreč dobili nezadostno oceno. 

Vprašani so bili tekočo snov, kot vsi drugi in, seveda, popolnoma so pozabili, da bi se morali 

učiti tudi sproti, ne samo »krpati stare luknje«.  

 

Tu je bil moj pedagoški etos na zelo veliki preizkušnji. Drugi učenci v razredu pač niso 

vedeli, da imajo ti trije učenci poseben »tečaj« fizike,  ker  tega nismo javno povedali. Po eni 

strani sem se bala, da bi bili učenci deleţni zasmehovanja s strani vrstnikov – češ, nobena 

ocena vam ni dovolj dobra, po drugi pa bi lahko prišlo tudi do situacije, ko bi drugi učenci 

začeli misliti in govoriti, da imajo ti trije pri fiziki kakšne posebne pravice – po domače 

rečeno, da imajo »protekcijo«.  Hkrati pa sem vedela, da, če jim zdaj napišem slabo oceno, bo 

trud skoraj enomesečnega dela padel v vodo. Izbrala sem to drugo moţnost – verjela sem, da 

so Anka, Bine in Cvetka dovolj trdni, da se bodo po padcu znali pobrati in morebiti poleteti še 

više. 

 

Kakšen teden po zadnji katastrofalni oceni (vsi trije učenci pač niso bili vprašani na isti dan) 

smo se vsi štirje srečali na govorilnih urah, da bi predebatirali njihove občutke. Ni treba 

posebej razlagati, da so se v prvi vrsti počutili ogoljufane – učili so se po mojih navodilih, 
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rezultata, kakršnega so pričakovali, pa ni bilo. Še huje, takšnega poraza si niso predstavljali 

niti v najbolj morastih sanjah. 

 

Ko smo se o tem temeljito pogovorili in so mi povedali, kaj se jim je takrat, ko so stali pred 

tablo, vrtelo v glavah, smo prišli do zaključka, ki niti ni presenetljiv, jim je pa pri dvigu 

samozavesti precej pomagal: namreč, zmanjkalo jim je časa. Spraševanje pred tablo je namreč 

časovno  omejeno in, ko so pri reševanju nalog premlevali snov, ki so se jo naučili na pamet, 

so uspeli rešiti le tretjino zastavljenih vprašanj ali pa še to ne. Ko sem jim povedala, da so 

verjetno premalo vadili in se dobesedno niso »izmojstrili« pri reševanju nalog, so me samo 

debelo gledali.  

 

Pa sem jim pomagala s praktičnim primerom iz biologije: dala sem jim nalogo, naj skriţajo 

dva osebka s po dvema aleloma in naj napišejo štiri moţne kombinacije potomcev (to smo pri 

biologiji kar precej vadili v šoli). Nalogo so vsi trije rešili takoj in pravilno. Sedaj pa sem jim 

naročila, naj mi od besede do besede razumljivo razloţijo, kako so prišli do rezultata. »Ja, 

najprej moraš prvega s prvim ali drugega, ne, ne drugega, kar prvega s prvim in drugim od 

drugega ...ojej, učiteljica, ne znam povedat, samo vem pa, kako moram reševati.«  

 

Torej sem jim pomagala:«Ali se vam zdi pravilno, če rečem, da morate vzeti prvi alel prvega 

osebka in prvi alel drugega osebka, da dobite prvega potomca. Nato vzamete prvi alel prvega 

osebka in drugi alel drugega osebka in dobite drugega potomca. Nato vzamete drugi alel 

prvega osebka in prvi alel drugega osebka in dobite tretjega potomca. Za četrtega potomca pa 

vzamete drugi alel prvega osebka in drugi alel drugega osebka. Ok?« »Jaaaa, normalno, saj 

tako smo delali!«  

 

»In ali veste, koliko časa sem izgubila, ko sem morala zelo misliti, da sem povedala pravilni 

vrstni red? Veliko. Če pa vam to zaporedje preide v meso in kri, ker ste pač naredili toliko vaj, 

izgubite mnogo manj časa, nalogo rešite hitro in pravilno. No, ko boste tako vadili in utrdili 

teorijo, ki ste se jo naučili pri fiziki, bodo tudi ocene pri tem predmetu precej lepše.« 

 

Osuplo so me pogledali: »Ali se res da pri fiziki tako naučiti, da pisalo kar samo piše?« me je 

vprašala Cvetka. »Če se da to pri biologiji, je samo po sebi razumljivo, da se da tudi pri fiziki. 

Ampak najprej se morate naučiti teorijo, razmisliti o tem, kaj vam teorija pove in kje vam 

lahko pomaga, potem pa morate delati vaje, vaje in še enkrat vaje. Saj veste: vaja dela 

mojstra, če mojster dela vajo.«  

 

Učence sem pustila »na miru« kak mesec, z njimi sem se pogovarjala in jim svetovala samo, 

če so sami od sebe kaj vprašali. Bine ni nikoli prišel na individualne govorilne ure, me je pa 

včasih po FB – zasebna sporočila vprašal za kako določeno nalogo, če je ni znal rešiti. Pazila 

sem na to, da mu nisem takoj podala pravilnega odgovora, pač pa sem mu povedala nekaj 
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dejstev, ki jih je pozabil priklicati v spomin ali pa sem mu zastavila dodatno vprašanje, 

katerega odgovor ga je potem popeljal bliţje k pravilni rešitvi.  

 

Anka se je precej učila, to sem videla, ker mi je prinesla pokazat liste, na katere je reševala 

naloge iz učbenika in delovnega zvezka. Za pomoč je raje vprašala starše, predvsem očeta, 

name se je obrnila samo v primeru, če je tudi oče »zatajil«, kar pa se je zgodilo mogoče enkrat 

ali dvakrat.  

 

Cvetka pa je bila zelo prizadevna in marljiva pri učenju. Ker je imela zelo razvite učne in 

delovne navade, si je urnik učenja priredila tako, da je štirikrat na teden po pol ure učenja 

namenila tudi fiziki. Nekoč mi je povedala, da se tiste pol ure včasih raztegne tudi na uro, uro 

in pol, posebno, kadar se loti kakšne naloge, ki ji v začetku ne gre najbolje od rok, pa si ţeli, 

da bi jo rešila brez moje pomoči. V začetku takega intenzivnega učenja me je veliko 

kontaktirala pri individualnih govorilnih urah, preko zasebnih sporočil v FB, pa tudi pri 

pouku. Pri pouku še najmanj – vendar sem opazila, da mi pri pouku zastavi vprašanje v 

primeru, kadar je vsaj »na tričetrt« prepričana, da ve oziroma zna pravilno rešiti nalogo, pa se 

vseeno hoče prepričati v svoj prav. 

 

Po mesecu dni sem naše tri nadobudneţe spet vprašala in tokrat so bili rezultati veliko boljši 

kot prejšnjič. Obe dekleti sta bili ocenjeni z oceno prav dobro (4), Bine je pa, na ţalost, dobil 

oceno zadostno (2). Verjetno je bil veliko bolj razočaran kot jaz, saj sem ugotovila, da je fant 

na pravi poti, da precej zna, vendar tega znanja še ne zna dobro izraziti in predstaviti.  

 

Zato smo se po tej drugi prejeti oceni lotili drugega intervjuja oz. pogovora.  

 

 

3.1 Drugi intervju 

 

Intervju št. 2: začetek februarja 2015 

 

Vprašanja: 

1. Kako si zadovoljen/a z ocenami pri fiziki, odkar delaš in se učiš na drugačen način? 

2. Ali se ti zdi, da potrebuješ pomoč učitelja bolj pogosto ali manj pogosto kot prej? 

3. Ali se lotiš učenja fizike z odporom? 

4. Opiši, kako se je spremenil tvoj način učenja fizike! 

5. Ali zdaj snov pri fiziki razumeš bolje ali slabše ali pribliţno tako kot prej, predno si 

začel-a s posebnim načinom učenja? 
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Anka 

 

1.V: Kako si zadovoljna z ocenami pri fiziki, odkar delaš in se učiš na drugačen način? 

O: Ocene so se mi malo izboljšale, vendar še vedno niso take, kot bi si jih ţelela (ţeli si 

odličnih ocen – op.avt.) 

 

2.V: Ali se ti zdi, da potrebuješ pomoč učitelja bolj pogosto ali manj pogosto kot prej? 

O: Zdaj se mi včasih zgodi, ko se učim, da mi kaka stvar ni jasna, pa bi rada vprašala – ker ni 

učitelja, vprašam očita in je ravno tako dobro (obstaja fb stran, kjer lahko učenci vprašajo 

učitelja. V normalnih urah dneva dobijo odgovor najkasneje čez kako uro).  

 

3.V: Ali se lotiš učenja fizike z odporom?  

O: Malo pa ţe – učim se in učim, pa še vedno nimam petic. 

 

4.V:  Opiši, kako se je spremenil tvoj način učenja fizike!  

O: Prej sem snov prebrala, pa še enkrat, potem pa zaprla zvezek in ponavljala. Zdaj si pa 

ogledam tudi skice, grafe in formule. 

 

5.V: Ali zdaj snov pri fiziki razumeš bolje ali slabše ali pribliţno tako kot prej, predno si 

začela s posebnim načinom učenja? 

O: Pribliţno tako kot prej 

 

 

Bine 

 

1.V: Kako si zadovoljen z ocenami pri fiziki, odkar delaš in se učiš na drugačen način? 

O: Ocene imam zdaj še slabše kot prej, sploh ne vem, kako bo šlo  

 

2.V: Ali se ti zdi, da potrebuješ pomoč učitelja bolj pogosto ali manj pogosto kot prej? 

O: Ne rabim učitelja, ko se učim. Če se mi pa včasih zazdi, da rabim, pa vprašam na fb. 

 

3.V: Ali se lotiš učenja fizike z odporom?   

O: Zdaj se najraje sploh ne bi več učil, ker so ocene slabše, kot so bile prej. Bolj, ko se trudim, 

manj se mi zdi, da sem uspešen. 

 

4.V:  Opiši, kako se je spremenil tvoj način učenja fizike!  

O: Zdaj gledam formule in premišljujem, kako je vse to povezano med sabo – tisto, kar je v 

formuli. 
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5.V: Ali zdaj snov pri fiziki razumeš bolje ali slabše ali pribliţno tako kot prej, predno si 

začel s posebnim načinom učenja?  

O: Zdaj čisto nič ne razumem – oziroma malo ţe, ampak prej mi je bilo bolj jasno. 

 

 

Cvetka 

 

1.V: Kako si zadovoljna z ocenami pri fiziki, odkar delaš in se učiš na drugačen način? 

O: V povprečju se mi ocene niso nič zvišale, če pa pogledam same ocene, sem najprej dobila 

eno enico, kar je bil bolj kot ne nesrečen slučaj, nato pa štirico, za katero se mi zdi, da je kar 

realna – točno sem vedela, kaj pišem in govorim, in ko nisem znala, sem vedela, česa ne 

znam. 

 

2.V: Ali se ti zdi, da potrebuješ pomoč učitelja bolj pogosto ali manj pogosto kot prej? 

O: Ko se učim in mi kaj ni jasno, pogledam v učbenik ali na internet, če pa ţeljene snovi ne 

najdem, pa vprašam učiteljico v šoli in na fb. Prej nisem tako delala, sem se pač učila in se mi 

je zdelo, da razumem skoraj vse. Zdaj pa točno vem, česa ne razumem. 

 

3.  V: Ali se lotiš učenja fizike z odporom?    

O: Niti ne, sicer še vedno ni moj priljubljeni predmet, ampak čedalje bolje mi gre in opaţam, 

da ni veliko snovi se za naučit. Če se naučim in potem delam naloge, gre. Tako je učenje 

včasih tako zanimivo, da sploh ne opazim, kako hitro mine čas.  

 

4. V:  Opiši, kako se je spremenil tvoj način učenja fizike!  

O: Prej sem prebrala snov v zvezku in se naučila formule na pamet. Zdaj pa najprej preberem 

v učbeniku, si ogledam primere in slike (vem, da se mi tega ni treba učiti na pamet), se 

spomnim, kako smo podobne poskuse delali v šoli in skušam se domisliti, kaj smo v šoli 

delali drugače in kako sta ta dva podobna poskusa povezana. Včasih se mi to da delat, če pa 

imam premalo časa, pa ne. Tudi pri poskusih v šoli nič več samo ne gledam, saj zdaj vem, da 

ne bo na koncu nič presenetljivega, ampak, da moram ves poskus spremljati tudi z moţgani in 

razumeti, kaj se dogaja.  

 

5.  V: Ali zdaj snov pri fiziki razumeš bolje ali slabše ali pribliţno tako kot prej, predno 

si začela s posebnim načinom učenja?   

O: Včasih se mi dozdeva, da zdaj vem, kako se učiti – nekaj, kar se naučiš na pamet, moraš 

tudi za to povedat kak primer, da veš, da razumeš. In ko iščem primere, se mi zdi, da čedalje 

več razumem. 

 



Učenje fizike za učence z niţjo uspešnostjo pri fiziki kot pri drugih predmetih 

 

 

Nataša Jelen  28 

 

Pri zgoraj navedenih odgovorih prihaja do navideznih nesmislov – vsi se več učijo, učijo se 

po navodilih, ki sem jim jih dala, boljših rezultatov pa ni – še huje, rezultati  so slabši, mojim 

trem junakom pa se zdi, da več, ko se učijo, manj razumejo oz. se jim zdi, da manj znajo.  

Vendar je ta nesmisel le navidezen. Ţe Sokrat je rekel: »Vem, da nič ne vem.« Vsi vemo, 

kako velik mislec je bil. Torej, več kot znamo, bolj se zavedamo stvari, ki jih (še) ne znamo. 

In če  vemo, česa ne razumemo, lahko zaprosimo učitelja, da nam točno to snov še enkrat 

razloţi, da jo bomo razumeli in znali. 

Po vsem navedenem in slišanem se mi je zdelo, da so učenci in z njimi jaz, na dobri poti. 

Ko sem prebrala in preučila odgovore, me je bolj kot Bine zaskrbela Anka. Njen glavni cilj so 

bile petice. Če dobro premislimo, učencem v osnovni šoli tega ne moremo zameriti. Učijo se 

za ocene – pa niso krivi oni, pač pa mi, starejši. Tako starši, kot seveda tudi učitelji. Enačimo 

ocene in znanje, vse premalokrat povemo in poudarimo, da velikokrat ocene niso odraz 

znanja.  

Za Bineta me ni tako zelo skrbelo. Poznala sem ga in vedela, da je precej »na izi«, kot se temu 

lepo reče, hkrati pa tudi dovolj bister, da se mu je znanje lepo kopičilo, ni pa še udarilo na 

plan. Ampak enkrat seveda bo.  

 

 

3.2 Pridobivanje novih (boljših?) ocen 

 

Pri pouku fizike je na vrsto prišla snov, od katere sem pričakovala vsaj to, da bo učencem 

vlila malce več samozaupanja. Pogovarjali in učili smo se o vesolju. Krasna snov za tiste, ki 

jim je bolj pri srcu »pasivno« učenje, če temu lahko tako rečem, pa tudi za tiste, ki jim bolj 

odgovarja eksperimentiranje in izkustveni pouk.  

 

Pri snovi o vesolju učenci ţe mnogo stvari vedo – npr. znane so jim Lunine mene, Sončev in 

Lunin mrk (naravoslovje 7. razred),  znajo našteti planete v osončju. Vedno znova jih 

preseneti, ko gremo v naravo in skušamo v razmerju prikazati oddaljenosti in velikosti 

planetov ter Sonca. Nasploh opaţam, da imajo učenci snov o vesolju radi in tako ni 

presenetljivo, da se je Anka javila, ker je imela občutek, da se je to snov dobro naučila in je 

pač ţelela potrditev. Pri spraševanju se je res izkazalo, da se je veliko učila, ne samo podatke, 

ki se jih je treba naučiti na pamet, pač pa je precej pojavov znala tudi pravilno razloţiti. 

Posledično je bila ocenjena z oceno odlično in je bila tega zelo vesela.  

 

Bine in Cvetka se nista javila. Ko sem ju previdno povprašala, če se ne bi zgledovala po Anki, 

sta mi oba zatrdila, da vadita in se učita tudi drugo snov, ki je zanju predstavljala večjo teţavo 

kot vesolje in da se pripravljata na pisni preizkus znanja, ki je bil napovedan v tednu kasneje.  
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Nič še nisem povedala o ročnih spretnostih naših treh junakov pri praktičnem delu. Pri tej 

obliki učenja so vsi trije zelo uţivali, kot vsi učenci pri »poskusih«. Vendar je vsem veselje 

hitro splahnelo, ko so ugotovili, da nisem pri fiziki zadovoljna samo s tem, da nek poskus 

naredijo, ampak ga morajo znati tudi opisati, razloţiti, povedati, kaj so delali, zakaj so to 

delali, kakšne rezultate so pričakovali, kakšne so dobili in zakaj se je pojavila napaka (če se 

seveda je).  

Pri svojem delu ugotavljam, da je izvedba poskusov zelo odvisna od motoričnih oziroma 

ročnih spretnosti učencev. Pritrditi vzmet na nosilec ali pa izmeriti s pomočjo vzmetne 

tehtnice silo, s katero vlečemo voziček, se bere bolj preprosto, kot pa izvede. Tu so bile pri 

mojih učencih sicer minimalne razlike, pri ročnih spretnostih je prednjačila Cvetka, vendar 

samo za mišjo dlako. Večje razlike so bile pri branju zastavljene naloge, postavljanju poskusa 

in odčitavanju rezultatov. Pri tem se je v polni meri prikazala površnost, naglica in 

malomarnost. Vsaka, še tako majhna napaka se jim je precej negativno obrestovala in Anka 

ter Bine sta kar obupavala. Ko sem jima svetovala, naj bereta od besede do besede, od stavka 

do stavka, so bili rezultati boljši.  

 

Dnevi so tekli in prišel je zadnji pisni preizkus znanja. Moji trije junaki so bili izjemno 

izenačeni v ocenah, saj so vsi trije pisali dobro (3). Najbolj razočarana je bila Anka, saj je 

menila, da se je veliko učila in zna za več. To je hotela tudi dokazati, zato se je ţe čez dve uri 

javila. Njeno znanje je zadostovalo samo za zadostno oceno in za Anko je bil to zelo hladen 

tuš. Nisem vedela, kako naj ji pomagam, saj je zavračala tako tolaţbo kot tudi vzpodbudo.  

Ne da bi Anka vedela, sem za pomoč zaprosila starša oz. Ankino mamo. Povedala je, da se je 

deklica res veliko učila pred preizkusom znanja, po njem pa nič, tudi pred ustnim 

spraševanjem ne. In je menila, da bo Anki to dobra šola. V kar sem sicer malce dvomila, 

ampak sem dopustila to moţnost – starši bolje poznajo svoje otroke kot učitelji. 

Bine pa se je odločil, da bi bil rad tudi ustno vprašan. Ko sem ga vprašala, je res zelo lepo 

znal odgovoriti na vsa vprašanja, tudi razloţiti pojave in dobil je oceno odlično. To mu je dalo 

precejšen zalet in tako me je čez nekako deset dni presenetil s seminarjem na temo 

Arhimedovega vedrca. Na listih je bilo sicer vse prav zapisano in razloţeno (Google dela 

čudeţe), ko pa sem mu prinesla model vedrca in ga prosila, naj mi praktično razloţi in 

pokaţe, se mu je kar precej zatikalo. Razloţila sem mu, da je tukaj tista bistvena povezava 

med teorijo in prakso pri fiziki – ko je doma delal in pisal s pomočjo literature, se mu je zdelo, 

da razume in je vse jasno, ko pa bi moral isto stvar ponoviti tudi praktično, pa se mu je 

zataknilo.  

 

Dobil je sicer oceno prav dobro, vendar ni bil niti ţalosten niti jezen. Priznal je, da je dobil 

boljši vpogled v snov in celo nekaj, kar je več vredno – zdaj je razumel povezavo med teorijo 

in prakso in da eno brez drugega ni moţno. Velika zmaga! 
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Tudi Cvetka je menila, da zna veliko več, kot je pokazala ocena pri pisnem preizkusu znanja. 

Zato se je tudi ona javila in izkazalo se je, da ima prav – dobila je odlično oceno in bila več 

kot zadovoljna.  

 

Bilo je ţe na začetku junija in Anka, Bine in Cvetka so imeli dovolj ocen, da sem jim (kakor 

tudi drugim učencem) lahko dala zaključno oceno. Vsi so imeli na koncu fiziko zaključeno z 

oceno dobro (3). Pa so bili zadovoljni? O njihovih končnih občutkih so se razgovorili v 

tretjem intervjuju, junija 2015. 

 

 

3.3 Tretji intervju 

 

Intervju št. 3 – malo pred valeto, junij, ko so bile ocene ţe zaključene 

 

 

Vprašanje: 

1. Prosim, povej mi svoje vtise o učenju fizike v drugem polletju 

 

Anka 

 

1.V: Prosim, povej mi svoje vtise o učenju fizike v drugem polletju. 

O: Kaj pa vem. V začetku  mi ni  bilo všeč, ker sem morala veliko več delati, na ocenah pa se 

ni kaj prida poznalo. Ampak proti koncu je bilo pa dobro, tako da mislim, da se bom tudi 

drugo leto poskusila tako učiti. Tista dvojka na koncu je zelo nepotrebna, sploh ne vem, kako 

sem to naredila. Mogoče sem se pa res premalo učila.  

 

Bine 

1.V: Prosim, povej mi svoje vtise o učenju fizike v drugem polletju. 

O: Najprej je bilo kr neki, sem hotel ţe nehat, ker sem imel občutek, da se zdaj res zelo 

temeljito učim, ocene pa so bile še slabše. Počutil sem se res zelo slabo. Ampak zadnji dve 

oceni – pred tablo sem kar govoril in govoril in točno vedel, kaj moram razloţiti in mi je kar 

všeč postalo. Se bom potrudil tako učiti še drugo leto.  In najbolj sem zadovoljen, da sem pri 

oni štirici (gl. zgoraj – zadnji odstavek poglavja Metode dela) videl, zakaj  je tako potrebno, 

da pri fiziki veliko stvari narediš praktično – tisto vedro sem se veliko učil, tudi na pamet, če 

bi pa ţe od začetka imel model in bi si z njim pomagal, bi bilo precej laţje. 

 

Cvetka 

 

1.V: Prosim, povej mi svoje vtise o učenju fizike v drugem polletju. 
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O: Ko sem dobila tisto negativno oceno v začetku drugega polletja in sem vedela, da sem se 

učila po napotkih in sem res veliko delala, mi je bilo zelo hudo in sem mislila, da se to pač ne 

bo obneslo in se bom začela učiti tako kot prej. Ampak ker ste rekli, naj vztrajam in ste mi 

pomagali, ter razloţili, kaj sem naredila narobe pri razlagi poskusa, sem videla, da je bil to res 

spodrsljaj, za katerega sem bila sama kriva, ker sem premišljevala v napačno smer. Potem so 

se mi pa začele tudi ocene izboljševati in zdaj vem, da je to učenje pravilno in se bom 

potrudila, da se bom tudi drugo leto tako učila. 

 

 

V tokratnih odgovorih se kaţe previden optimizem – ni sicer veličastne zmage, eksplozije 

petic, se pa ţe pojavi napredek – sicer z malimi koraki, ki pa so zanesljivi in stabilni. 
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4. REZULTATI RAZISKAVE IN DISKUSIJA 

 

Obdelala sem dva preizkusa znanja, ki jih predstavljam v nadaljevanju. 

 

4.1 Prvi preizkus znanja – november 2014 

 

Prvi preizkus znanja, ki so ga učenci pisali konec novembra, je bil sestavljen iz naslednjih 

vprašanj: 

 

 

1.Obkroţi DA pri pravilnih trditvah in NE pri napačnih: 3T 

a) Fizika preučuje obnašanje teles v prostoru in času         DA     NE 

b) Fizika preučuje vzajemno delovanje teles    DA     NE 

c) Fizika pomaga pri razumevanju znanosti in razvoju tehničnih naprav    DA     NE 

 

2.Dopolni ! 4T 

Metka je merila dolţino mize z...................................... in namerila 12.............. 

Janko je s tehtnico izmeril................................sladkorja, natehtal je 0,05............. 

 

3.Poveţi ! 3T 

Merjena  merska priprava 

Masa vreče moke štoparica 

Dolţina bazena merilni trak 

Čas hoje od doma do šole tehtnica 

 

4.Nariši ! 4T 

Svetloba prehaja iz zraka v 3 cm debelo steklo pod vpadnim kotom 350 in se v steklu lomi 

pod lomnim kotom 200. Nariši potek svetlobnih ţarkov pred vstopom v steklo, pri prehodu 

skozi steklo in po izstopu iz stekla!      
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5.Izračunaj ! 4T 

Pri športni vzgoji so merili višine deklet. Dekleta so visoka: 1,63m; 16 dm; 169cm; 1,70m; 

1712mm. Kolikšna je povprečna višina dekleta v razredu? 

 

 

6.Razmisli in odgovori ! 3T 

Koliko osnovnih enot pomenijo predpone? 

Mega................................   deci..................................... kilo......................... 

Hekto...............................   mili...................................    piko.......................... 

7.Pretvori ! 4T 

a) 5 kg =...........................g    b) 2cm
3
=...........................ml 

c)  4ml =.........................hl    d) 11 cm =.........................km 

 

8.Zapiši s potenco, izrazi z osnovno enoto ! 2T 

Zgled: 3 km = 3.10
3
 m 

a) 8 cm =............................................ 

b) 4 dag =............................................. 

 

9.Uporabi ustrezno predpono namesto desetiške potence: 2T 

a) 8 . 10
-1

 m = 

b) 11 . 10
3
 g = 

 

10.Pripiši ustrezne enote ! 4T 

a) 40 m = 0,040 .................. 

b) 0,103 m = 1..................3..................... 

c) 400 l = 4......................... 

d) 4536 mm = 45,36....................... 
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11.Dopolni ! 3T 

a) Vsak dan se učim 1,75 ure. To je.................................minut. 

b) Vsak dan 900 sekund pripravljam šolsko torbo. To je ................ ure. 

c) Vsak dan spim 7, 45 ure. To je ............................minut. 

 

12.Nariši ţarek,ki pod kotom 35 stopinj pada na zrcalo in se popolnoma odbije !  4T 

 

 

 

13.Nariši ţarek, ki prehaja iz vode v zrak pod vpadnim kotom 35 stopinj in nariši, kako 

se lomi !  4T 

 

 

 

 

Največjo teţavo so učencem povzročale ure in minute. Čeprav smo v šoli vadili podobne oz. 

iste naloge, le z drugimi številkami, so še vedno pisali, da je 1,75 ure  135 minut – niti 

pomislili niso, da ura nima sto minut, pač pa samo šestdeset. Ko sem jim to povedala (ne 

glede na to, da sem jim isto stvar pokazala in dvakrat povedala pred preizkusom znanja), se 

jih je dobra tretjina prijela za glavo. Ko so imeli pred seboj klavrni »uspeh« svojega dela, so 

se krepko zavedli svoje površnosti, ki jim takrat, ko bi bil še čas, napake popraviti, še mar ni 

bila. 

 

Druga, podobna stvar, ki ji niso posvetili dovolj pozornosti, je bilo risanje svetlobnih ţarkov, 

bodisi zaradi odboja, bodisi zaradi loma svetlobe. Čisto vseeno jim je  bilo, kateri kot je 

vpadni oz. odbojni. Risali so jih, kakor se jim je zljubilo.  In točke so frčale stran tako hitro, 

da so bili učenci sami presenečeni. 

 

Pretvorbe enot so jim tudi predstavljale pravo nevšečnost. Sicer sem jim pokazala način, pri 

katerem (če so se ga seveda naučili) skoraj ni moglo priti do napak, toda uporabili so ga le 

redki. Pa še med tistimi, ki so ga uporabili, je bilo nekaj takih, ki so popolnoma spregledali, 

da je treba na desni strani enačbe spremeniti predznak stopnji potence. 
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Računanje povprečne vrednosti jim ni povzročalo preglavic, razen tega, da se niso drţali 

dogovora – namreč, ker sem jim ţelela olajšati reševanje tekstnih nalog v prihodnosti, ko le-te 

ne bodo tako zelo enostavne, smo se domenili za ustaljen zapis: na levi strani lista so zapisani 

znani podatki, sledi črta, pod njo nanizamo neznane količine. Na desno stran lista napišemo 

formulo, vstavimo vrednosti in izračunamo. Na prste ene roke bi lahko naštela učence, ki so 

se tega dogovora drţali, pa še mi ne bi bilo treba dvigniti dveh prstov. 

 

Če pod te ugotovitve potegnem črto – površnost, premalo učenja, neupoštevanje navodil, 

omalovaţevanje svarila, da je fizika natančna veda in da morajo biti pri učenju in pisanju 

odgovorov natančni. 

 

 

4.2 Drugi preizkus znanja – maj 2015 

 

Drugi preizkus znanja so pisali sredi maja in naloge so bile naslednje (omeniti moram, da 

lahko učenci pri preizkusih znanja uporabljajo kalkulator (ne dva učenca enega) in da ima 

vsak učenec list z enačbami, ki jim ga da učiteljica): 

 

1. Potapljač se potopi v jezero. Merilnik tlaka, ki ga ima s seboj, kaţe tlak 3 

bare. Koliko metrov pod gladino je potapljač? 

 

4T 

2. Zapiši enačbo, ki opisuje gostoto in jo razloţi! 

 

4T 

3. Kakšna je zveza med gostoto in specifično teţo? 

 

3T 

4. 4. Kaj je tlak in kako deluje? Nariši! 

 

 

 

 

4T 

5. Koliko pokaţe vzmetna tehtnica, na katero je privezan predmet, če ga 

potopimo v vodo? V zraku je njegova teţa 50 N. Predmet je v obliki valja, 

višina meri 0,5 dm, osnovna ploskev pa 31,4 cm
2
. 

 

3T 

6. Zapiši oznake in enote za teţo, specifično teţo,  površino, maso in 

prostornino! 

5T 



Učenje fizike za učence z niţjo uspešnostjo pri fiziki kot pri drugih predmetih 

 

 

Nataša Jelen  36 

 

 

7. Iz 1 kg vode dobimo 1,1 l ledu. Kolikšna je gostota ledu in kolikšna je masa 

kosa ledu s prostornino 0,1 m
3
? 

 

4T 

8. Koliko tehta  kup gramoza, ki zavzame prostornino 2500  dm
3
, če je 

specifična teţa  gramoza 16 200 N/m
3
? 

 

 

4T 

 

 

Največ problemov je učencem povzročala sedma naloga. Nekako ne morejo razumeti, da se 

volumen lahko spremeni, medtem, ko se masa ne.  Od naših treh učencev jo je Cvetka rešila 

popolnoma pravilno. Res se je zavzela, saj smo to nalogo reševali v šoli za vajo, pa ji ni bilo 

popolnoma jasno, zato je prišla na individualno govorilno uro, da sem ji vso nalogo razloţila, 

tudi z drugimi primeri (npr. balon, ki ga napihnemo). Bila je uporna in obrestovalo se ji je.  

 

Peto vajo smo izvedli, ne samo kot demonstracijski poskus, ampak so ga učenci delali sami, v 

skupinah. No, ko so prebrali to nalogo, mnogim ni bilo jasno, »kako sem to mislila«. Tudi 

Binetu in Anki ne. Pri drugem vprašanju so seveda lahko enačbo prepisali z lista, pri razlagi 

se jim je pa precejkrat zataknilo. Naši trije učenci pa so to nalogo rešili dokaj dobro, edino 

Bine se je s svojo razlago po nepotrebnem zapletel in potem klobčiča ni znal razmotati. 

 

Malce površnosti pri pretvarjanju enot, ne poslušati učiteljice, ko razlaga, da naj pri tretji 

nalogi upoštevajo maso in teţo, površnost pri risanju posledic tlaka  pa so bili glavni krivci za 

ne preveč vzpodbudno oceno dobro (3) pri Anki, Binetu in Cvetki. Ampak njihovo znanje je 

bilo boljše, kot je pokazala ocena.  

 

Da bomo dobili jasnejšo sliko o stanju ocen pri predmetih v osmem razredu , sem prosila 

ravnateljice treh trboveljskih osnovnih šol za vpogled v redovalnico osmih razredov. To so mi 

dovolile, zato sem pogledala, če moja hipoteza drţi za vse tri šole – namreč, da so učenci, pri 

katerih ocene pri fiziki nekoliko odstopajo navzdol.  

 

V vseh treh šolah sem po temeljitem pregledu našla skupaj osem učencev – na OŠ Ivana 

Cankarja dva, na OŠ Trbovlje in OŠ Tončke Čeč pa tri, skupaj torej osem učencev izmed 135, 

kar znaša zaokroţeno 6%, kar niti ni tako malo. 
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4.3 Ocene učencev v prvem ocenjevalnem obdobju 

 

Tabela 1: Ocene učencev OŠ Ivana Cankarja 

Učenec Predmet SLJ MAT TJA GEO ZGO DKE FIZ KEM BIO 

Učenec 1 4, 4, 

5, 5, 

4, 3, 

4 

5, 5, 

4 

4, 4, 

4 

4, 4 5, 4, 3, 2, 

3 

4, 5, 

5 

5, 4, 

4 

Učenec 2 5, 5, 

5 

5, 4, 

4, 

5, 5,  5, 4 5, 5, 

5 

5, 5 4, 3, 

3 

4, 4, 5, 5,  

 

 

 

Tabela 2: Učenci OŠ Trbovlje 

Učenec Predmet SLJ MAT TJA GEO ZGO DKE FIZ KEM BIO 

Učenec 1 4, 5, 

5, 3 

4, 4, 

4 

3, 4, 

5 

5, 5 5, 5 5,  4, 3, 

3 

3, 5,  5, 

Učenec 2 3, 3, 

4 

4, 4 3, 4, 

3 

4, 4 5, 3 5 2, 3 3, 5 4, 4 

Učenec 3 5, 3, 

5 

2, 4, 

4,  3 

4, 3, 

3 

4, 5 5, 5 4 2, 2, 

4 

3, 3 5, 3 

 

 

Tabela 3: Učenci OŠ Tončke Čeč 

Učenec Predmet SLJ MAT TJA GEO ZGO DKE FIZ KEM BIO 

Anka 5, 5, 

5, 5, 

5 

4, 4, 

5, 5 

3, 5, 

3 

5, 5, 

5, 5 

5, 5, 

5 

5, 5 3, 2, 

1, 3 

5, 5, 

5, 5 

5, 5 

Bine 3, 5, 

5, 4 

4, 3, 

3, 5 

3, 3, 

3 

5, 5 5, 4 5, 5 3, 3, 

2, 1, 

2 

3, 4 5, 4 

Cvetka 3, 5, 

4, 5, 

5, 5, 

4, 5, 

4 

5, 4, 

5 

5, 5, 

5 

5, 5, 

5 

5, 5 3, 3, 

3, 3 

5, 3, 

5, 5 

4, 5, 

5 

 

 

Na prvi pogled je videti, kakor da so na OŠ Tončke Čeč ocene pri fiziki najniţje in v 

največjem razkoraku z ocenami pri drugih predmetih. Vendar je to samo »optična prevara«. 

Pri geo, zgo in dke imajo ti učenci same petice, zato je potem »preskok« na dvojke in trojke 

pri fiziki toliko bolj šokanten.  
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Zavedati pa se moramo tudi, da vsi zgoraj napisani učenci niso odličnjaki, npr. pri učencih z 

OŠ Trbovlje, prevladujejo prav dobre ocene, so pa ocene pri fiziki tudi pri njih za eno do dve 

oceni niţje. 

 

 

4.4 Razporeditev ocen po predmetih in osnovnih šolah 

 

 

Histogram 1: Povprečje ocen posameznih učnih predmetov pri izbranih učencih OŠ Ivana 

Cankarja 
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Histogram 2: Povprečje ocen posameznih učnih predmetov pri izbranih učencih OŠ Trbovlje 

 

 

Histogram 3: Povprečje ocen posameznih učnih predmetov pri izbranih učencih OŠ Tončke 

Čeč 
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Histogram 4: Povprečje ocen izbranih učencev pri posameznih učnih predmetih po šolah v 

Trbovljah 

 

Zgornji histogrami nam še lepše oziroma bolj pregledno prikaţejo porazdelitev ocen pri 

izbranih učencih. Lepo je vidno, kako so stolpci, ki prikazujejo povprečje ocen pri fiziki, niţji 

kot stolpci povprečnih ocen pri drugih predmetih. 
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5. DISKUSIJA 
 

Tako, naši trije junaki so zgodbo pripeljali (skoraj) do konca. Na koncu šolskega leta v 

osmem razredu so imeli vsi trije fiziko zaključeno dobro (3). Na prvi pogled to sicer ni kdove 

kako velik uspeh, saj tudi v prvem polletju ocene niso bile kaj prida niţje. Vendar se je prava 

vrednost njihovega dela in načina učenja pokazala v naslednjem šolskem letu, v devetem 

razredu. Dekleti sta imeli obe fiziko na koncu šolskega leta zaključeno prav dobro (4), Bine 

pa dobro (3). 

 

Vendar se Bine zaradi tega ni posebej pritoţeval, saj  so se mu skoraj vse ocene (no, vsaj 

»glavne«) zniţale. Puberteta ga je zgrabila z vso silo, za šolo, za katero se je odločil, ni 

potreboval posebej dobrega spričevala in tako je deveti razred naredil le malce nad linijo 

najmanjšega napora. Se je pa videlo, da je bil pri fiziki veliko manj »zakrčen«, rad je 

sodeloval pri razpravi, tudi, če je bila kdaj kaka njegova ugotovitev malce »mimo". 

 

Tabela 4: Ocene Anke, Bineta in Cvetke pri fiziki v osmem in devetem razredu 

ŠOL. LETO 2014/2015 – 8. razred 2015/2016 – 9. razred 

konferenca I. II. I. II. 

Anka 3 2 1 3 1 4 5 3 2 3 5 3 5 3 

Bine 3 3 2 1 2 1 2 3 5 4  4 3 3 4 3 3 3 

Cvetka 3 3 3 3 1 4 4 5 4 4 5 2 4 4 

 

»Moje« tri učence sem, če sem le imela priloţnost, spremljala tudi v srednji šoli. 

 

Anka se je vpisala na gimnazijo, plesna smer, vendar se je po dveh letih premislila in se 

prešolala na splošno gimnazijo. Morala je opravljati  diferencialne izpite, tudi iz fizike in jih 

je  uspešno opravila. 

 

Bine obiskuje strojno tehniško šolo. Gre mu kar v redu, pri fiziki dobiva trojke, tudi štirice in 

je zelo zadovoljen. 

 

Cvetka obiskuje splošno gimnazijo, nima teţav, tudi s fiziko ne.  

 

Svoje delo kot učiteljica  fizike opravljam ţe sedmo leto. Ker je način dela, ki sem ga uvedla 

pred štirimi leti, prinesel kar zadovoljive rezultate, ga uporabljam še danes. Seveda ne tako, 

da bi si načrtno izbrala nekatere učence in z njimi delala vse leto, ampak ta način uporabljam 

po potrebi. Včasih pri kakem učencu celo leto, včasih le na začetku,  ni se pa še zgodilo, da 
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kakšno leto ne bi bilo učenca, ki je bil navajen na lepe ocene pri vseh predmetih, potem pa je 

»prišla« ta nesrečna fizika.  

 

Nekaterim ta način dela pomaga, ne pa vsem. Učenci, ki mi ne zaupajo, starši, ki mislijo, da 

smo učitelji fizike na svetu le zato, da se izţivljamo nad njihovimi otroki – takim lahko dve 

leti razlagam, poučujem in pomagam, pa učinka ne bo. 

 

Kdor pa dojame, da moj cilj ni, da bi znali in razumeli  fiziko kot Einstein še v pozni starosti, 

četudi je ne bodo (skoraj) nikoli potrebovali, pač pa, da jim pokaţem, da morajo k različnim 

problemom pristopati na različne načine, nikoli obupati, da jih prvi neuspehi ne smejo potreti, 

pač pa morajo, če vedo, da delajo prav, na svoji poti vztrajati – tisti doseţejo uspeh. In ja, ne 

mislim uspeha samo pri fiziki – ta ni najpomembnejša stvar na zemeljski obli. Mislim na 

splošen uspeh v ţivljenju – to pa je, da si zadovoljen s tistim, kar ti je dano, da znaš iz tega 

narediti največ, kar lahko in da se še vedno trudiš, doseči nekaj več. 
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