
UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 

 

 

 

 

 

ANA DEJAK 

 

POMEN KOGNITIVNEGA KONFLIKTA IN ODRANJA PRI 

KONSTRUKTIVISTIČNEM NAČINU POUČEVANJA FIZIKE 

 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LJUBLJANA, 2019 



  

 

    
  

  



  

 

    
  

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

ODDELEK ZA MATEMATIKO IN FIZIKO 

 

 

 

ANA DEJAK 

 

Mentorica: prof. dr. MILENA VALENČIČ ZULJAN 

So-mentor: doc. dr. JURIJ BAJC 

 

 

POMEN KOGNITIVNEGA KONFLIKTA IN ODRANJA PRI 

KONSTRUKTIVISTIČNEM NAČINU POUČEVANJA FIZIKE 

 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

LJUBLJANA, 2019 



  

 

    
  

  



  

 

    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAHVALA 

 

Zahvalila bi se mentorici dr. Mileni Valenčič Zuljan in so-mentorju doc. dr. Juriju Bajcu, ki sta 

mi s strokovnim vodenjem in svetovanjem pomagala pri pisanju diplomskega dela. 

 

Posebej bi se rada zahvalila tudi družini in prijateljem, ki so mi skozi celoten študij stali ob 

strani in mi nudili podporo, ko sem že skoraj obupala. 

Zadnja in največja zahvala pa tebi, prijatelj in mož Rok, s teboj je vse lepše in enostavnejše. 

Brez vas mi ne bi uspelo!  

Hvala! 



  

 

    
  

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Dejak Ana; Pomen kognitivnega konflikta in odranja pri 

konstruktivističnem načinu poučevanja fizike 

 

- VII     - 
  

POVZETEK 

 

Današnji svet se spreminja neverjetno hitro in z njim posledično tudi vzgoja in izobraževanje. 

Dandanes je pomembno, da učenci pri pouku aktivno miselno sodelujejo in s svojim aktivnim 

delom pridejo do novih spoznanj, pri tem pa ima pomembno vlogo tudi učitelj, ki mora učence 

spodbujati k razmišljanju, in jih usmerjati, da pri samostojnem delu ne zaidejo s poti. 

V diplomskem delu opredelim konstruktivistični, kognitivni in behavioristični način 

poučevanja. Osredotočim se predvsem na konstruktivističnega in ga primerjam s tradicionalnim 

načinom poučevanja. Ker sta kognitivni konflikt in odranje sestavna dela konstruktivističnega 

načina poučevanja, jih podrobneje opredelim. Osvetlila sem tudi vlogo učitelja in učenca v 

konstruktivističnem načinu. Analiziram tudi učni načrt fizike, in sicer sem se osredotočila 

predvsem na to, v kolikšni meri je mogoče izvajati konstruktivistični način poučevanja. 

Oblikovala sem tudi pripravo učnega procesa za kognitivno konstruktivistični način 

poučevanja. 

Ključne besede: Konstruktivizem, konstruktivistični način poučevanja, odranje, kognitivni 

konflikt, pouk fizike 
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ABSTRACT 

 

Today's world is changing rapidly and education is too. Nowadays, it is important for students 

to be mentally active during lessions. That allows them to come to new insights, where teachers 

play an important role by encouraging them to think and direct them not to stray away from the 

work. 

In my thesis I define the constructivist, cognitive and behavioral way of teaching. I focus mainly 

on the constructivist and compare it with the traditional way. Because cognitive conflict and 

scaffolding are vital parts of the constructivist way of teaching, I elaborate on them. I also shed 

light on the role of teacher and student in constructivist style. I also analyze the physics 

curriculum, focusing primarily on the extent to which a constructivist way of teaching can be 

implemented. I  designed the preparation of the learning process for a cognitively constructivist 

way of teaching. 

Keywords: Constructivist, constructivist teaching style, scaffolding, cognitive conflict, physics 

lessons 
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1 Uvod 
 

Na področju posameznikovega življenja, v znanosti, tehnologiji, ekonomiji in v družbi se danes 

dogajajo velike spremembe in šola mora učence na to pripraviti, da se bodo v tem svetu 

sprememb lažje znašli. Spremembe bodo lažje obvladovali, če jih bomo naučili višjih miselnih 

veščin, veščin reševanja problemov in predvsem komunikacijskih in socialnih veščin. Pri tem 

je ključnega pomen kakovost pouka, poudariti pa je potrebno tudi  socialni, čustveni in duhovni 

razvoj (Peklaj, 2001). 

 

Podobno razmišlja tudi L. Plut Pregelj, ki pravi, da je sicer znanje z razumevanjem temeljni cilj 

vsake šole, vendar to ne pomeni, da je to tudi edini cilj. V šolstvu predvsem pozabljamo, da 

mora biti znanje osmišljeno ne samo za družbo in ekonomske zahteve, ampak tudi za potrebe 

učencev kot ljudi in družbe kot socialne in moralne skupnosti (Plut Pregelj, 2004, v Marentič 

Požarnik, 2004, str. 17). 

 

Znanost in tehnologija napredujeta, zato je potrebno učence na izzive in odprta vprašanja, ki jih 

ta razvoj prinaša, dobro pripraviti. Pomembno je, da vsi učenci usvojijo temeljno znanje z 

razumevanjem. Znova se nam porajajo vprašanja. Je tradicionalni način pouka dovolj dober, ali 

bi morda bil ustreznejši kognitivno konstruktivistični način pouka ali pa je potrebno 

upoštevajoč dejavnike pouka dopolnjevati oba?  
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2 Učenje in poučevanje v družbi znanja 
 

Novo obdobje v razvoju družbe, v katerem se ljudje ukvarjajo z uslugami, idejami in 

komunikacijo je D. Bell (1976, v Peklaj, Kalin, Pečjak, Valenčič Zuljan in Ajdišek, 2009) 

imenoval družba znanja. Vir napredka so inovacije in razvoj. Vedno večji del bruto družbenega 

proizvoda pa je povezan z znanjem. Torej bi družbo znanja lahko definirali kot neprestano 

učenje za kakovostno življenje, zanj pa so potrebne drugačne spretnosti in kompetence, kot so 

bile potrebne v preteklosti. 

 

V preteklosti je bil učitelj glavni vir znanja. Vloga učitelja je bila, da jasno in strukturirano poda 

učno snov in pri tem zagotovi red in disciplino v razredu. Pomemba faza učne ure je bila urjenje 

in ponavljanje, torej da učenci naredijo čim več vaj in nalog (Marentič Požarnik, 2000). Takemu 

načinu poučevanja rečemo tudi tradicionalni način poučevanja. 

Tomić (1997) zapiše, da so učenci so v tradicionalnem načinu poučevanja pogosto pojmovani 

kot nepopisan list papirja, saj se običajno zanemarja njihove izkušnje in predznanje ter 

individualne lastnosti posameznika.  

Značilnosti tradicionalnega pouka nekoliko dihotomno Tomić (1997) povzema z naslednjimi 

značilnostmi: 

 Učitelj je odgovoren za razlago nove snovi; učenec se mora to naučiti. 

 Izobrazbo se pridobi z učenjem predmetov na pamet, ki se med seboj ne povezujejo. 

 Učna snov je za učence in učitelje enaka. 

 Učenje pripravlja učence na življenje in ne izkušnje. 

 Za pridobivanje znanja učenca je odgovoren učitelj. 

 Učence je treba občasno prisiliti k opravljanju domačih nalog. 

 Znanje je pomembnejše od učenja. 

 Izobraževanje je intelektualni proces. 

 Bistvo učenja je sprejemanje znanja od učitelja. 

 Znanje obstaja v učiteljih in prenašajo ga na učence. 

 Učenje je dodajanje novega na staro. 

Poudariti pa je potrebno, da je v družbi znanja za doseganje določenih učnih ciljev  primeren 

tudi tradicionalni učni proces, ki je kakovostno izpeljan. 
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V družbi znanja se je spremenila vloga učitelja in učenca pri pouku. Še bolj se izpostavlja 

pomen kakovostnega začetnega in vseživljenjskega izobraževanja učiteljev, kar je razvidno tudi 

iz besedil Evropske komisije, ki je med štiri osnovna načela, ki naj bi jim sledila vsaka članica 

EU in po katerih naj bi oblikovale svoje nacionalne strategije za izobraževanje učiteljev, 

navedla (Peklaj idr., 2009): 

 » učiteljski poklic zahteva visoko usposobljenost; 

 je poklic, ki zahteva vseživljenjsko izobraževanje; 

 je mobilen poklic in 

 je poklic, ki temelji na partnerstvu.« 

 

Učitelj mora poleg tega, da je kompetenten za svoje strokovno (predmetno) področje imeti tudi 

ustrezno pedagoško psihološko znanje, kar mu omogoča izvajanje učne diferenciacije in 

individualizacije. S prilagajanjem pouka individualnim značilnostim učencev, omogoča pot do 

uspeha in uresničitve potencialov različnim učencem. Zato potrebuje znanja, ki mu omogočajo, 

da: 

 »zna opredeliti potrebe vsakega učenca in se nanje odzove z uporabo široke palete 

strategij poučevanja; 

 podpre razvoj mladih v samostojne učence za vse življenje; 

 mladim pomaga za pridobivanje kompetenc, ki so navedene v Evropskem referenčnem 

okvirju ključnih kompetenc; 

 zna delati v večkulturnih okoljih ob razumevanju vrednosti različnosti in spoštovanju 

teh razlik; 

 tesno sodeluje s kolegi, starši in širšo skupnostjo« (Komisija Evropske skupnosti, 2007, 

str. 12, v Peklaj idr., 2009). 

 

Ključne učiteljeve kompetence, ki poudarjajo spremenjeno vlogo učitelja v družbi znanja in jih 

je predvsem treba razvijati v karieri vsakega učitelja, so: 

 »spodbujanje visokih učnih dosežkov; 

 delovanje na drugačen, restrukturiran način v razredu; 

 delovanje izven razreda v šolskem centru ali v skupnosti z drugimi socialnimi partnerji; 

 integriranje informacijsko-komunikacijske tehnologije v formalne učne situacije in vse 

profesionalne prakse ter 

 sposobnost delovati kot profesionalec« (Peklaj idr., 2009). 
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Temeljna zahteva za kakovostno opravljanje učiteljevega dela je njegova strokovna 

usposobljenost. Hattie (2018, str. 37–41) opredeljuje strokovno usposobljenega učitelja 

(odličnega učitelja) s petimi dimenzijami: 

 »Strokovno usposobljeni učitelji znajo prepoznati najpomembnejše načine za 

predstavitev učnih vsebin, ki jih poučujejo« (prav tam). 

Strokovno usposobljeni učitelji in izkušeni učitelji se ne razlikujejo toliko v sami 

količini znanja o določenih učnih vsebinah, pač pa po tem, kako to znanje organizirajo 

in uporabljajo. Strokovno usposobljeni učitelji imajo bolj integrirano znanje v smislu, 

da združujejo novo znanje o vsebinah z znanjem, ki ga učenci o teh vsebinah že imajo. 

Učno vsebino povezujejo z drugimi učnimi predmeti. 

Učne ure strokovno usposobljenega učitelja so edinstvene in se spreminjajo glede na 

učno vsebino in potrebo učencev, prav tako pa tudi glede na učne cilje, ki jih je pri učni 

snovi treba doseči. Na podlagi svojih izkušenj se zna osredotočiti in izluščiti 

najpomembnejše informacije, pa tudi predvidevati, katere strategije so najboljše za 

njegove učence pri reševanju določenih problemov. Že vnaprej zna predvideti napake, 

ki bi jih učenci pri uri lahko storili, in se nanje pripravi. Dobro tudi oblikuje širši izbor 

rešitev in jih lažje preveri. Učitelji so prepričani, da učence lahko naučijo vsebine in da 

pri uri dosežejo razumevanje. 

 »Strokovno usposobljeni učitelji znajo v razredu ustvariti optimalno vzdušje za učenje« 

(prav tam). 

Ko se v razredu vzpostavi optimalno vzdušje, se vzpostavi tudi zaupanje med učenci in 

zaupanje med učiteljem in učenci. To je vzdušje, ki je prijetno, v katerem se vsi 

razumejo in je sprejemljivo delati napake, saj se iz analize napak se učimo. Strokovno 

usposobljen učitelj v razredu vzdržuje optimalno vzdušje, kjer  učencem ni težko 

priznati napake. Učence naučimo, da so napake pri usvajanju nove učne snovi 

dobrodošle in sprejemljive. Ko učitelj to doseže, so učenci bolj dovzetni za učenje, 

veliko sprašujejo in sodelujejo.  

 »Strokovno usposobljeni učitelji spremljajo učenje in zagotavljajo povratne 

informacije« (prav tam). 

To zajema predvsem zmožnosti strokovno usposobljenega učitelja, da je fleksibilen in 

tudi z improvizacijo pride do načinov, da učenci dosežejo učne cilje, saj nobena ura ne 

poteka tako, kot si jo zastavimo. Pri uri podaja povratne informacije in usmerja učence. 

Skozi selektivno zbiranje informacij in odzivov učencev dobi občutek, kako učenci 
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napredujejo, kakšno je njihovo zanimanje in ve, ali je pri kom razumevanje 

pomanjkljivo. Tako lahko razvije hipotezo o vplivu svojega poučevanja na učence. 

 »Strokovno usposobljeni učitelji verjamejo, da lahko vsi učenci dosežejo merila 

uspeha« (prav tam). 

Učitelj verjame, da je inteligenca spremenljiva in ne fiksna. Pričakuje, da lahko vsak 

posameznik uspe. Učence razume kot učence in ljudi in jim pokaže, da mu je mar zanje. 

 »Strokovno usposobljeni učitelji vplivajo tako na površinske kot poglobljene rezultate 

pri učencih« (prav tam). 

Pozitivno vplivanje na rezultate šolanja učencev (učne dosežke) je ena od temeljnih 

lastnosti strokovno usposobljenega učitelja. Da učenci dosežejo čim boljše rezultate (se 

šolajo dlje, vložijo več časa v svoje učenje, učenci razvijajo poglobljeno in konceptualno 

razumevanje, … ), morajo učitelji od njih zahtevati navedene cilje ter jih spodbujati, da 

sprejemajo izzive in poskušajo svoje cilje doseči. 

 

Strokovno usposobljen učitelj zna bolje organizirati in uporabiti svoje znanje in sposobnosti, 

ima tudi bolj integrirano znanje, in sicer v smislu posredovanja novih vsebin in znanj. Lažje mu 

je tudi povezati učne teme z drugimi učnimi predmeti in oblikovati edinstvene ure. Vseskozi pa 

je pozoren na odzive učencev in njihovo učenje. Tako je učitelj tisti, ki mora poznati svoje 

učence in prilagoditi način poučevanja tako, da bodo vsi učenci dosegli predvideno znanje. 

Strokovno usposobljen učitelj zna ustrezno presoditi, kakšen način poučevanja bo uporabil kot 

najučinkovitejši za obravnavo nove učne vsebine (Hattie, 2018). 

 

Tomićeva (1999, str. 41) pravi, da mora učenec pri pouku priti do novih spoznanj in znanstvenih 

resnic z lastnim miselnim delom. 

Temeljni cilj poučevanja danes ni le pridobivanje znanja z razumevanjem, pač pa tudi priprava 

učencev na nove situacije, tako da bodo v njih našli najbolj optimalne rešitve, zmožnost 

reševanja problemov, občutljivost za probleme, ključnega pomena pa je oblikovanje 

posameznika in skrb za socialni in čustveni razvoj. 

Kakovost poučevanja šteje za ključni dejavnik napredka. Vzgoja, izobraževanje in 

usposabljanje se v večini članic Evropske unije uvrščajo med prednostne politične, gospodarske 

in socialne naloge (Zelena knjiga o izobraževanju učiteljev v Evropi, 2001). 
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Komisija Evropske skupnosti (2006) je podala osem ključnih kompetenc za osebni razvoj, 

socialno vključenost in uspešno delovanje vsakega posameznika: 

 SPORAZUMEVANJE V MATERNEM JEZIKU; vsak učenec naj bi bil sposoben 

izražati razumevanje v pisni in tudi ustni obliki. Kompetenca je potrebna za 

komuniciranje med prijatelji, urejanje pravnih postopkov, …  

 SPORAZUMEVANJE V TUJEM JEZIKU; vsak učenec naj bi bil sposoben izražati 

razumevanje v pisni in ustni obliki. Kompetenca pa zahteva tudi medkulturno 

razumevanje. 

 MATEMATIČNA KOMPETENCA TER TEMELJNE KOMPETENCE V 

NARAVOSLOVJU IN TEHNOLOGIJI; matematična kompetenca temelji predvsem na 

usvojitvi in uporabi razmišljanja na matematičnem področju in reševanja problemov. 

Kompetenca s področja naravoslovja in tehnologije pa pomeni predvsem uporabo 

znanja na tem področju in razumevanje. 

 DIGITALNA PISMENOST; varna in kritična uporaba tehnologije. 

 UČENJE UČENJA; kompetenca zajema predvsem sposobnost učenja in vztrajanja pri 

učenju. Vključuje tudi zavest o lastnih potrebah in učnem procesu, ki je za nas kot 

posameznika ustrezen. Tu posameznik nadgrajuje predhodne izkušnje z učenjem in 

novimi izkušnjami. 

 SOCIALNE IN DRŽAVLJANSKE KOMPETENCE; socialna kompetenca zajema 

predvsem učinkovito sodelovanje v socialnem življenju (osebnem, medosebnem in tudi 

medkulturnem). Državljanska pa udejstvovanje v državljanskem življenju. 

 SAMOINICIATIVNOST IN PODJETNOST; temelji predvsem na tem, da je 

posameznik sposoben uresničiti svoje ideje in zamisli, ki vključujejo inovativnost. 

 KULTURNA ZAVEST IN IZRAŽANJE; vključuje kulturno izražanje, inovativnost in 

ustvarjalnost v vsakdanjem življenju.  
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3 Pouk, učenje, poučevanje  
 

»Pouk je pedagoško osmišljen, sistematično in namerno organiziran proces, katerega cilj sta 

vzgoja in izobraževanje posameznika« (Tomić, 1999, str. 31). 

 

Strmčnik (2001, str. 99) definira pouk kot »sintezni pojem, ki vključuje in označuje tri 

enakovredne temeljne dejavnosti: poučevanje, učenje in vzgajanje, vezane na delovanje 

poučujočega in učečega, učitelja in učenca. Svojo podlago ima v zunajšolskem naravnem 

učenju in v samoizobraževanju. Na to učenje se navezuje in ga hkrati povezuje s šolskim 

poučevanjem in učenjem, pri čemer so pogosti prehodi med njimi komaj opazni.« 

 

Pouk je sestavljen iz poučevanja in učenja. Razvoj posameznikove osebnosti v tem procesu ne 

sme biti na kakršen koli način oviran in upočasnjen. Sodobna družba in didaktika želi pri pouku 

čimbolj vključiti dejavnost in aktivnost učencev in s tem zmanjšati delež neposrednega 

poučevanja. Sam pouk ne sme biti zasnovan kot učenje splošnih resnic le na verbalni način, saj 

s tem le prenašamo končno znanje na učence in jih s tem prikrajšamo za številne izkušnje s 

spoznavnega, psihomotoričnega, socialnega in čustveno-motivacijskega področja osebnosti, ki 

jih želimo pri pouku razvijati. Z usvajanjem novega znanja mora učenec pridobi ustvarjalno 

mišljenje in samostojnost (Tomić, 1999). 

 

Pouk je torej socialno dogajanje, ki da učencem številne izkušnje. Lahko rečemo, da je 

dvodimenzionalni proces z vsebino in odnosi. Za dober pouk je pomembna dobra socialna 

interakcija, ki se kaže predvsem z izmenjavo mišljenja, ob čemer se učenci naučijo poslušati in 

razumeti drug drugega (prav tam). 

 

Pouk je preplet učne vsebine in socialno-psihološkega okolja. Ne gre le za prenašanje učne 

snovi na učenca, pač pa moramo učenca, kot smo že izpostavili, aktivno miselno vključiti. 

Učenec skozi takšen način pouka odkriva bistvo pojavov, in do tega pride z lastnimi aktivnostmi 

(prav tam). Ne moremo torej jasno definirati, ali je pouk transmisija ali transakcija, saj gre za 

preplet obojega, ob čemer bi lahko dodali še transformacijo, saj učenci z aktivnim učenjem tudi 

spreminjajo že obstoječa znanja o stvareh, pojavih in svetu (Marentič Požarnik, 1999). 
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Danes je v ospredju dinamična podoba pouka. Tudi Strmčnik (2001) vidi namen pouka v 

spodbujanju samostojnega in aktivnega učenja učencev. Če pouk povežemo z besedo vzgoja, 

imamo v mislih širši pomen, in sicer celoten proces, ki spodbuja učenčevo razumevanje in 

vrednotenje (Strmčnik, 2001). 

 

Pouk različni avtorji definirajo različno, pri čemer je definicija odvisna od teoretičnih izhodišč. 

W. Schulza (1983, v Strmčnik, 2001, str. 99) definira pouk kot »vse intencionalne, smotrne, 

praviloma profesionalizirane in institucionalizirane procese socializacije. « 

 

Ne glede na različne definicije in poudarke je večini definicij skupno, da je pouk načrten in 

organiziran vzgojno izobraževalni proces, ki poteka znotraj učne skupine, ob izbrani učni 

vsebini in ga usmerja usposobljen učitelj. V ospredju je dinamična vloga pouka. D. Bosch 

(Blažič, Ivanuš Grmek, Kramar, Strmčnik, 2003) je zapisal obrazec pouka kot pouk = UV +SU+ 

SI + AK, pri čemer je UV učna vsebina, SU stanje učenca (izkušnje, motiviranost, predznanje), 

si situacija, v kateri poteka pouk (čas, kraj, urnik), in AK akcijske učne oblike in metode.  

S pojmom pouk se tesno povezuje pojem učenje. Kaj sploh je učenje in kako ga definiramo, kaj 

je bistvo učenja in kdaj je učenje res učinkovito? Na to so poskusili odgovoriti različni avtorji 

v svojih delih. 

 

Žagar D. (2009) opredeli učenje na dva načina, in sicer kot spreminjanje organizma na osnovi 

izkušenj in kot proces usvajanja znanja in spretnosti.  

Tudi Marentič Požarnik B. in Plut Pregelj L. (2008)  na podlagi številnih raziskav definirata 

učenje na dva načina: a)  kot »količinsko povečanje znanja ali memoriranje posredovanih 

vsebin za poznejšo reprodukcijo« in b) kot »je proces ustvarjanja lastne razlage, da bi bolje 

razumeli resničnost, življenje in sami sebe.«  

S številnimi raziskavami so klasificirali vrste pojmovanja učenja s perspektive učenca: 

 »učenje kot kopičenje, količinsko povečanje znanja; 

 učenje kot memoriranje posredovanih vsebin z namenom poznejše reprodukcije; 

 učenje kot ohranjanje, trajnejša zapomnitev dejstev, metod in postopkov z namenom 

poznejše uporabe; 

 učenje kot luščenje osebnega pomena (smisla) iz naučenega; 

 učenje kot proces ustvarjanja (konstruiranja) lastne razlage, da bi bolje razumeli 

resničnost, življenje, sebe; 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Dejak Ana; Pomen kognitivnega konflikta in odranja pri 

konstruktivističnem načinu poučevanja fizike 

 

- 9     - 
 

 učenje kot spreminjanje samega sebe kot osebnosti« (oseba potem drugače gleda na 

pojave v svetu in tudi nase, postaja samozavestnejša ipd.)« (citirano po Ramsden, 1993, 

v Marentič Požarnik, 2000). 

 

Glede na namen in kakovost učenja tudi Marentič Požarnik B. (1998, v Strmčnik, 2001, str. 

107), klasificira učenje na naslednje ravni: 

 »mehanično učenje s skromnim ali nikakršnim razumevanjem; 

 reproduktivno učenje s preprostim razumevanjem prevzetih informacij, katerih 

reproduciranje je običajno mogoče le z zunanjo pomočjo; 

 produktivno učenje označuje poglobljeno razumevanje, reorganiziranje in lastno 

urejanje naučenega, bogatenje predznanja in vrednot, samoiniciativno prenašanje 

znanja in vrednot na sorodne in nove učne situacije; 

 ustvarjalno učenje s sposobnostjo globljih uvidov v učno vsebino in videnja novih 

vprašanj, kriterijev, primerjav in vidikov ter reševanje zahtevnejših problemov tudi 

zunaj neposredne učne vsebine; 

 metakognicijsko učenje, za katerega je značilno ne le spoznavanje in obvladovanje 

objektivne, marveč tudi subjektivne stvarnosti, se pravi, da se učeči zaveda spoznavnih 

in učnih procesov ter rezultatov, da je do njih kritičen, da pozna svoje omejitve, 

nasprotja in pogoje, slabe in dobre strani, lastno učno vlog, itd.« 

 

V nadaljevanju bomo navedli tudi nekaj opredelitev poučevanja. Strmčnik (2001, str. 102–106) 

zapiše, da »poučevati pomeni seznaniti mlade z izbranimi posplošenimi spoznanji, vrednotami 

in izkušnjami, ki so prilagojene zdajšnjim in bodočim življenjskim ter delovnim potrebam 

mladih in pretransformiranje na dojemljivo raven učencev.« 

 

Jank in Mayer (2006, str. 39) poučevanje definirata kot dejavnost, ki je k cilju usmerjena. 

Poučevanje vključuje dve usmeritvi: prva se nanaša na odnos med cilji in vsebinami pouka, 

oziroma s katero snovjo lahko dosežemo določen cilj. Druga usmeritev pa je učni proces. 

Poučevanje definirata tudi kot »metodično posredovanje določene vsebine učencu v pedagoško 

pripravljenem okolju.« 
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Blažič idr. (2003, str. 27) pravi, da gre pri poučevanju za aktivno in neposredno pomoč učencu 

pri usvajanju vrednot, spoznanj, spretnosti, sposobnosti in izkušenj. 

Poučevanje je torej organizirana, smotrna in profesionalizirana dejavnost učitelja pri pouku in 

zagotoviti mora kakovost učenja učencev (Adamič, 2005, str. 76). 

Poučevanje in učenje sta tesno prepletena pojma, vsekakor nista identična, a v večini primerov 

potekata hkrati. Obstajajo pa tudi zagovorniki, ki strogo ločujejo učenje in poučevanje. 

Temeljna razlika med učenjem in poučevanje je razvidna predvsem v tem, da poučevanje 

definiramo kot interakcijo med udeleženci pouka in učenje kot izrazito subjektivna 

intraaktivnost učenca samega. Če pogledamo namen poučevanja in učenja, lahko vidimo, da je 

poučevanje podrejeno učenju in da poučevanja ni brez učenja. Če je poučevanje smiselno, naj 

bi v učencu spodbujalo zanimanje za učenje in aktivno delo (Strmčnik, 2001). 

Kot smo omenili, naj bi bilo poučevanje čimbolj zanimivo in aktivno za učence. Bilo naj bi 

multimedijsko in multimetodično, saj tako podpira samostojno učenje učencev. Tak način 

poučevanja pa vključuje in povezuje tako nižje kot tudi višje oblike učenčeve aktivnosti (prav 

tam). 

4 Didaktične strategije  
 

Med konceptom in strategijo pouka ni velike razlike. Koncept ima večjo teoretično podlago in 

je nekakšno miselno orodje, ki oblikuje učiteljevo zamisel za učno delovanje. Strategija pa 

operacionalizira vsebino in metodo v učno aktivnost učitelja in učenca (Blažič idr., 2003). 

Notranja organizacija pouka je zelo pomembna. Ob izboru ustreznik učnih oblik, metod in 

sredstev bo pouk zagotavljal smiselno in obstojnejše znanje in razumevanje (Plut Pregelj, 2008, 

str. 14). 

Torej kakšen pristop poučevanja izbrati, da bo bodo učenci usvojili določeno znanje z 

razumevanjem? 

Specifične učne metode, ki bi bile značilne izključno za konstruktivistično poučevanje, ne 

obstajajo. Nekateri od učinkovitih načinov dela, ki poudarjajo učenčevo aktivnost, so 

problemski pouk, projektno učno delo, igra vlog, sodelovalno učenje ipd. (Marentič Požarnik, 

2004, str. 66). 
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Konstruktivistični način poučevanja v ospredje postavlja učenca. Načeloma lahko večino učnih 

metod uporabimo za konstruktivistični pouk, le da jih prilagodimo tako, da ima glavno vlogo 

učenec, ki je miselno aktiven. 

Učitelj mora znati pretehtati, katero od učnih metod je smiselno uporabiti v določeni situaciji 

(glede na učne cilje, učno snov, značilnosti učencev itd.), in ob kateri bodo učenci dovolj 

miselno vpleteni. Pomembno pri vsaki od izbranih učnih metod je, da učitelj da poudarek na 

učenčevo razmišljanje in to, kako bo oblikoval situacijo, da pride od napačnih idej do pravilnih 

(Marentič Požarnik, 2008). 

 

V nadaljevanju bom predstavila določene didaktične strategije. 

 

4.1 Problemski pouk  

 

Problemski pouk kot učna strategija je v ospredju v sodobnem šolstvu, saj naj bi učencu 

omogočil ustvarjalno mišljenje, doživljanje in vrednotenje. Vedno več pa je problemov in 

situacij, ki smo jih vse manj sposobni reševati. Izkušnje so pokazale, da so se ljudje, ki so bili 

seznanjeni ali pa so uporabili problemski način pouka, v takih situacijah znašli veliko bolje kot 

tisti, ki se z njim še niso srečali. V današnjem svetu je treba mlade vse bolj soočati z moralnimi, 

socialnimi, kulturno-estetskimi, zdravstveno-higienskimi in drugimi problemskimi situacijami, 

da bi si oblikovali vrednote in posledično odrasli v kritične osebe (Strmčnik, 2001). 

Problemski pouk je najvišja strategija učenja in poučevanja. Uvrščamo ga v hevristično učno 

strategijo. Bistvo te strategije je učenje z ustvarjalnim in samostojnim iskanjem, odkrivanjem, 

raziskovanjem in delom (prav tam). 

V problemskem pouku lahko nastopajo tako posredne kot tudi neposredne problemske situacije. 

V središču dogajanja je učenec, ki sam prihaja do novih spoznanj. Vsebino učitelj pripravi tako, 

da pridejo v ospredje problemske in konfliktne situacije. Pomembno je, da problem, ki si ga 

zastavimo, vzbudi zanimanje v učencih, zato je priporočljivo, da izhajamo iz življenjskih 

situacij. Skozi problemski pouk se razvija ustvarjalno mišljenje učencev (Strmčnik, 1992). 

Ko omenimo problemski pouk, pa ne moramo mimo besede problemskost. Problemskost je 

značilnost in pogoj problemskega pouka. Problemskost ne nastopi ob vsaki učni novosti, ampak 

zahteva vse, kar otežuje spoznavanje, razumevanje ali reševanje nekega problema ali pojava. 

Problemskost nastale v interakciji med objektivno strukturo problemskega objekta in 

rešitvenimi zmožnostmi subjekta (Strmčnik, 2001).  
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Pri problemskem pouku pa se srečamo s pojmi problemska situacija, problem in didaktična 

problemska naloga. 

Problemska situacija je primarna ali elementarna podlaga za usmerjanje problemskega pouka. 

Najdemo jo povsod, kjer nastopi problemskost. Problemska situacija obstaja sama po sebi in ni 

odvisna od tega, kdo in ali sploh se z njo ukvarja. Ni rešljiva z obstoječim predznanjem, pač pa 

je za rešitev treba vložiti sistematičen in izviren kognitiven napor. Ko do problemske situacije 

vzpostavimo tudi subjektivni odnos, postane to problem, in ko identificiramo problemsko 

situacijo in dojamemo problem, ga je treba še didaktično opremiti v učne namene, in tako 

dobimo didaktično problemsko nalogo (prav tam). 

Obstajajo različne artikulacije problemskega pouka. 

Problemski pouk poteka po več etapah (Marentič Požarnik, 2000): 

 učitelj zastavi problem, 

 učenci oblikujejo hipoteze za rešitev problema, 

 učenci zberejo podatke, da preverijo hipoteze, 

 učenci naredijo zaključek in  

 razmislijo o procesih in strategijah, ki so bili potrebni za reševanje problema. 

 

Tudi Blažič idr. (2003, str. 376–377) opišejo artikulacijo problemskega pouka: 

 Z razlago ali drugimi postopki učitelj ustvari problemsko situacijo, tako da učenci 

zaznajo problem, ki je resničen in v njihovem interesu. 

 Učenci izluščijo iz širšega problema ključne situacije in zastavijo konkreten problem, 

ki ga nameravajo reševati. Učitelj mora preveriti, da je učencem popolnoma jasno, kaj 

bodo počeli in kako. Na tej stopnji učenci osvežijo svoje znanje, predznanje in izkušnje 

ter razmislijo o podobnih primerih, s katerimi so se že srečali. 

 Če je problem obsežnejši, ga razdelijo na več manjših in jih oblikujejo v konkretne 

naloge. 

 Učenci se lotijo reševanja zastavljenih nalog in dobijo delne rezultate. Učitelj sproti 

preverja njihovo delo in popravlja napake. 

 Končna rešitev se oblikuje tako, da učenci sintetizirajo svoje delne rešitve problema.  
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Reševanja problema se lahko lotimo na tri načine (Marentič Požarnik, 2003): 

 Metoda poskusov in napak; temelji na miselnih in izkušenjskih napakah, glavna 

značilnost je poskušanje. Poskušanje poteka toliko časa, dokler učenec ne doseže cilja. 

Pri vsakem novem poskusu učenec odstranjuje svoje napake, a pri tem ne uporablja 

sklepanja, predvidevanja ali načrtovanja (Strmčnik, 1992).  

 Metoda z nenadnim vpogledom; v tej metodi učenec zagleda nove odnose in zakonitosti. 

Seveda se to ne zgodi nenadno, ampak je za to potreben daljši čas in razmislek. Takšno 

reševanje je predvsem časovno nepredvidljivo, zato se mu tudi zmanjša didaktična 

vrednost (Strmčnik, 1992). 

 Metoda s postopno analizo. 

V problemskem pouku ima ključno vlogo učenec, ki je aktiven. Vendar tudi brez učitelja 

problemski pouk ne bi bil mogoč. Učiteljeva vloga je tukaj predvsem pomoč učencem pri 

reševanju problemov.  

Učitelj ima pri problemskem pouku tri glavne vloge: 

 Znanstveno logična vloga; njegovo delo obsega načrtovanje problemskih situacij in še 

prej izbiranje vsebin, ki jih bo uporabil za problemski pouk. 

 Psihološka vloga; predvidevanje, kako bodo učenci reševali problemsko situacijo. 

Dobro mora poznati njihovo predznanje in sposobnosti.  

 Didaktična vloga; dober izbor metod dela in postopkov za reševanje problemske 

situacije. V to vlogo spada tudi priprava navodil in pravil, ki so posebej pomembna 

predvsem na začetku uvajanja problemskega pouka (Strmčnik, 2001). 

 

4.2 Raziskovalni pouk 
 

Raziskovalni pouk v sam pouk vnaša elemente znanstvenega spoznanja. Namen takšnega pouka 

se je čimbolj približati znanstvenem spoznanju in raziskovanju. Da bi se čimbolj približali 

znanstvenemu spoznanju, je glavni namen raziskovalnega pouka, torej da se učenčevo znanje 

konstruira v aktivnem procesu učenja, kar izhaja iz teorije konstruktivizma. Drugi namen pa se 

navezuje na sodobne cilje učenja in poučevanja naravoslovja, ki vodijo v naravoslovno 

pismenost. Predvsem drugi namen omogoča učenčevo aktivno vključevanje v sodobno družbo 

(Krnel, 2007, str. 8). 

Raziskovalna vprašanja, oblikovanje hipotez in načrtovanje raziskav so ključni za raziskovalni 

pouk (prav tam). 
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Glavni cilj raziskovalnega pouka je uresničevanje splošnih operativnih ciljev (Krnel, 2007, str. 

8–10): 

 Širjenje znanja o naravi in njenih procesih; ta cilj velja za najsplošnejši cilj v 

naravoslovju in je tudi najmanj definiran. 

 Razvijanje opazovanja, oblikovanja vprašanj in eksperimentiranja; prav ta cilj učitelji 

premalo upoštevajo in dajejo premalo prostora za postavljanje vprašanj, ki pa so pri 

znanstvenem mišljenju ključnega pomena. 

 Razvijanje logičnega mišljenja, ki temelji na dokazovanju; učenci uporabljajo svoje 

znanje in logiko za reševanje problemov. 

 Razvijanje pojmov; raziskovalni pouk omogoča konstrukcijo in tudi rekonstrukcijo 

novih pojmov, ki nastanejo z opazovanjem ali izvajanjem eksperimentov. 

 Sodelovanje pri znanstveni praksi; učenci razvijajo in razširjajo svoje znanje v 

sodelovanju z ostalimi sodelujočimi učenci. 

 

Raziskovalni pouk lahko začnemo s problemom ali zamislijo o rešitvi problema, lahko pa se 

začne z opazovanjem, ki vzpodbudi različna učenčeva vprašanja. Ko se pojavi vprašanje in s 

tem problem, se ga učenci lotijo reševati. Najpogosteje začnejo s pregledom literature in 

učenčevega predznanja. S pregledom literature si zastavijo raziskovalno vprašanje in hipoteze. 

Sledi načrtovanje eksperimentov, opazovanj in meritev, ki jih bodo potrebovali za odgovor na 

raziskovalno vprašanje. Ko učenci izvajajo zastavljene eksperimente in opazovanja, si sproti 

beležijo rezultate, ki jih s pomočjo interpretacije pripeljejo do rešitve problema. Na tem delu 

lahko zavržejo ali potrdijo svoje že prej napovedane hipoteze. Sledi zadnja faza, in sicer objava 

raziskave oziroma preverjanje in vrednotenje raziskovalne metode ter rezultatov širše 

znanstvene skupnosti (prav tam). 

 

Učence aktivno vključimo v etapi uvajanja, ko podajo svoje razlage, poglede, predznanje in 

izkušnje v zvezi z obravnavano snovjo. Ob tem se med seboj poslušajo in izmenjavajo mnenja, 

ob čemer se lahko odpirajo nova vprašanja. Nato se razdelijo v skupine in izberejo vsak po eno 

vprašanje. Učence spodbujamo, da pri eksperimentiranju sodelujejo vsi in na koncu predstavijo 

svoje delo in podajo svoje mnenje o delu in morebitnih težavah, ki so pri tem nastopile (prav 

tam).  
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Tako kot problemski pouk uporabimo tudi raziskovalni pouk predvsem za poučevanje snovi, ki 

omogočajo pridobivanje novega znanja s pomočjo raziskovanja. Medtem ko učenci raziskujejo 

določeno snov, z raziskovanje pridobivajo nova spoznanja o pojmih in dejstvih in spretnosti, ki 

jih samo raziskovanje zahteva. Ker pa pouk običajno organiziramo v skupinah, se učenci ob 

tem učijo tudi sodelovanja, poslušanja drug drugega in sprejemanja različnih mnenj in predstav. 

Pouk, zasnovan na tak način, je značilen za konstruktivističen način poučevanja. Menim, da je 

tak način poučevanja zelo uporaben pri naravoslovnih predmetih, kot so fizika, naravoslovje in 

kemija, tehnika in tehnologija, saj je veliko zastavljenih problemov možno pokazati in dokazati 

z eksperimentalnim delom (prav tam).  

 

4.3 Projektno učno delo 
 

Đorđević (1981, v Novak in Skulj, 1990, str. 21) definira projektno učno delo in ga uvrsti med 

»sodobne oblike organiziranega pouka in učenja«.   

Za projektno učno delo je značilno, da presega okvire pouka in ni omejeno ne vsebinsko kot 

tudi ne organizacijsko, prostorsko in časovno (Novak in Skulj, 1990, str. 21).  

Glede na značilnosti projektnega učnega dela ga uvrščamo med didaktične sisteme, združuje 

namreč diskretne elemente učiteljevega vodenja pouka in elemente samostojnega dela učenca. 

Odnos učitelja in učenca do učne vsebine je moč tudi grafično prikazati v didaktičnem 

trikotniku (Poljak, 1970, v Novak in Skulj., 1990, str. 21). 

 

 

Slika 1: Grafični prikaz učiteljevega in učenčevega odnosa do učne vsebine pri projektnem 

učnem delu (povzeto po Novak in Skulj, 1990, str. 22) 
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Projektno učno delo vključuje samostojno delo učencev in učiteljevo vodenje učnega procesa. 

Učitelj učence vodi postopno skozi projekt in jih usmerja. Učenci pridejo do spoznanj z 

reševanjem problemov in lastno aktivnostjo. Vloga učitelja je le, da jih pri tem spodbuja in 

usmerja (Adamič, 2005, str. 84). 

Projektno učno delo uvrščamo med ciljno usmerjene učne postopke. Kot za vse načrtovane 

organizirane dejavnosti tudi za projektno učno delo obstajajo določeni načrtni postopki, ki jih 

imenujemo etape, po katerih naj bi projektno učno delo potekalo. Več avtorjev je projektno 

učno delo razdelilo na štiri etape: 

 »Postavitev cilja, 

 načrtovaje, 

 izvedba in  

 utemeljitev« (Novak in Skulj, 1990, str. 65). 

Opisana sestava projektnega učnega dela po zgornjih etapah je povsem enaka kot pri poteku 

problemskega pouka. Nekateri se s tem niso strinjali in so etape projektnega učnega dela 

opredelili nekoliko drugače. Frey (1984, v Novak in Skulj, 1990, str. 65–68) je glavne etape 

projektnega učnega dela nekoliko bolj dodelal in dodal še dve vmesni fazi: 

 »iniciativa, 

 skiciranje projekta, 

 načrtovanje izvedbe, 

 izvedba in 

 sklepna faza«. 

Doda pa še vmesni fazi: 

 »metainterakcija in 

 Fixpunkt (usklajevanje)«. 

 

Pri projektnem učnem delu ima proces učenja večjo težo kot sam rezultat, saj je od procesa 

odvisna kakovost znanja in učenčevo samostojno učenje (prav tam). Zastavljen cilj je pri 

projektnem učnem delu skupen vsem udeležencem projekta, in to velja za eno od bistvenih 

značilnosti. Med drugim je pomembno učenje iz lastnih izkušenj, s katerimi učenci dosegajo 

zastavljene cilje. Učitelj pa je tisti, ki jih pri tem usmerja in spodbuja (Ferk Savec, 2010, Novak 

in Skulj, 1990). 
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Kilpatrick (v Novak in Skulj, 1990, str. 23) je projektno učno delo razdelil na štiri tipe :  

 

Slika 2: Tipi projektnega učnega dela po Kilpatricku (povzeto po Novak in Skulj, 1990, str. 23) 

Lahko vidimo, da se tipi projektnega učnega dela razlikujejo po namenskosti določene 

aktivnosti. Lahko gre za izdelavo izdelka, načrtovanje in izvajanje akcije, spoznavanje in 

ovrednotenje pojava ali reševanje nekega problema. Pomemben cilj projektnega učnega dela je 

doseganje zastavljenih ciljev, pri tem pa moramo upoštevati zahtevi: 

 »V vseh predstavljenih tipih projektov je glavni nosilec oziroma izvajalec posameznih 

aktivnosti učenec, in to v vseh etapah projekta. Učitelj sodeluje kot pobudnik aktivnosti 

učencev in njihov svetovalec.« 

 »Potek, praviloma pa tudi vsebina dejavnosti, teče po določenem načrtu. Učitelj in 

učenci jo načrtujejo z medsebojnim sodelovanjem« (prav tam). 

Dietrich (1977, v Novak in Skulj, 1990, str. 26) našteje kot bistvene značilnosti projektnega 

učnega dela naslednje:  

 »skupno izvajanje naloge iz vsakodnevne življenjske situacije s postavljanjem 

praktičnega cilja, 

 kooperativnost, 

 uporaba znanja z različnih strokovnih področij, 

 udeleženost vseh učencev pri izvajanju zadolžitev, ki so različne in 

 prevladovanje izkustvenega učenja, s katerim učenci pridobivajo nove izkušnje«. 
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Schultz (po Ottoju, 1997, v Novak in Skulj, 1990, str. 26) pa značilnosti projektnega pouka 

opredeli nekoliko drugače: 

 »izhajanje iz potreb in interesov učencev, 

 življenjsko situacijske naloge, 

 interdisciplinarnost, 

 udeležba učencev pri načrtovanju, 

 usmerjenost k produktu, 

 skupno uresničevanje ciljev in  

 družbena pomembnost naloge«. 

Kraft (2005, v Ferk Savec, 2010) podaja nekaj meril, zaradi katerih se projektno učno delo 

razlikuje od tradicionalnega načina poučevanja: 

 Dopušča različne učne sloge 

 Usmerjeno je v realno življenje 

 Oblikuje spodbujajoče učno okolje 

 Spodbuja učenje na višjih kognitivnih stopnjah in hkrati tudi učenje osnovnih dejstev 

 Temelji na izkustvenem učenju 

 Zagotavlja globlje razumevanje 

 Dostopno je vsem učencem 

 Spodbuja uporabo različnih načinov komunikacije 

 Zahteva usklajenost med poučevanjem in ocenjevanjem 

 Učenci so odgovorni za svoje učenje 

 V okviru učnega načrta lahko učenci izbirajo vsebine, ki se jih želijo učiti 

 Spodbuja učenje z razumevanjem 

 Uporablja realne podatke iz življenja 

 Pri ocenjevanju sta vredna učni proces in projektni izdelek 

 Interdisciplinarna naravnanost vsebine projekta 

 Učitelj je spodbujevalec učenja 

 Želena je samoevalvacija učencev o tem, kar so se naučili. 

 

 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Dejak Ana; Pomen kognitivnega konflikta in odranja pri 

konstruktivističnem načinu poučevanja fizike 

 

- 19     - 
 

Med glavne značilnosti, po katerih se razlikujeta projektno učeno delo in tradicionalni pouk, 

Novak in Skulj (1990) navajata: 

 tematsko problemski (interdisciplinarni) pristop, 

 konkretna tematika, usmerjena na življenjsko situacijo, 

 ciljno usmerjeno in načrtovano aktivnost, katere nosilci so učenci, 

 upoštevanje interesov, potreb in sposobnosti učencev, 

 kooperativnost,  

 odprtost, 

 poudarek na izkustvenem učenju in 

 poudarek na učenju kot procesu zaradi primarno vzgojne funkcije projektnega dela. 

 

4.4 Sodelovalno učenje 
 

Peklaj (2001, str. 9) sodelovalno učenje definira kot: »Učenje v majhnih skupinah, v katerih 

zastavimo delo tako, da obstaja pozitivna povezanost med člani skupine, ko skušajo s pomočjo 

neposredne interakcije pri učenju doseči skupen cilj. Pri tem skupinskem delu pa se ohrani tudi 

odgovornost vsakega posameznega člana skupine«. 

 

Otroci ob sodelovalnem učenju dobivajo od vrstnikov veliko vzorcev, seznanijo se z različnimi 

načini razmišljanja in spoznajo različne strategije reševanja problemov. Prednost sodelovalnega 

učenja je, da se učenci naučijo predvsem potrpežljivosti do sovrstnikov (Marentič Požarnik, 

2000). 
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Tabela 1: Razlike med sodelovalnimi skupinami in tradicionalnimi skupinami v razredu (po 

Marentič Požarnik, 2000) 

Sodelovalne učne skupine Tradicionalne učne skupine 

 pozitivna soodvisnost 

 posameznikova odgovornost 

 skupine so heterogene 

 vodstvene funkcije so porazdeljene 

 odgovornost drug za drugega 

 poudarek na kognitivnih in socialnih 

ciljih 

 poučevanje sodelovalnih veščin 

 učitelj opazuje sodelovalne veščine in 

poseže v delo, kadar je to potrebno 

 skupine analizirajo svoje delovanje 

 ni pozitivne soodvisnosti 

 ni jasne posameznikove odgovornosti 

 skupine so homogene 

 določen je vodja 

 odgovornost samo zase 

 poudarek samo na kognitivnih ciljih 

 predpostavlja se obvladovanje 

sodelovalnih veščin  

 učitelj je usmerjen v vsebino 

 ni analize delovanja skupine 

 

4.5 Izkustveno učenje 
 

Tomić (1999, str. 100–103) se pri pojasnjevanju izkustvenega učenja opira na Davida Kolba. 

Temeljna elementa učenja sta izkušnja in njena transformacija. Kolb opiše izkušenjsko učenje 

v šestih fazah: 

1 Načrtovanje 

Ugotavljanje potreb učencev, zmožnosti in pričakovanja in načrtovanje same izkušnje. 

2 Uvodna faza 

 Splošni del 

Učence lahko razdelimo po skupinah ali pa jih pustimo kot posameznike in jih 

izzovemo, da razkrijejo svoja pričakovanja in izkušnje. Pomembno je, da 

ustvarimo primerno skupinsko vzdušje in podamo pravila vedenja in delovanja. 

Seznanimo jih, da je uspeh v veliki meri odvisen od njihovega sodelovanja in da 

so zanj odgovorni vsi – tako vodja kot udeleženci. 

 Posebni del 

Uvajamo določene dejavnosti ter jasno in podrobno opredelimo cilje in podamo 

navodila za izvedbo.  
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3 Faza aktivnosti 

Tukaj razdelimo učence po skupinah in prostoru ter jim razdelimo učna gradiva. Vodje 

se lahko v delo vključijo ali pa samo spremljajo dogajanje. Priporočljivo je, da 

preverimo razumevanje. 

4 Faza analize 

Analiza je namenjena osmišljanju izkušnje, ki zajema vsebino in proces. 

5 Faza povzetka in transfera 

Učenci povežejo izkušnje s pričakovanji in teoretičnimi ugotovitvami. Pomembno je, 

da razvijejo kognitivno strukturo in razmišljajo o možni uporabi podobnih dejavnosti in 

znanja v nadaljnjem življenju.  

6 Faza evalvacije 

Evalvacija je lažja, če so cilji jasno postavljeni. Vodja poda povratno informacijo glede 

na subjektivne in objektivne vire informacij. 

 

Ne glede na to, katero didaktično strategijo uporabimo, ima pomembno vlogo pogovor, ki se 

razlikuje glede na to, po katerem pristopu izvedemo uro. 

»Učitelj potrebuje vrsto konkretnih zmožnosti, pri čemer mora biti vsebinsko še bolj podkovan 

kot pri tradicionalnem pogovoru, saj se mora  dobro odzvati na nepričakovane prispevke in jih 

vpeti v veliko sliko obravnavane tematike« (prav tam). 

Če je dialog dobro načrtovan in kakovostno izpeljan potem bodo učenci dogradili svoje 

obstoječe znanje. Prav tukaj pa je pomemben kognitivni konflikt (ki ga bom podrobneje opisala 

v nadaljevanju), do katerega pripeljemo učence z dialogom. 

 

Pri pogovoru so pomembna tako vprašanja učitelja kot učenca: 

 pravilno zastavljanje vprašanj, ki vodijo k odgovoru, primerno odzivanje na 

odgovore in vprašanja učencev, pozorno poslušanje učencev 

 poskusi in demonstracije namesto vprašanj, ter prijetna razredna klima (prav 

tam). 
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5 Pristopi k poučevanju 
 

5.1 Behavioristični pristop k poučevanju  
 

Behavioristično učenje in njegovo razumevanje se je začelo v zgodnjih 20. letih. 

Najpomembnejša predstavnika takega načina poučevanja sta bila Thorndike in Skinner 

(Dumont, Istance in Benavides 2013). 

Thorndikova različica je prevladovala v prvih nekaj desetletjih 20. stoletja. Njegova hipoteza 

je bila, da povezavo med dražljaji in odzivi nadzorujejo različni zakoni učenja. 

Najpomembnejši je zakon učinka. Pri tem se odziv na dražljaj okrepi, če mu sledi pozitiven 

učinek; tako imenovano nagrajevanje. Okrepitev poteka avtomatično brez zavestne aktivnosti 

(prav tam). 

Skinner je sredi 20. stoletja razvil novo različico behaviorizma, ki jo poimenujemo tudi 

operativno pogojevaje. Razlikuje med vedenjem, ki ga povzročijo zunanji dražljaji, in 

vedenjem, ki ga povzroči posameznik. Nagrajevanje okrepi pravilno delo bolj kompleksnega 

vedenja. S tem pa dosežemo, da je večja verjetnost, da se bo vedenje ponovilo. Tako 

nagrajevanje oziroma okrepitev želenega vedenja imenujemo operativno pogojevanje. Skinner 

je zagovarjal svojo teorijo, saj je verjel, da jo je možno uporabiti neposredno na učencih, čeprav 

je sam opravljal eksperimente na živalih. Učenje je razumel kot postopno približevanje 

želenemu kompleksnemu vedenju (prav tam). 

Sam behavioristični pristop izhaja iz behavioristične teorije učenja, ki zagovarja zakon vaje in 

zakon učinka. Učenec naj bi pri zakonu vaje povezal dražljaj z odgovorom. Zakon učinka pa je 

povezava med dražljajem in odgovorom, ki ga spremlja prijeten dražljaj. Moč povezave narašča 

s ponavljanjem odgovora na dražljaj. Za behavioristični način je značilno predvsem veriženje 

drobnih ciljev, doslednost in sprotno pogojevanje, predvsem pa je izrazita individualnost 

učencev. Ravno individualnost pa je največja slabost behaviorističnega pristopa, saj se učenci 

več naučijo v skupinah kot individualno. Behavioristični način pouka poteka po tradicionalni 

shemi, torej razlaga, utrjevanje, učenje transfera in vzdrževanje znanja (Magajna, 2016).  

Marzano (idr., 1988, v Kariž Merhar, Čepič, Planinšič, 2008, str. 220) pravi, da se behavioristi  

osredotočajo predvsem na zunanje okoliščine in jim pripisujejo tudi vzrok za spremembe v 

vedenju. 
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Učenec pri takem načinu poučevanja izvaja aktivnosti, za katere dobi pozitivno podkrepitev, ki 

je lahko pohvala ali nagrada, kadar je njegov odgovor pravilen, delno pravilen oziroma je 

vedenje zaželeno. Takšna povratna informacija na zaželen odgovor ali delo ima pozitivno in 

motivacijsko vlogo, saj spodbudi učenca k ponovnem doseganju pohvale oziroma nagrade. Tak 

način poučevanja je zelo učinkovit, vendar če celotno življenje delamo po takšnem načinu 

poučevanja, je človek navajen vedno dobivati nagrade in pohvale. Želja po učenju novih 

spoznanj tako izhaja le iz želje po pohvali in ne iz notranjih pobud učencev (Marentič Požarnik, 

1999, str. 185). 

Učenje je v tem kontekstu pojmovano kot preprost, aditiven proces kopičenja novih informacij 

in spreminjaje posameznika po principu dražljaj–reakcije. Tak princip učenja je vsekakor 

učinkovit pri preprostih oblikah učenja in pomnjenju, ko pa gre za zahtevnejše miselne procese, 

pa je tak način poučevanja manj primeren. Ker behavioristične teorije niso mogle pojasniti 

višjih oblik učenja in so temeljile na preprostem načinu, se je v 70. in 80. letih začelo zanimanje 

za človekovo mišljenje in način funkcioniranja, za raziskovanje kognitivnih procesov, kar je 

pomenilo tudi odmik od behaviorizma (Valenčič Zuljan, 2002).  

 

5.2 Kognitivni pristop k poučevanju 

 

V petdesetih letih 20. stoletja pa se je začel razvoj kognitivne teorije poučevanja. Na učence se 

ne gleda več kot nekoga, ki se odziva na določene dražljaje, pač pa nekoga, ki je zmožen 

predelovati informacije. Kognitivna teorija se je razvila predvsem zato, ker je vladalo veliko 

nezadovoljstvo zmožnosti behavioristične teorije, predvsem pri razlagi kompleksih pojavov 

(Dumont idr., 2013). 

Procesiranje informacij, kot tudi imenujemo kognitivni pristop, je v poučevanju vse bolj 

prevladovalo in je močno nasprotoval behaviorističnim teorijam. Zdaj je postal cilj poučevanja 

analiziranje in razumevanje notranjih mentalnih procesov in struktur znanja, ki so podlaga 

človeškega vedenja. Behavioristično razumevanje učenja kot krepitev odzivov je tedaj 

nadomestila metafora o usvajanju učenja (Mayer, 1996, v Dumont, 2013). 

Kognitivni pristop izhaja iz kognitivne teorije učenja. Pri kognitivni teoriji je najpomembnejše 

neskladje med notranjo sliko sveta in dejansko sliko oziroma izkušnjami učenca. Učenje je torej 

ravno premagovanje neskladja in je usmerjeno v njegovo premagovanje. Pouk je organiziran 
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tako, da učenec pride do neskladja in se zave potrebe po spremembi in dograditvi svojega znanja 

(Marentič Požarnik, 2000). 

Marzano (idr. 1988, v Kariž Merhar, Čepič, Planinšič, 2008, str. 220) kognitivni pristop 

označuje kot aktivni miselni proces spreminjanja, pomnjenja in uporabe znanja.  

Del kognitivnega pristopa poučevanja pa je tudi konstruktivističen način poučevanja, ki ga bom 

podrobneje predstavila v nadaljevanju diplomskega dela. 

Kognitivno-konstruktivistični pouk je znan tudi pod imenom transformacijski model pouka ali 

tudi interakcijski model pouka in temelji predvsem na Piagetovi razvojni teoriji in Vigotskem 

(Valenčič Zuljan, 2002). 

Resnick (1985; po Andersonovi, 1989., str. 102, v Valenčič Zuljan, 2002) pri kognitivno-

konstruktivističnem pristopu zapiše: »Pouk mora biti oblikovan tako, da ne postavlja znanja v 

učenčeve glave, temveč da oblikuje tako okolje, ki omogoča, da si učenci ob učiteljevi pomoči 

konstruirajo dobro znanje.« 

 

M. Valenčič Zuljan (2002) je povzela nekaj temeljnih značilnosti kognitivno-konstruktivistično 

usmerjenega pouka: 

 Osrednja pozornost je namenjena učenčevi aktivni vlogi pri pouku. Pomembno je, da 

načrtujemo učenčevo osamosvajanje skozi vse etape učnega procesa, za to pa je 

potrebno podrobno poznavanje učencev – za dobro načrtovanje in izbiranje problemskih 

vsebin in didaktičnih načinov dela. 

 Pri obravnavi nove učne vsebine je učitelj predvsem pozoren na učenčevo predznanje 

in izkušnje, poglede, pojmovanja in prepričanja  in ne zgolj na količinsko razsežnost 

znanja, torej ni le pomembno kaj učenec ve in česa ne, temveč postane pomembna 

kvalitativna dimenzija, kako razmišljamo, utemeljujemo, itd. Učitelj spremlja učenca in 

nadzoruje njegove primanjkljaje ter nepopolna stališča. Učitelj zahteva, da učenci že 

pred samo obravnavo nove učne vsebine povejo svoja stališča in mišljenje, napovejo 

rezultate in jih vzpodbuja k zastavljanju vprašanj, razlagi idej in predlogov (Yager, 1991 

v Valenčič Zuljan, 2002). 
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 Učitelj oblikuje situacijo socialno-kognitivnega konflikta, pri tem pa izhaja in učenčevih 

idej, predlogov in različnih mišljenj. V tem delu mora učitelj skrbno pripraviti 

argumente, vprašanja, … za oblikovanje konflikta, pri čemer mora biti pozoren, da se 

učenčeve ideje na podlagi novih spoznanj preoblikujejo. Pomembno je tudi vključiti 

situacije iz vsakdanjega življenja in primere, ki so učencem blizu in poznani (Yager, 

1991, v Valenčič Zuljan, 2002). 

 Namen takšnega načina poučevanja ni samo oblikovanje situacij socialno-kognitivnega 

konflikta, pač pa je predvsem pomembna faza, ko se nudi učencem podporo in pomoč 

pri razreševanju tega (ponujanje zidarskega odra oz. odranje). 

 Eden od ključnih ciljev takšnega načina poučevanja je tudi razvoj metakognitivnih 

sposobnosti učencev. 

 Velik pomen ima tudi sodelovanje učencev. Pomembno je, da učitelj nameni dovolj časa 

za refleksijo in analizo, saj s tem učenci sodelujejo in se naučijo poslušati in sodelovati 

drug z drugim. 

 Opisan način dela lahko uspešno poteka le v sproščenem in spodbudnem ozračju, zato 

je ključnega pomena razredna klima.  

 Kognitivno-konstruktivistični, transformacijski oziroma interakcijski model pouka je 

kompatibilen z različnimi modeli diferenciacije, individualizacije in spodbudno vpliva 

tudi na nadarjene učence (Valenčič Zuljan, 2002). 

  

Schneider in Stern (2009, po Dumont idr., 2013) kognitivni pogled na učenje strneta v deset 

temeljnih ugotovitev. Poudarita, da sta kakovost in količina znanja enako pomembna. 

 Učenje izvaja predvsem učenec; 

 upoštevati je treba učenčevo predznanje; 

 pomembna je povezanost struktur znanja; 

 učenje skrbi za uravnoteženo usvajanje konceptov, veščin in metakognitivnih 

kompetenc; 

 znanje gradimo s hierarhično organiziranimi koščki znanja; 

 za učenje izkoriščamo strukture zunanjega sveta; 

 vsak posameznik ima omejene zmožnosti učenja; 

 učenje je posledica dinamičnega prepletanja čustev, motivacije in spoznanj; 

 gradimo transferne strukture znanja; 

 za učenje sta potrebna čas in napor. 
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5.3 Konstruktivistični pristop k poučevanju 

 

Konstruktivizem je ˝hiša z mnogimi vrati˝, skozi katera danes vstopajo številni strokovnjaki, ki 

iščejo rešitve iz krize sodobnega izobraževanja in modele (uspešnejše) graditve kakovostnega 

znanja« (Reich, 2004, v Marentič Požarnik, 2004, str. 41). 

Plut Pregelj (2008) definira: »V konstruktivističnih pogledih ni pomembno le pridobivanje 

znanja, ampak tudi kakovost miselnih procesov, ki omogočajo učečemu se učenje in znanje, s 

pomočjo katerega se bo znašel v trajno spreminjajočih se življenjskih razmerah. 

Konstruktivistično znanje naj bi bilo trajno in družbeno uporabno. Prav tako naj bi učečega 

navajalo k samostojnosti in ga nenehno spodbujalo k nadaljnji miselni aktivnosti.« 

 

 

Slika 3: Opis faz konstruktivističnega modela pouka (povzeto po Krapše, 1999a) 
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Na podlagi Piagetove razlage pa so se oblikovale štiri stopnje oziroma faze konstruktivističnega 

poučevanja, ki so v skladu z zgoraj prikazanim modelom konstruktivističnega pouka, in sicer 

(Marentič Požarnik in Plut Pregelj, 2008, str. 62): 

Pred vsakim začetkom poučevanja si mora učitelj najprej izbrati temo, ki je vnaprej določena v 

učenem načrtu. Izbrani sklop mora učencem predstaviti in napovedati namen in cilje. Nato sledi 

prva stopnja: spoznavanje učenčevih subjektivnih pojmovanj in idej ter ugotovitev njegovega 

predznanja. 

V drugi stopnji sledi primerjava učenčevih idej z drugimi. Primerjavo z različnimi aktivnostmi 

pripravi učitelj. Skozi aktivnosti nato dopolnjujejo in nadgrajujejo svoje obstoječe znanje. 

Sledi tretja stopnja, kjer učenci oblikujejo ustrezno pojmovanje naučenega. V tej fazi učitelj 

tudi poda oziroma predstavi hipotetično uporabo novega znanja v vsakdanjem življenju. 

In zadnja faza je preverjanje, ali učenci novo pridobljeno znanje razumejo. Najbolje je narediti 

analizo strokovnih predstav in refleksijo. Primerna je tudi primerjava začetnih napovedi in 

predstav s končnimi. 

 

Uzuntiryaki, Boz, Kirbulut in Bektas (2009) so kot glavne značilnosti konstruktivističnega 

pouka navedli: 

 v središču pozornosti je učenec, tako kot njegovo predhodno znanje, izkušnje in miselne 

strukture; 

 učenec je aktiven v učnem procesu in je odgovoren za svoje učenje; 

 poučevanje ni prenos znanja z učitelja na učenca, pač pa delovanje v spodbudnem 

vnaprej pripravljenem učnem okolju, ki omogoča učencu samostojno delo in 

pridobivanje znanja; 

 v novih situacijah ponuja številne možnosti za pridobivanje novega znanja; 

 spodbuja in omogoča refleksijo; 

 daje pomemben poudarek kakovosti; 

 spodbuja socialne interakcije. 
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Windschitl (2002, str. 137, v Marentič Požarnik, 2004, str. 53–54)  je oblikoval načela, ki so 

lahko osnova za tak način poučevanja: 

 učitelj pridobi informacije o učenčevem predznanju in izkušnjah o obravnavani snovi, 

 učitelj oblikuje učne situacije, s katerimi bodo učenci dosegli prestrukturiranje znanja, 

 učenec mora večkrat dobiti priložnost reševati kompleksnejše situacije, 

 pogosto naj se uporablja smiselni dialog, 

 učitelj mora učence spodbujati in voditi k samostojnem razmišljanju in uporabi novo 

pridobljenih znanj 

 učenci naj razlagajo, napovedujejo in opisujejo probleme, 

 učitelj tudi pred učenci razkrije miselne probleme in jih pred učenci tudi modelira, 

 učitelj ustvarja v razredu sproščeno vzdušje, ki učence opogumlja, 

 učitelj uporabi različne strategije za preverjanje in 

 učenci sodelujejo pri oblikovanju kriterijev kakovostnega znanja in tudi pri samem 

ocenjevanju. 

 

Plut Pregelj (2008) pa kot glavne cilje konstruktivističnega načina poučevanja navaja: 

 učenčevo miselno dejavnost,  

 učiteljevo domiselnost pri uporabi različnih metod in oblik,  

 individualno odgovornost učitelja, ki je odgovoren za poučevanje in nastajanje 

učenčevega znanja, 

 individualno odgovornost učenca, ki je odgovoren za svoje znanje. 

 

Najpomembnejše značilnosti konstruktivističnega načina poučevanja so torej: 

 izhajamo iz vedenja, znanja in izkušenj udeležencev, 

 podpiramo njihove pobude, 

 sprejemamo avtonomijo, 

 uporabljamo različne vire, podatke, gradiva, 

 spodbujamo aktivnost učencev, 

 uporabljamo različne metode, oblike dela in dejavnosti, 

 prilagajamo vsebine in strategije, 

 zastavljamo odprta vprašanja, 

 spodbujamo diskusijo, 
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 preverjamo razumevanje, 

 ustvarjamo pogoje za pridobivanje izkušenj, 

 učencem damo čas za razmislek, 

 spodbujamo refleksijo na socialnem, emocionalnem in kognitivnem področju (Budnar, 

v Marentič Požarnik, 2008, str. 663–664). 

Vse omenjene značilnosti lahko najdemo tudi v opisanih strategijah poučevanja. Tako 

problemski pouk, raziskovalni pouk, projektno učno delo in ostale opisane strategije sledijo 

vsem navedenim značilnostim. Vse dajejo temu velik poudarek in izhajajo predvsem iz 

učenčevega predznanja, izkušenj in predstav. Vse strategije sledijo njihovim idejam in so 

zasnovane na njihovo pobudo. Idejam sledimo tako, da se pogovarjamo in raziskujemo snovi 

in pojme, ki so učencem najmanj jasni in se njihove predstave ne skladajo. Do neskladij 

pridemo tako, da učence sprašujemo po mnenju, izkušnjah in predstavah. Ko dosežemo 

neskladja, pustimo učence, da sami pridejo do zaključkov. Kot učitelj poskrbimo, da ne zaidejo 

s poti in jih, če imajo težave, vodimo, ponudimo in predlagamo jim različne naloge, vprašanja, 

podvprašanja, organiziramo delo v dvojicah ali skupinah …. Ko večina učencev pride do 

končnih rešitev in spoznanj, diskusijo končamo in poskusimo vključiti vse učence, tako da 

postavljamo odprta vprašanja. Predvsem pa moramo imeti čas in ne hiteti z vprašanji in 

odgovori.  

 

Patry (v Marentič Požarnik in Plut Pregelj, 2008, str. 62) opozarja, da je zelo pomemben korak 

v konstruktivističnem pouku, da učence usmerimo v problem in jim ga približamo. Problem, s 

katerim se ukvarjamo, mora imeti smisel tako za učitelja kot tudi za učenca. Torej moramo 

izhajati iz učenčevih interesov, izkušenj, pojmovanj, predznanja.  

 

Marentič Požarnik B. (2000, str. 58) predlaga dva načina, kako najbolje ugotovimo učenčeva 

predznanja o novih pojmih. Predlaga, da učence razdelimo v skupine in s tem preprečimo 

negativno označevanje posameznikov, ki o določenem pojmu nimajo izkušenj in predznanja. 

Vsem pa damo priložnost, da se med seboj poslušajo in drug od drugega tudi kaj naučijo.  
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Načina, ki jih predlaga Marentič Požarnik B., sta: 

 Učenci najprej individualno napišejo asociacije na nov pojem, ki se obravnava; nato v 

manjših skupinah oblikujejo miselne vzorce, ki jih nato primerjajo in ugotovijo 

podobnosti, razlike in morebitne napake. To je osnova za nadaljnje učenje. 

 V prostor na steno razobesimo kartice z novimi pojmi. Učenci se sprehodijo po prostoru, 

si ogledajo kartice in pod njih lepijo lističe s svojimi opredelitvami. Čez čas so ene 

kartice opremljene z različnimi opredelitvam, druge ostanejo brez njih ali pa so 

enostranske ali napačne. To je osnova za razjasnjevanje pomanjkljivih oziroma 

napačnih pojmov. 

 

 5.3.1 Opredelitev konstruktivizma  

Konstruktivisti so soglašali s pogledi kritične in humanistične psihologije in zatrjevali, da 

spoznanje ne pomeni neposrednega odseva stvarnosti, pač pa ima tu pomembno vlogo subjekt 

spoznavanja. Učenje so pojmovali kot »proces, ki spodbuja intuicijo in logično analitično 

razmišljanje, ki podpira kompleksno reševanje aktualnih problemov in ustvarjalno 

predvidevanje in razreševanje predpostavk morebitnih neslutenih izzivov in prihodnjih 

problemov« (Marentič Požarnik, 1987). 

Konstruktivizem se pojavlja na več področjih in če ga dobesedno prenesemo v slovenski jezik, 

pomeni konstruirati, zgraditi, zasnovati (Marentič Požarnik, 2003).  

 

Temeljna predpostavka konstruktivizma je, da znanja ne moremo preprosto posredovati drugim 

oziroma ga od drugih sprejemati. Znanje si moramo zgraditi in skovati z lastno miselno 

aktivnostjo ob izpopolnjevanju in spreminjanju obstoječih idej o svetu. Tudi znanje ni 

objektivno, pač pa subjektivni konstrukt, ki ga ustvarja vsak posameznik v procesu osmišljanja 

svojih izkušenj (Marentič Požarnik, 2000). 

 

Najprej se je konstruktivizem pojavil kot umetnostna smer po prvi svetovni vojni, tedaj se je 

osredotočal predvsem na tehnični razvoj, na obliko in konstrukcijo. Šele v poznejših letih pa se 

je razširil na psihološko, sociološko, antropološko in pedagoško področje (Krapše, 1999). 

Konstruktivizem na področju izobraževanja šele dobiva svojo vlogo. Poudarek je predvsem na 

samoiniciativni graditvi znanja in miselni aktivnosti učencev, ki pridobivajo znanje z lastnimi 

izkušnjami (Marentič Požarnik, 2003). 

Velik vpliv na konstruktivizem na področju izobraževanja sta prinesla tudi Piaget in Vigotski. 
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Ne glede na to, s katero vrsto konstruktivizma so se avtorji ukvarjali, so v grobem vsi 

zagovorniki enakih stališč. Ukvarjali so se predvsem z iskanjem nove poti za dosego znanja, ki 

je razumljivo za vsakega posameznika. Priznavali so tudi več možnosti in različne ideje za 

doseganje ciljev (Plut Pregelj, 2004, v Marentič Požarnik, 2004, str. 23–27). 

  

PSIHOLOŠKI KONSTRUKTIVIZEM 

Psihološki konstruktivizem temelji predvsem na sodelovanju posameznika z okoljem. Med 

predstavnike psihološkega konstruktivizma uvrščamo Jeana Piageta (1896–1980), ki je 

zasnoval empirično podlago za razvoj kognitivno-konstruktivističnega modela učenja in 

poučevanja. Neposredno ga niso zanimali pedagoški vidiki, pač pa razvojno psihološki. Po 

njegovem mnenju je učenje težnja po organizaciji izkušenj in težnja po prilagajanju okolju. 

Učenec, ki se sreča z novo vsebino, jo poskuša povezati s svojim predznanjem in izkušnjami, 

ki so strukturirane v kognitivnih shemah. Učenec svoje znanje utrdi in razširi natanko takrat, 

ko se nove vsebine združijo z obstoječimi kognitivnimi shemami. Tak proces Piaget imenuje 

asimilacija. Če se nove izkušnje in znanja ne usklajujejo z že obstoječimi kognitivnimi 

shemami, mora otrok svoje obstoječe kognitivne sheme postopno preoblikovati in prilagoditi 

ter spremeniti v skladu z novimi informacijami in izkušnjami. Ta proces poimenuje 

akomodacija. Gre za zahteven proces preoblikovanja sheme. Preplet obeh procesov tako 

asimilacije kot akomodacije imenujemo ekvilibracija, ki je nekakšno ravnotežje obeh. Pa 

poglejmo, kako se to pokaže pri pouku. Učitelj opomni učence na že obstoječe znanje, ki ga 

imajo, in ga tako lažje povežejo z novimi pojmi in spoznanji. Pred tem pa mora učitelj kar dobro 

poznati učence, da lahko predvideva, kakšno je njihovo predznanje (pogledi, pojmovanja, …). 

Piaget poudarja, da je pomembno, da učenčevim idejam res prisluhnemo in jim ne vsiljujemo 

pravilnih odgovorov (Marentič Požarnik in Plut Preglej, 2008, str. 53–57). 

 

SOCIALNI KONSTRUKTIVIZEM 

»Socialni konstruktivizem zagovarja, da učenje ni le individualna zadeva, nekakšen samoten 

proces, ki poteka v posamezniku, ampak je za učenje bistvenega pomena dialog, možnost 

spraševanja, sprotnega preverjanja smisla, lastnih domnev v skupini, tj. proces skupinskega 

sodelovanja v socialnem procesu konstrukcije znanja (Marentič Požarnik, 2000, str. 17–18). « 

Predstavnik socialnega konstruktivizma je Vigotski (prva polovica 20. stoletja). Vigotski je 

trdil, da razvoj posameznika ni možen brez jezika in njegove socialne umeščenosti. Zanimivi 

sta tudi njegovi teoretični predpostavki učenja: 
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1. učenci rešujejo učne naloge ne samo z rokami in očmi, ampak tudi z jezikom in 

2. učenje in znanje najprej nastaja v skupini, šele nato ga posameznik predela in ponotranji.  

Poudarja, da učenje poteka prek jezika ob pogovoru med učiteljem in učencem (Marentič 

Požarnik, Plut Preglej, 2008, str. 53–57). 

Socialni konstruktivizem temelji na tem, da posameznika brez socialnega okolja in interakcije 

z njim ni mogoče razumeti. Socialni konstruktivizem razdelimo še na dve različni smeri. Prva 

se pri nastajanju znanja učencev ukvarja z mikro socialnimi vidiki, ki se kažejo na ravni 

medsebojnih odnosov in preučuje predvsem vpliv socialnih odnosov med učenci in drugimi, ki 

nastopajo v učnem procesu. Druga pa se ukvarja tudi s širšimi vidiki ozaveščanja procesov 

nastajanja znanja na makro nivoju. Pod širše ozaveščanje uvrščamo vpliv posameznih kultur, 

družbenih ureditev, političnih struktur in podobno. Poudarja predvsem ozaveščanje učencev o 

nastajanju znanja in njegovih družbenih razsežnostih, spodbuja tudi možnost različnih razlag 

za iste pojave in razmislek o učenčevem pojavu in vlogi v učnem procesu. 

Obe smeri pa poudarjata pomen oblik in strategij učenja, ki spodbujajo medsebojno 

dogovarjanje in razmišljanje. To se kaže predvsem pri vodenem razgovoru, sodelovalnem 

učenju in projektnem delu (Plut Pregelj, 2004, v Marentič Požarnik, 2004, str. 23–27). 

 

RADIKALNI KONSTRUKTIVIZEM 

Razvil ga je Ernst von Glasersfeld na podlagi Peagetove teorije. Radikalni konstruktivizem se 

je uveljavil predvsem na področju matematike in naravoslovja.  

Von Glasersfeld poudarja, da je za razumevanje konstruktivizma pomembno zavedanje o 

nejasnosti in negotovosti. Tisti, ki ne sprejemajo spoznavnoteoretskih osnov znanja in se ne 

ukvarjajo s psihološko konstrukcijo znanja, zanj niso konstruktivisti. Kritiki pa radikalnemu 

konstruktivizmu očitajo, da zanika objektivno resničnost. Za šolske namene so njegove zahteve 

morda pretirane, saj je skoraj nemogoče pričakovati, da bo učenec podvomil o vsaki svari. 

Učenci se v šoli nekatere stvari učijo tudi na pamet in pa s posnemanjem in tukaj njegove 

zahteve ne delujejo (Marentič Požarnik, Plut Preglej, 2008, str. 53–57). 

Poudarjal je torej individualnost izkušenj in predvsem problematičnost jezika v učnem procesu. 

Problematičnost v jeziku je videl predvsem zato, ker je bil mnenja, da lahko z jezikom 

prenašamo vsebine na učence in s tem pozabimo na učenčeve izkušnje. Da pride do učenja in 

znanja, moramo učence usmeriti v lastno konstrukcijo izkušnje (Plut Pregelj, 2004, v Marentič 

Požarnik, 2004, str. 23–27). 
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5.3.2 Konstruktivistični način poučevanja 

 

5.3.2.1 Vloga učitelja in učenca v konstruktivističnem načinu poučevanja 

 

»Učitelj vpliva na celotni izobraževalni proces in dogajanje v njem, hkrati pa se pod vplivom 

različnih dejavnikov nenehno razvija in spreminja na konkretni delovni ravni in v didaktičnem 

paradigmatskem pogledu« (Kramar, 2004, v Marentič Požarnik, 2004, str. 113). 

Konstruktivizem daje učiteljem pomembno vlogo, saj mora ustvariti ugodne pogoje za proces 

učenja. Delovati mora tako, da bo učencem vedno manj potreben, to pa ne pomeni, da je konec 

učiteljevega poučevanja, pač pa da se spreminja vloga učitelja in njegove vloge. V učiteljevi 

vlogi se skrivajo tako vzgojno-izobraževalni procesi kot tudi disciplinarni (Kramar, 2004, v 

Marentič Požarnik, 2004, str. 113–115). 

Učitelj je v konstruktivističnem načinu poučevanja nujno potreben, saj še vedno ohranja 

vodilno vlogo v poučevanju. Učitelj je še vedno predstavnik pravega znanja in pomaga učencem 

priti do tega. Učitelj jih pri tem usmerja, da se gibljejo do pravilnih odgovorov. Če učenci 

zaidejo s prave poti do odgovora, je njegova naloga, da to opazi in jih preusmeri (Marentič 

Požarnik, 2008). 

Učitelj torej načrtuje in pripravi proces, kjer učenci pridobivajo nova znanja z lastno 

aktivnostjo. Učencem pojasnjuje, približuje in išče možnosti do zastavljenih ciljev. S svojo 

aktivnostjo spodbuja učence in nanje vpliva, jih usmerja, tako da učenci sami pridejo do želenih 

ciljev. Včasih je treba dopolnjevati in posredovati nekatera gotova znanja (prav tam). 

Kramar navaja vzgojno-izobraževalno funkcijo učitelja v vzgojno-izobraževalnem procesu: 

 Nanaša se na vse konstitutivne sestavine in faze izobraževalnega procesa, na 

neposredno in posredno didaktično okolje. 

 Učitelj poučuje, izbira in oblikuje posamezne sestavine in jih oblikuje v logično urejeno 

didaktično celoto. 

 Zajema vse ravni: globalno konceptualno, splošno operativno in neposredno izvedbeno 

ter vse faze izobraževanega procesa: načrtovanje, pripravo, izvajanje, verifikacijo in 

vrednotenje. 

 Učiteljeva vloga zajema različne vidike dejavnosti, ki imajo vzgojno-izobraževalne 

vplive. 

 Učiteljeva povezovalna, usmerjevalna, spodbujevalna, korektivna vloga je v funkciji 

vzgojno-izobraževalne dejavnosti učencev in z njo povezuje celoto (prav tam). 
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Von Glasersfeld (1995, v Marentič Požarnik 2004, str. 109) pa značilnosti konstruktivističnega 

učitelja in njegove pristope opisuje kot: 

 za učitelja je pomembno, kaj se dogaja v učenčevi glavi, 

 učitelja zanima razmišljanje učenca in njegove predstave, saj na podlagi tega ugotovi, 

kakšen je učenčev model konceptualne strukture, 

 učitelj pomaga učencu spremeniti njegove konceptualne strukture, 

 učenčeva vprašanja, opisovanja in razlage v reševanju problema učitelju povedo, kaj je 

zanj smiselno in pomembno (čeprav morda ni za učitelja), 

 najboljši so primeri iz učenčevega vsakdana in njegovih izkušenj, 

 pomembno je, da učitelj učencu predstavi, da so koncepti in teorije sprejeti v določenem 

obdobju in ne veljajo za končno resnico. 

 

Pomembno je, da učitelj izhaja iz učenčevega predznanja in njegovih izkušenj. Če nasprotujemo 

učenčevim izkušnjam, predhodnem znanju in vrednotam, se lahko pri učenju novih vsebin, 

predvsem pri učenju pojmovanj zgodi, da: 

 učenci spregledajo podatke, ki bi jim koristili, in ohranjajo osnovne pojme 

nespremenjene,  

 zavrnejo nenavadne podatke in obdržijo le stare, 

 novih podatkov ne znajo povezati s svojim predznanjem (starimi podatki), 

 nove podatke imajo za neveljavne, 

 reinterpretirajo nove podatke tako, da postanejo komplementarni, 

 spreminjajo koncepte samo na zunaj,  

 le redko pa se izvrši velika konceptualna sprememba in zamenjava starih z novimi pojmi 

(Chinn in Brewer, 1993, v Marentič Požarnik, 2004, str. 29). 

Vse to zahteva kakovostno usposobljenost učiteljev tako z vidika strokovnega znanja 

posameznega predmeta kot tudi psihološkega in didaktičnega znanja. Učitelj mora poznati 

značilnosti učencev. Učitelji s tem, ko izhajajo iz učenčevih idej in predznanj, oblikujejo 

kognitivne konflikte, pri čemer morajo biti še posebej pozorni na različne zmožnosti učencev. 

Zagotovo ni namen pouka le kognitivni konflikt, pač pa je pomembnejša faza v vsem tem 

nudenje prave pomoči in podpore pri razreševanju konflikta (Valenčič Zuljan, 2002), kar je v 

skupini učencev zahtevno. 
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Konstruktivistični način poučevanja prinaša nove spremembe poučevanja in s tem so 

posledično potrebne tudi spremembe v izobraževanju in usposabljanju učiteljev. 

Konstruktivistični način poučevanja prinaša za učence številne prednosti (Uzuntiryaki, 2003): 

 s sodelovanjem z vrstniki in učiteljem se vzpostavi večja motivacija za učenje, 

 krepijo in oblikujejo se nove prijateljske vezi, 

 izboljša se komunikacija med učenci, 

 navajajo se na timsko delo, 

 spodbuja se ustvarjalnost in kritično mišljenje, 

 lažje najdejo povezavo med vsakdanjim in šolskim učenjem. 

 

5.3.3 Kognitivni konflikt in odranje 

 

Konstruktivistični način poučevanja je večinoma izpeljan kot spreminjanje obstoječih misli 

učencev, pogosto s pomočjo kognitivnega konflikta (Krnel, 2003, v Marentič Požarnik 2004, 

str. 270). 

Različni avtorji torej navajajo, da je bistvo konstruktivističnega pouka in načina poučevanja, da 

ne odpravljamo učenčevih zmot in napačnih predstav, pač pa da se učenec sam prepriča, da 

njegove predstave ne držijo. Na podlagi tega pa poskušamo oblikovati kognitivni konflikt v 

obliki nalog ali dejavnosti, v katerih napačne predstave odpovejo.  

Kognitivni konflikt se sproži, ko pride do nestrinjanja v socialnem okolju in ko posameznik 

konflikt reši, to spodbudi preoblikovanje posameznikovih kognitivnih shem. Pri tem pa so 

ključnega pomena posameznikovi cilji in nameni (Piaget, 1954, v Peklaj idr., 2009). 

Pri kognitivnem konfliktu novo znanje nastaja v interakciji učencev z okolico in sicer ne le s 

fizičnim okoljem, ampak tudi s sošolci in učiteljem. Interakcija med učiteljem in učencem pa 

se lahko odvija (Bell, 1993, v Marentič Požarnik 2004, str. 270): 

 »učitelj sporoči, da je zamisel slišal, 

 zamisel pretehta in ovrednoti, 

 prosi za dodatna pojasnila, 

 zastavi vprašanje, ki podpira učenčevo zamisel, 

 predlaga nasprotno razlago, 

 pomaga učencu preveriti zamisel, 

 razširi zamisel ali razlago še na druge primere, 

 pomaga pri diferenciaciji razlag in pojmov. « 
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Kognitivni konflikt se sproži, ko učenec ni zadovoljen z lastno konceptualno predstavo in si 

postavlja smiselna vprašanja, ki so mu v izziv. Kognitivni konflikt omogoča:  

 »spreminjanje napačnih ali nepopolnih konceptualnih pojmovanih predstav 

(preverjanje razumevanja pojmov), 

 uvid v smiselnost učenja novih vsebin (zakaj je novo znanje potrebno, kje ga lahko 

uporabimo), 

 navezovanje na obstoječo mrežo znanja (učenec novo znanje poveže z znanjem, ki ga že 

ima), 

 povezovanje znanja (znotraj predmeta ali medpredmetno)« (Žakelj, 2004, str. 312–313). 

Kognitivni konflikt najpogosteje nastane, ko preverjamo učenčevo predznanje in se to ne sklada 

z pričakovanim. Pomembno je, da učenec sam ugotovi, da njegovo predznanje ni ustrezno. 

Učitelj zato lahko pripravi demonstracijo presenečenja ali pa do tega pripelje s skupinskim 

delom, katerega namen je eksperimentiranje in izmenjava nasprotujočih si idej med učenci 

(Marentič Požarnik, 2000, str. 58) 

 

Kognitivni konflikt torej ni učiteljevo popravljanje učenčevih napačnih predstav z neposrednim 

poučevanjem, pač pa se mora učenec najprej zavedati napačne predstave in nato s podporo 

učitelja te napačne predstave spremeniti. 

Posebno prednost ima obvladovanje novih spretnosti, sposobnosti in poglabljanje ter 

razumevanje osnovnih pojmov, ki jih učenec lahko uporabi v novih situacijah (Marentič 

Požarnik, 2004). 

A. Žakelj (2004) predlaga, da bi ravno zaradi prenatrpanosti vsebin in premalo časa, ki je 

namenjen obravnavi, učitelji morali večkrat sproti preverjati razumevanje učenčevih pojmovanj 

in s tem bi vedeli, kakšno znanje učenec ima.  

 

Velik pomen ima tudi poznavanje učenčevega predznanja in pogledov ter izkušenj v zvezi z 

določeno snovjo. Tu pride v ospredje ključna vloga učitelja, ki mora poznati učenčeve 

pomanjkljivosti in nepopolna pojmovanja, hkrati pa ga mora spodbujati in izzvati, da zastavlja 

vprašanja in opredeli svoje ideje, izkušnje, mnenja in stališča. S tem učitelj spodbuja situacije 

za nastanek socialno-kognitivnega konflikta, saj obstoječe učenčeve strukture niso več popolne. 

Do konfliktnosti lahko pride tudi pri podajanju različnih mnenj med sošolci (Yager, 1999, v 

Valenčič Zuljan, 2002, str. 10). 
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Temeljni korak pri konstruktivističnem načinu poučevanja je nudenje podpore učencu pri 

razreševanju kognitivnega konflikta (nudenje zidarskega odra oziroma odranje (“scaffolding”). 

Pojem izhaja iz teorije o proksimalnem razvoju Leva Vigotskega in se nanaša predvsem na 

podporo, ki jo učitelj nudi učencem v procesu učenja, ki jo pripravi vnaprej. Odra pa tudi s 

sprotnimi intervencijami. Med sprotne intervencije štejemo vprašanja, katerih namen je 

ponovni razmislek učenca ali ponovitev določenega dela preizkusa. Lahko zahteva, da učenec 

določeno stvar ponovno razloži in ob tem ugotovi potrebne stvari, ki so pomembne in jih 

potrebuje za nadaljnje delo. Z odranjem učitelj poskrbi, da so učenci na pravi poti do 

zastavljenih ciljev in da je njihovo učenje pravšnje glede na njihovo predznanje, predhodne 

izkušnje in starost. Učitelj nudi odranje glede na potrebe učencev, lahko ga povečuje ali pa 

zmanjšuje (Dumont idr., 2013) 

Vsekakor konstruktivisti ne pričakujejo, da učenec pri svojem razvijanju učnih vsebin in 

strategij ne bo potreboval nobenega posredovanja ali vodenja. Odranje je torej podpora učencu, 

je prilagodljivo in začasno in učencu ga pri obravnavi nove učne vsebine nudi učitelj 

(Sentočnik, 2004, v Marentič Požarnik, 2004, str. 592). 

Sentočnik (v Marentič Požarnik, 2004, str. 592–593) zidarski oder definira kot »podporne 

strukture, ki jih učitelj pripravi vnaprej (npr. navodila za izvedbo dejavnosti, smernice za delo, 

predlogi možnih pristopov k reševanju, opisni pričakovane kakovosti dosežkov ipd.), in 

omogočajo aktivno in samostojno učenje s prilagojenim tempom, učitelju pa puščajo čas za to, 

da se posveča posameznikom in jim nudi podporo. « 

 

Pri oblikovanju in reševanju kognitivnega konflikta in odranja je učiteljeva pomembna vloga 

graditi »zbirko podatkov, informacij in materialov za argumentiranje in spodbujanje 

kognitivnega konflikta ter preoblikovanja učenčevih idej v luči novih spoznanj in ugotovitev « 

(Valenčič Zuljan, 2002, str. 10). Pri tem pa učitelji naletijo na različne izzive. Predvsem pri 

odranju in reševanju kognitivnega konflikta igra veliko vlogo čas, ki je potreben za omenjen 

način poučevanja. Učitelj mora skrbno načrtovati odranje za vsakega posameznega učenca na 

podlagi njegovega predznanja in razumevanja vsebin, s tem pa spodbujati učenje. Brez podpore 

pri reševanju konflikta učenci ne morejo uspešno uporabljati omenjenih pristopov v polni meri, 

saj ne pridejo do zaključne stopnje, kjer konflikt razrešijo (Dumont idr., 2013). 

Učitelj zato že pred samim konfliktom izvabi iz učenca njegovo predznanje, izkušnje in stališča, 

da mu potem lažje pomaga pri procesu usmerjanja in odranja.  
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Odranje je način, ko učitelj ali katera koli druga kompetentna oseba učencu nudi pomoč in s 

tem oblikuje in pojasnjuje spoznavne procese. Taka oblika pomoči pomaga posamezniku 

napredovati, da doseže učni cilj. Učitelj pri tem pozna učenčeve sposobnosti in prilagaja način 

podpore njegovim zmožnostim in značilnostim vsebine. Če učitelj ali kompetentna oseba 

učencu ne bi nudila te pomoči, ta ne bi dosegel zastavljenega učnega cilja (Marentič Požarnik, 

2008, str. 32). 

 

6 Konstruktivistični način poučevanja fizike 
 

Opisani način poučevanja v prejšnjem poglavju velja tudi za pouk fizike, zato bom v 

nadaljevanju izpostavila zgolj določene specifične poudarke. 

Učitelji pri načrtovanju in izvajanju pouka sledijo ciljem in standardom znanja, ki so zapisani 

v učnem načrtu za posamezni predmet. Učni načrti se z leti dopolnjujejo in zadnja dopolnitev 

učnega načrta za fiziko je bil leta 2011 z namenom, da se še bolj približa učno snov učenčevemu 

razvoju in izkušnjam.  

Učni načrt fizike postavlja v ospredje višje miselne procese s poudarkom na razumevanju in 

vrednotenju. Spodbuja učence k raziskovanju in razlaganju fizikalnih pojavov v okolju in jim 

ponuja možnost, da pridobijo znanje, razumevanje, vrednote, stališča in spretnosti (Učni načrt 

za fiziko, 2011). 

Še vedno je velik poudarek na pomnjenju dejstev, a se povečuje potreba po obvladovanju 

instrumentov, orodij in  postopkov, s katerimi obdelujemo informacije. Pouk fizike kot eden 

temeljnih splošnoizobraževalnih predmetov v osnovni šoli razvija predvsem osnovne 

kompetence v naravoslovju in tehnologiji. Ključne kompetence, ki jih razvija pouk fizike, so 

kritično mišljenje, reševanje problemov, ustvarjalnost, dajanje pobud, sprejemanje odločitev, 

ocena tveganja (prav tam). 

Učni načrt vsebuje in opiše tako splošne kot operativne cilje. Operativni cilji pa so še razdeljeni 

na obvezne in izbirne. Za obvezne operativne cilje so opredeljena potrebna znanja, ki jih 

pričakujejo ob koncu osnovne šole in so namenjena vsem učencem. Izbirni operativni cilji pa 

so dodatno poglobljena znanja in jih učitelj obravnava po svoji lastni presoji glede na zmožnost 

učencev. Pri nekaterih ciljih je tudi priporočljivo eksperimentiranje, kar je tudi ustrezno 

označeno s črko E (prav tam). 

Učni načrt torej vsebuje tudi veliko priporočil, ki dopolnjujejo splošne in operativne učne cilje. 

Priporočila se navezujejo predvsem na to, kako naj učitelj izvaja in predstavi določene učne 
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cilje. Ključnega pomena je ustvarjanje spodbudnegaa učnega okolja in situacij, ki omogočajo 

učencem samostojno odkrivanje in oblikovanje spoznanj. V učnem načrtu je priporočeno, da 

naj pouk poteka z aktivnim sodelovanjem učencev in naj se upošteva njihovo predznanje in 

izkušnje iz vsakdanjega življenja. S tem lažje dosegamo učenčevo zanimanje za predmet in 

omogočimo, da nadomesti in izpopolni napačna ali stara spoznanja z novimi znanstvenimi 

spoznanji. Pomembna je tudi vloga učitelja, ki mora pripraviti pozitivno okolje, kjer bodo 

učenci pridobivali nova znanja in jih hkrati motivirati za delo in učenje (prav tam). 

V učnem načrtu za fiziko že pri splošnih kot tudi operativnih učnih ciljih lahko prepoznamo 

značilnosti konstruktivizma, ki ima vedno večno veljavo tudi pri pouku v slovenskih šolah. 

 

6.1 Raziskave na področju konstruktivističnega načina poučevanja fizike 

»Pedagoške raziskave poučevanja fizikalnih vsebin so bile povečini usmerjene v razvoj novih 

pripomočkov ter demonstracijskih in laboratorijskih eksperimentov (Mamola, 1998; Pizzo, 

2001). Šele v zadnjih dveh desetletjih so se pedagoške raziskave usmerile na odkrivanje 

prejšnjih (Morrison idr., 2003) in napačnih predstav (Gardner, 1993) ter v razvoj metod 

poučevanja, ki vodijo do učinkovitejšega odpravljanja le teh (McDermott, 1991). 

Najintenzivnejše raziskave o načinih učinkovitega pouka potekajo v Združenih državah 

Amerike. Izvedeni so bili projekti, kot so na primer Workshop Physics Project (Laws idr., 

2003) in The Real Time Physics (Thornron idr., 1990), ki temeljijo na pristopni graditvi 

konceptov ob uporabi računalniških programov in simulacij kot osnove pouka. Alternativno 

metodo poučevanja, ki so jo imenovali metoda vodenega odkrivanja, so razvili na univerzi v 

Washingtonu, v Seattlu (McDermott, 2000). Metoda temelji na skrbno načrtovanem izboru 

eksperimentalnih in miselnih nalog, ki jih učenci rešujejo vnaprej predpisanem zaporedju. O 

spoznanjih in rešitvah pa razpravljajo z učiteljem, ki hkrati spremlja tudi njihovo 
napredovanje (Kariž Merhar, Čepič in Planinšič, 2008, str. 220-221). 

 

Ideja konstruktivističnega načina pouka se je na predmetnem poučevanju najbolj uveljavila pri 

naravoslovnih predmetih, katerih del je tudi fizika. V nadaljevanju bom predstavila nekaj 

domačih in mednarodnih raziskav, ki so povezane z konstruktivističnim načinom poučevanja 

fizike. 
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Kline (2010) je opravila raziskavo,  katere glavni namen je bil preveriti, ali  je konstruktivistični 

način poučevanje uspešnejši od tradicionalnega pristopa z elementi konstruktivizma pri temi 

tlak in vzgon. Vzorec je sestavljalo 36 učencev osmega razreda devetletke. Ugotovila je, da je 

zelo pomembno ugotavljanje predznanja učencev in njihovih predstav. Raziskava, ki jo je 

naredila na osnovnošolskih učencih, pa jo je pripeljala do sklepa, da med konstruktivističnim 

načinom poučevanja tlaka in tradicionalnim načinom z elementi konstruktivizma ni večjih 

razlik in ne moramo trditi, da je katera od njiju uspešnejša. Pri poučevanju vzgona pa so se med 

kontrolno in eksperimentalno skupino pokazale pomembne statistične razlike, saj so učenci, 

poučevani na konstruktivistični način, dosegli boljše rezultate. Poznejša podrobnejša analiza 

rezultatov jo je pripeljala do sklepa in zaključka, da konstruktivistični način pri poučevanju 

tlaka in vzgona daje boljše rezultate od tradicionalnega načina z elementi konstruktivizma.  

Raziskave v tujini s področja poučevanja fizike so pokazale, da so se načini poučevanja, ki 

temeljijo na idejah konstruktivistov, pokazali kot bolj učinkoviti glede razumevanja vsebin kot 

običajen pouk (Wittmann, 2002). 

Tudi Demirci (2009) je s svojo raziskavo  ugotovila, da je konstruktivistični način poučevanja 

fizikalne teme smiseln in uspešnejši od tradicionalnega, saj so se med kontrolno in 

eksperimentalno skupino pojavile statistične razlike. Konstruktivistični način poučevanja je 

med drugim pri učencih vzbudil večje zanimanje in aktivnost in posledično na splošno boljše 

rezultate. V raziskavo so bili vključeni učenci šestega razreda, tema raziskave pa so bile 

naravoslovne vsebine.  

V. Kariž Merhar (2008, str. 29) v svoji doktorski disertaciji povzema po Melliemi, Gibbsu in 

Davisu in navaja: 

Avtorji so prepričani, da tradicionalni način poučevanja v pasivnem učenčevem okolju 
ne daje dobrih rezultatov. Tako so v ZDA razvili nekaj projektov, katerih cilj je bil, da bi pri 

pouku dosegali večje razumevanje vsebin: Workshop Physics Project in The Real Time 

Physics. Workshop Physics Project (1986) se je osredotočil na količinsko razumevanje vsebin. 

Večje razumevanje so dosegli z uporabo matematičnih modelov in računalniških simulacij. 

The Real Time Physics (1992) je tradicionalni način poučevanja nadgradil z računalniško 

opremo, učenci usvajajo znanje v skupinah 2–4 članov ob opazovanju eksperimenta. 

Eksperimente so podprli z računalniško opremo, tako da so podatki takoj nazorno prikazani. 

Učence so spodbujali, da so napovedali rezultate poskusov in jih uvajali v diskusijo, bili so 

pozorni na drugačna razumevanja učencev.  

Več raziskav na področju poučevanja fizike je izvedla skupina pod vodstvom L. C. McDermott. 

Izhajali so iz načela konstruktivizma, da mora biti pouk osredotočen na učenca, ki mora svoje 

znanje graditi sam. Prizadevali so si, da je bil pouk raziskovalno usmerjen in je temeljil na 

eksperimentih. Učitelj je sproti spremljal, kako učenci pridobivajo in gradijo svoje znanje in 

pri tem odkrival tudi možna napačna razumevanja. Omenjena skupina raziskovalcev je razvila 

metodo poučevanja, ki temelji na aktivnosti učencev. Na ta način so bile do zdaj obravnavane 
le nekatere teme iz mehanike, elektrike, optike in superpozicije valovanja. 
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V. Kariž Merhar (2008) je v raziskavi, kjer je sodelovalo 157 dijakov četrtega letnika gimnazije,  

prišla do zaključkov, da konstruktivistični način poučevanja nihanja in valovanja daje boljše 

rezultate kot tradicionalni način. Ta daje tudi boljše rezultate pri vsebinah, ki nadgrajujejo 

osnovno znanje (prav tam). 

 

Do podobnih rezultatov so prišli tudi Kariž Merhar, Čepič in Planinšič (2008) na srednjih šolah, 

kjer so preverjali vsebine iz nihanja. Sistematično so načrtovali pouk in ugotovili predznanje in 

izkušnje dijakov. Na podlagi ugotovitev so nato načrtovali dejavnosti za pouk, za poglobitev 

znanja. Izkazalo se je, da je glede razumevanja vsebine konstruktivistični način poučevanja 

učinkovitejši kot tradicionalni.  
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7 Primer konstruktivistične učne ure na temo seštevalno in 

odštevalno mešanje barv ter ustvarjanje in reševanje kognitivnega 

konflikta 
 

Oblikovanje učnega procesa 

Uvajanje: 

 Uvodna motivacija (primer iz vsakdanjega življenja, ki se navezuje na obravnavano 

snov) 

 Ugotavljanje predznanja, predstav in prepričanj o obravnavani snovi 

 Napoved ciljev 

Obravnavanje nove učne snovi: 

 Opazovanje eksperimentov 

 Opis eksperimenta in rezultata 

 Postavljanje vprašanj in diskusija 

 Oblikovanje sklepov, napovedi in preverjanje hipotez ob eksperimentu 

Ponavljanje: 

 Povzetek razlage in sklep 

 Utrjevanje snovi in povezovanje znanja z razumevanjem (Kariž Merhar, Čepič in 

Planinšič, 2008). 

 

7.1 Učni načrt 
 

Standardi znanja, ki so zapisani v učnem načrtu pod temo svetloba, so (Učni načrt za fiziko, 

2011): 

Minimalni: 

 učenec ve, kaj je odboj svetlobe, in pozna odbojni zakon, 

 učenec ve, da se svetloba pri prehodu iz ene v drugo snov lomi, 

 učenec ve, da obstajajo zbiralne in razpršilne leče, 

 učenec nariše potek vpadnega in odbitega žarka pri ravnem zrcalu. 

Ostali standardi znanja: 

 učenec razvrsti različne leče na zbiralne in razpršilne, 
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 učenec pozna definicijo gorišča leče in ve, da je ena izmed lastnosti leč goriščna 

razdalja, 

 učenec nariše postopek svetlobnega žarka pri prehodu iz ene snovi v drugo, 

 učenec nariše potek žarkov pri prehodu skozi zbiralno lečo ter določi gorišče leče in 

njeno goriščno razdaljo, 

 učence uporabi ravno zrcalo in zbiralno lečo pri izvajanju poskusov in pozna njuno 

praktično uporabo, 

 učenec pozna vlogo zbiralne leče v očesu, 

 učenec razloži nastanek slike v očesu,  

 učenec opiše camero obscuro. 

 

 

Slika 4: Operativni učni cilji na temo Svetloba (Učni načrt za fiziko, 2011) 

 

Že v sedmem razredu pri predmetu Naravoslovje učenci spoznajo, da je bela svetloba 

sestavljena iz svetlob mavričnih barv in ponovijo mavrične barve (Učni načrt za Naravoslovje, 

2011). V učnem načrtu za fiziko pod temo Svetloba ni omenjenega mešanja barv, zato bi to 

lahko obravnavali kot razširitev znanja ali pa pri uri dodatnega pouka. Ena od možnosti 

obravnave seštevalnega ali aditivnega mešanja barv pa bi lahko bil tudi naravoslovni dan na 

temo svetloba. 
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7.2 Primer priprave na temo seštevalno mešanje barv 
 

Primer priprave je opisan z vsemi opombami in dejavnostmi učenca in učitelja v spodnji tabeli. 

V opisu učne ure sem tudi konkretno definirala, kje in zakaj pride do kognitivnega konflikta in 

kako bi ga razrešili.  

Da sem ugotovila, kje sploh pride do kognitivnega konflikta, sem učno uro izvedla z dvema 

učencema v 7. razredu osnovne šole in tako pridobila vpogled, kakšne odgovore lahko 

pričakujem in kje kognitivni konflikt nastane. 

Potek učne ure, nastanek kognitivnega konflikta, odranje in dejavnosti učitelja ter učenca 

Za uvodno motivacijo napovem učencema, da bom pokazala sliko, imela bosta nekaj minut, 

da premislita, kaj o pojavu na sliki že vesta in kakšne so njune izkušnje s pojavom (pokažem 

sliko mavrice). Oba povesta svoje izkušnje in predznanje. Med seboj se poslušata. 

Pričakovani odgovori, ki jih dobim,  so: mavrica je sestavljena iz barv, nastane ob dežju in 

soncu. 

Sledi eksperiment z belo svetlobo in prizmo.  

Pričakujem prvi kognitivni konflikt: Z belo svetlobo posvetimo na prizmo in dobimo spekter 

mavričnih barv. Ko izvedem eksperiment, nekaj časa počakam in nato dam navodila, naj 

razmislita, zakaj je do pojava prišlo, naj izmenjata še svoji mnenji in se pogovorita o pojavu  

med seboj.  

Na tem mestu jima še ne nudim pomoči in razlage, pač pa napovem naslednjo aktivnost. 

Na temno podlago table (zelena tabla) narišem debelejšo belo črto (s kredo). Oba učenca 

dobita svojo prizmo, še prej pa jima dam navodila: 

 Nariši tablo in črto v svoj zvezek. 

 Poglej zdaj črto skozi ploskev prizme. Pri tem narišem tudi skico in pokažem način 

dela tudi sama. Pomembno je, da sta najprej od table oddaljena le nekaj centimetrov, 

potem pa se od table oddaljujta. Prizmo držita približno 1 cm oddaljeno od oči, tako 

da gledata skoznjo.   

 Narišita, kar opazita. 

 Postopek ponovita večkrat, da preverita svoje rezultate. 

Če ima kateri od učencev težave, mu pomagam. Učenca pri delu ves čas opazujem in jima ob 

morebitnih težavah, ki bi se lahko pojavile pri gledanju skozi prizmo in pa risanju, pomagam. 
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Trudim se, da jima pomagam samo pri postavitvi prizme pred oči in ne povem, kaj morata 

videti. Pustim ju nekaj časa, da dobita prave rezultate. 

Ko imata narisano sliko, jo na tablo narišem tudi jaz. 

 

 

 

Slika 5: Demonstracija aktivnosti s prizmo 

 

Ugotovitve, do katerih želimo priti, so: 

 Z vseh razdalj ni mogoče opaziti vseh mavričnih barv. 

 Barve, ki jih vidimo v razklonjeni svetlobi, nastopajo v enakem zaporedju kot v 

mavrici – vijolična, modra, zelena, rumena, oranžna, rdeča. 

Do želenih ugotovitev pridemo iz učenčevih izkušenj in s pomočjo vprašanj: 

Ali ste videli vse barve kot v mavrici ne glede na to, kako daleč od table ste opazovali?  

Smo pri opravljenih eksperimentih dobili vedno enako zaporedje barv? 

Ali se to zaporedje barv razlikuje od zaporedja v mavrici? 

Tukaj razrešimo prvi kognitivni konflikt (če do njega pride). Mavrica torej ne nastane samo 

pri vremenskih pojavih, ampak jo dobimo tudi z enostavnimi eksperimenti. Ugotovita, da je 

svetloba okoli nas (bela svetloba) sestavljena iz mavričnih barv, ki se vedno razklonijo v 

istem zaporedju. Kako se svetloba lomi, je odvisno od valovne dolžine, vendar se s tem še ne 

bomo podrobneje ukvarjali, zato jima to le omenim. 

 

Nato ju vprašam, ali sta že slišala za primarne barve, koliko jih je in katere so. Po vprašanju 

počakam nekaj minut, nato pa poslušam njuna odgovora. Odgovor, ki ga od njiju pričakujem, 
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je, da so primarne barve del mavrice. Lahko da bosta naštela tudi nekaj čisto naključnih barv, 

ali pa celo omenila belo in črno. 

Če omenita, da so primarne barve del mavrice, njun odgovor pohvalim in malo popravim, da 

so primarne barve del mavrice, vendar niso vse. Povem jima, da so to rdeča, modra in zelena. 

Te tri barve imenujemo primarne zato, ker so receptorji v našem očesu (čepki) občutljivi 

predvsem na tri valovne dolžine barv (modro svetlobo, zeleno svetlobo in pa rdečo svetlobo). 

Vse druge barve zaznavamo z temi tremi receptorji. Katero od barv bomo videli, je odvisno 

od tega, kako močno je katera od čutnic za posamezno valovno dolžino svetlobe vzburjena. 

 

Nato nadaljujemo, da razmislita in zapišeta vsak v svoj zvezek, katero barvo svetlobe dobimo, 

če hkrati posvetimo z dvema svetlobama različnih barv, rdeče, zelene ali modre. Torej 

kombiniramo možnosti: 

 rdeča + zelena 

 rdeča + modra 

 zelena + modra 

Pričakujem, da pride do kognitivnega konflikta, kajti pri mešanju primarnih valovnih dolžin 

svetlob in barvil ne dobimo enakih rezultatov. Pustim jima nekaj časa za razmislek. 

Pričakujem, da bosta njuni napovedi glede barv, ki jih dobimo, da zelena in modra data 

zelenomodro, rdeča in zelena rjavo in rdeča in modra temno zeleno ali rjavo, saj imata 

izkušnje z mešanjem tempera barv. 

 

Nato predstavim, kako bomo preverili pravilnost njunih napovedi. Za to bomo uporabili rdeč, 

moder in zelen barvni filter ter grafoskope. Barvni filtri prepuščajo le svetlobo določenih 

barv. Rdeč filter prepušča le rdečo svetlobo, moder le modro in zelen le zeleno. Za mešanje 

dveh svetlob potrebujemo dva grafoskopa, s katerima bomo projicirali po eno barvo svetlobe 

na belo tablo. Naprej projiciramo rdečo in zeleno, nato rdečo in modro in nazadnje še modro 

in zeleno. Skupaj z učenci ugotovimo in zapišemo, da del bele table, ki je osvetljen s 

svetlobama z dveh grafoskopov, vidimo, kot da je naslednje barve: 

 rdeča + zelena = rumena 

 rdeča + modra = magenta   

 zelena + modra = cian 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Dejak Ana; Pomen kognitivnega konflikta in odranja pri 

konstruktivističnem načinu poučevanja fizike 

 

- 47     - 
 

Oba učenca dobita mini računalnik in USB mikroskop ter z njima preverita rezultate, ki smo 

jih dobili pri eksperimentu z barvnimi filtri. Rezultate preverita tako, da na zaslon projicirata 

barvo, ki sta dobila z mešanjem dveh barvnih svetlob, in nanjo usmerita USB mikroskop. Na 

spodnjih slikah je nekaj primerov, kaj učenca dobita za rezultat. 

 

 

Slika 6: Rdeča barva pod USB mikroskopom 
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Slika 7: Modra barva pod USB mikroskopom 

 

Slika 8: Zelena barva pod USB mikroskopom 
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Nato jima dam navodila, da s tem pripomočkom preverita, ali so res vse barve sestavljene le 

z osnovnih treh barv. Dam jima namig, naj si na zaslon projicirata še katero od barv, ki 

nastopa v mavrici, in tako, ki v mavrici ne nastopa, ter poskušata ugotoviti, iz katerih barv je 

sestavljena. Dobljeni rezultati so prikazani na spodnjih slikah: 

 

Slika 9: Siva barva pod USB mikroskopom 
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Slika 10: Roza barva pod USB mikroskopom 

 

Učencema nato postavim vprašanje, kakšno barvo svetlobe bi dobili, če bi zmešali rdečo, 

modro in zeleno svetlobo hkrati. 

Tudi tukaj pričakujem, da pride do kognitivnega konflikta, kajti svoje odgovore povežeta s 

svojimi izkušnjami z mešanjem tempera barv. Pričakovani odgovor bo verjetno rjava oziroma 

temno zelena ali modra. Pustim jima nekaj časa, da razmislita. Svojo napoved preverita z 

USB mikroskopom in pa s tremi grafoskopi in barvnimi filtri. Vidita, da njuni napovedi nista 

bili pravilni in da je to bela barva. 

Povem, da mešanju svetlob pravimo seštevalno mešanje, in da to velja le za mešanje svetlob 

in ne snovi. Na tak način delujejo TV zasloni, videoprojektorji in podobne naprave. 

 

 

Nato nadaljujemo z delom. Dam jima navodila, naj razmislita in zapišeta vsak v svoj zvezek, 

katero barvo dobimo, če zmešamo dve izbrani primarni barvi. Kot »barvi« bosta vzela kar 

barvila (tempera barve, zmešane z vodo). Zanima nas barvilo, ki ga dobimo, če zmešamo: 

 rdečo + zeleno 

 rdečo + modro 

 zeleno + modro 
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Spet jima pustim nekaj časa za razmislek in počakam na njuna odgovora. Tukaj pričakujem 

drugi kognitivni konflikt. Pričakujem, da bosta njuni napovedi glede barv enaki kot prej ali 

pa bosta napovedala barve, ki sta jih dobila pri mešanju svetlob. Da razrešimo dvome, katero 

barvo dobimo, se najprej pogovorimo, kako bi to preverili. Ker imata izkušnje z mešanjem 

tempera barv, je to tudi njuna zamisel. Pohvalim jo in razložim, da z mešanjem tempera barv 

ne moremo natančno dozirati ene in druge barve ter tako zagotoviti natančnega mešanja barv, 

saj bo vedno več ene kot druge in bo s tem ena prevladovala. 

Spodbujam ju k nadaljnjemu razmišljanju. 

Vse zamisli pohvalim in argumentiram, zakaj so dobre in zakaj ne, nato predlagata, da 

natančno doziramo eno in drugo barvo in ju zmešamo. Pohvalim zamisel in napovem le malo 

drugačen poskus. 

Dam navodila za izvedbo poskusa. 

V vsako od treh čaš natočite 0,5 dcl vode in stisnite pol tube tempera barvice. V eno čašo 

stisnite modro, v drugo  rdečo in v zadnjo zeleno barvo. Nato postopoma zmešajta isto 

količino dveh različno obarvanih tekočin. Če kateremu od njiju ne uspe ali ima težave pri 

izvedbi, mu pomagam in opomnim, naj bo pri izvedbi natančen. Oba dobita enake rezultate, 

ki jih nato tudi zapišemo. 

Dobljeni rezultati dela:  

Pri mešanju zelene in rdeče obarvane tekočine dobimo vijolično. 

 

Slika 11: Mešanje zelene in rdeče obarvane tekočine (levo) in rezultat (desno) 
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Slika 12: Mešanje modre in rdeče obarvane tekočine (levo) in rezultat (desno) 

Pri mešanju modre in rdeče dobimo ciklama (magento). 

      

 

Slika 13: Mešanje modre in zelene obarvane tekočine (levo) in rezultat (desno) 

Pri mešanju zelene in modre dobimo sinje modro. 

         

 

Pričakujem kognitivni konflikt, saj dobimo drugačne barve, kot sta napovedala in 

pričakovala. Na tem mestu jima povem, da tako imenovano seštevalno mešanje barv velja le 

za mešanje svetlob in ne za mešanje barvil. 

 

Z učenci nato ponovimo: 

Svetlobo – kakšne barve dobimo, če mešamo modro in zeleno svetlobo? 

Svetlobo – kakšne barve dobimo, če mešamo rdečo in modro svetlobo? 

Svetlobo – kakšne barve dobimo, če mešamo rdečo in zeleno svetlobo? 

Svetlobo–  kakšne barve dobimo, če mešamo rdečo, modro in zeleno svetlobo? 

Ali dobimo enake rezultate, če mešamo barvila in če mešamo svetlobe? 
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8 Zaključek 
 

Lahko bi rekli, da je imel nekdaj učitelj kot vir znanja glavno vlogo. Njegova vloga je bila jasno 

določena – podajanje učne snovi ter red in disciplina v razredu. Glavna vloga učenca pa je 

poslušati učitelja in reproducirati novo znanje.  

Medtem pa se je družba spreminjala in razvijala, s tem pa tudi vloga učitelja in učenca. 

Učiteljeva vloga ni več le prenos znanja, pač pa tudi prilagajanje pouka potrebam posameznega 

učenca, ustvarjati ugodno vzdušje za učenje, zagotoviti dobre povratne informacije ter 

spodbujati učence k sodelovanju in razmišljanju. Učenci morajo pri pouku priti do novih 

spoznanj predvsem s svojim lastnim delom in razmišljanjem, s tem pa se naučijo tudi reševati 

nove probleme, kar je za posameznikov razvoj ključnega pomena. 

Ločimo dva pristopa k učenju, behaviorističnega in kognitivnega.  

Behavioristični način poučevanja temelji predvsem na zakonu vaje in učinka, temelji pa tudi na 

veriženju drobnih ciljev, sprotnem pogojevanju, v ospredju pa je tudi individualizacija učencev. 

Glavno vlogo v behaviorističnem načinu poučevanja ima učitelj, ki je avtoriteta učencem.  

Pri kognitivnem pristopu pa je predvsem poudarek na učenčevih izkušnjah. Učenec je v glavni 

vlogi in je pri učenju zelo aktiven, učitelj ga usmerja in nadzoruje ter spodbuja k razlagi idej in 

predlogov. Učenje ni razumljeno kot prenos znanja z učitelja na učenca, pač pa učenec skozi 

samostojno delo pride do novega znanja. S takim načinom poučevanja učenec posredno razvija 

tudi socialne interakcije. Čeprav se morda zdi, da se pri konstruktivističnem načinu poučevanja 

učiteljeva vloga ni več ključnega pomena, pa še zdaleč ni tako. Učitelj, ki poučuje na 

konstruktivističen način, mora biti seznanjen z učenčevim predznanjem, da ga lahko vodi skozi 

nove neznane situacije, učenca mora spremljati in ga spodbujati, ter ga pripeljati do novih 

miselnih problemov, ki jih nato sam poskuša razrešiti. Pomembno pa je tudi vzdušje v razredu, 

saj se morajo učenci, da lahko razvijajo svoje ideje, v razredu dobro počutiti. Učitelj mora biti 

za konstruktivistični način poučevanja kakovostno didaktično usposobljen. 

Pri opisanem načinu poučevanja pa učenci lahko pridejo do kognitivnega konflikta. Kognitivni 

konflikt v večini primerov nastopi, ko se dosedanje znanje učencev in znanje, ki so ga spoznali 

na novo, ne ujemata. Tu je ključnega pomena, da učenec sam pride do kognitivnega konflikta, 

ko ugotovi, da njegovo predznanje ni ustrezno. Učitelj mora poznati njegovo predznanje in ga 

spodbujati, da razvija svoje ideje, mnenja in stališča in s tem pride do pravilnega zaključka. 

Učiteljevo podporo pri reševanju kognitivnega konflikta imenujemo odranje.  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Dejak Ana; Pomen kognitivnega konflikta in odranja pri 

konstruktivističnem načinu poučevanja fizike 

 

- 54     - 
 

Odranje se razlikuje za vsakega učenca posebej glede na njegovo predznanje in razumevanje 

vsebine, ki se je uči. 

Da je konstruktivistični način poučevanja fizike boljši od behaviorističnega, je pokazalo tudi 

kar nekaj domačih in tujih raziskav, njihovi rezultati so navedeni v diplomski nalogi. 

V diplomski nalogi sem pregledala učni načrt fizike za osmi in deveti razred osnovne šole. 

Velik pomen je še vedno na pomnjenju dejstev, je pa tudi kar nekaj predvidenih 

eksperimentalnih vaj. Kjer so predvidene eksperimentalne vaje, je v učnem načrtu označeno s 

črko E. Tudi v samem učnem načrtu je zapisano, da naj bodo učenci čimbolj aktivno vključeni 

v delo.  

Na koncu sem si zamislila učno uro na temo svetlobe, ki jo bom izvedla z učencema sedmega 

razreda v magistrskem nadaljevanju naloge. Pri učni uri sem kar nekajkrat pričakovala 

kognitivni konflikt.  Uro bom izvedla z dvema učencema in jo posnela ter nato analizirala njuno 

reševanje kognitivnega konflikta in odranje, ki ga bom nudila pri reševanju tega.  
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