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»Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca. 

spomladi do rožne cvetlice, 

poleti do zrele pšenice, 

jeseni do polne police, 

pozimi do snežne kraljice, 

v knjigi do zadnje vrstice, 

v življenju do prave resnice, 

v sebi – do rdečice čez eno in drugo lice. 

A če ne prideš ne prvič ne drugič 

do krova in pravega kova, 

poskusi vnovič 

 in zopet 

 in znova.« 

(Tone Pavček) 
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POVZETEK 

Medpredmetno povezovanje je povezovanje različnih vsebin in ciljev posameznih 

predmetov med seboj. Obravnava izbranih tem mora biti čim bolj celostna in 

predstavljena z več različnih vidikov, tako da jo razumejo vsi. To vsekakor ni preprosto, 

zato morajo biti učitelji za izvajanje medpredmetnega poučevanja primerno 

usposobljeni in predvsem pripravljeni na tak način dela. 

Medpredmetno povezovanje lahko izvedemo na več načinov, pri čemer je pomembno, 

da se med seboj prepletata teorija in praksa. Skozi medpredmetno povezovanje naj bi 

učenci pridobili novo znanje z različnih področij. Učiteljeva naloga je usmerjati in 

pritegniti učence k delu. Učenci skozi medpredmetno povezovanje samostojno 

spoznavajo in usvajajo nove učne cilje. Raziskave kažejo, da učitelji medpredmetnega 

povezovanja ne izvajajo pogosto, kot razloge pa v večini navajajo pomanjkanje 

literature in znanja. 

V teoretičnem delu sem opisala zgodovinski pregled medpredmetnega povezovanja in 

ga opredelila kot pojem. Navedla sem glavne značilnosti in opisala vlogo učitelja in 

učenca v medpredmetnem poučevanju ter opredelila, kakšen je učiteljev profesionalni 

razvoj skozi izvajanje medpredmetnega povezovanja. Nato sem navedla in opisala 

modele in strategije medpredmetnega povezovanja ter njegove prednosti in ovire. Za 

konec sem pregledala učni načrt matematike in fizike ter opredelila možne povezave 

med predmetoma, saj sem se v teoretičnem delu osredotočila na medpredmetno 

povezovanje matematike in fizike z ostalimi predmeti. 

V empiričnem delu sem izvedla kvalitativno raziskavo, s katero sem želela pridobiti 

boljši vpogled v izkušnje in stališča učiteljev matematike in fizike v zvezi z 

medpredmetnim povezovanjem. V ospredje sem izpostavila štiri vidike: pogostost 

izvajanja, izkušnje učiteljev, stališča in teme, ki so po mnenju učiteljev najprimernejše 

za povezovanje. 

Skozi raziskavo sem poskušala ugotoviti, kakšne so izkušnje in stališča učiteljev 

matematike in fizike do medpredmetnega povezovanja. Z izvedbo intervjujev sem v 

raziskavo vključila 10 učiteljev matematike in fizike. Ugotovila sem, da učitelji 

medpredmetnega povezovanja ne izvajajo pogosto in bi si ga želeli izvajati pogosteje. 

Kot razlog v večini navajajo pomanjkanje časa. Kadar medpredmetno povezovanje 



izvajajo, se zanj odločajo predvsem zato, da učencem pokažejo uporabnost predmeta 

v vsakdanjem življenju in da se skozi tak način poučevanja učenci naučijo čim več. V 

oporo so jim najpogosteje predvsem tisti, ki poučujejo enak ali vsaj podoben predmet. 

Učitelji imajo z medpredmetnim povezovanjem pozitivne izkušnje. Menijo, da skozi 

medpredmetno povezovanje veliko pridobijo učitelji, še več pa učenci. Tako učenci kot 

učitelji pridobijo nova znanja in spretnosti ter izboljšajo sodelovanje med sodelavci 

oziroma sošolci. Vsekakor učitelji naletijo tudi na ovire, najpogosteje navajajo 

nezainteresiranost sodelavcev za sodelovanje in časovne omejitve. Kljub temu jih 

večina meni, da je prednost medpredmetnega povezovanja v tem, da učence motivira 

in so bolj zainteresirani za delo in učenje. Za konec so učitelji našteli kar nekaj 

uporabnih vsebinskih medpredmetnih povezav, ki se jim zdijo smiselne in jih izvajajo, 

ter mi opisali po vsaj en primer dobre prakse. 

 

KLJUČNE BESEDE: medpredmetno povezovanje, kurikularne povezave, izkušnje z 

medpredmetnim povezovanjem, stališča do medpredmetnega povezovanja, prednosti 

in omejitve medpredmetnega povezovanja, matematika in fizika 

  



ABSTRACT 

Cross-curricular integration is the integration of different contents and objectives of 

individual subjects. Selected topics must be discussed comprehensively and 

presented from as many different aspects as possible, so they can be understood by 

all. That is not an easy thing to do, so teachers must be properly qualified for 

implementing cross-curricular teaching and, above all, willing to teach that way. 

Cross-curricular integration can be carried out in many ways, but the most important 

thing is that theory and practice are intertwined. Through cross-curricular integration 

students are to gain new knowledge from different areas. It is the teacher's role to 

guide the students and motivate them to work. Through cross-curricular integration the 

students learn about and meet new learning objectives on their own. Research shows 

that teachers do not often implement cross-curricular integration; the main reasons are 

said to be a lack of literature and of knowledge. 

The theoretical section gives a historical overview of cross-curricular integration and 

its definition. It mentions its main characteristics, describes the role of the teacher and 

the student in cross-curricular teaching, and defines the teacher's professional 

development through the implementation of cross-curricular integration. Then, it 

mentions and describes the models and strategies of cross-curricular integration, as 

well as its advantages and barriers. Lastly, I reviewed the Mathematics and Physics 

curricula and defined potential links between the two subjects, as the theoretical 

section focused on the cross-curricular integration between Mathematics and Physics 

with other subjects. 

Qualitative research was conducted in the empirical section to get a better insight into 

the experiences and opinions of Mathematics and Physics teachers regarding cross-

curricular integration. Four aspects were placed at the forefront: the frequency of 

implementation; the teachers' experiences; their opinions; and the topics teachers 

consider the most appropriate for integration. 

Through the research I attempted to determine the experiences and opinions of 

Mathematics and Physics teachers regarding cross-curricular integration. By 

conducting interviews, I involved 10 Mathematics and Physics teachers in the survey. 

It has been determined that teachers do not carry out cross-curricular integration often 



and that they would like to do so more often. Most of them mentioned lack of time as 

the reason for that. When they do carry out cross-curricular integration, they do so 

mainly to show the students how the subject can be applied in everyday life, so the 

students can get the most out of this teaching method. They usually rely on those who 

teach the same subject or at least a similar one. Teachers have positive experiences 

with cross-curricular integration. They believe that teachers have much to gain through 

cross-curricular integration and the students even more so. The students and teachers 

alike gain new knowledge and skills, and improve cooperation among fellow teachers 

or classmates. The teachers also encounter barriers, most often a lack of interest 

among fellow teachers in collaborating, and a shortage of time. Regardless, most 

teachers feel that the advantage of cross-curricular integration lies in motivating the 

students and increasing their interest in working and learning. At the end, the teachers 

enumerated quite a few useful cross-curricular links which they find sensible and which 

they implement; each of them also described at least one example of good practice. 

KEYWORDS: cross-curricular integration, curricular links, experience with cross-

curricular integration, opinions on cross-curricular integration, advantages and 

limitations of cross-curricular integration, Mathematics and Physics 
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1 UVOD 

Medpredmetno povezovanje predstavlja velik izziv tako za učitelje kot učence. Tak 

način poučevanja je v slovenskem šolstvu prisoten že kar nekaj časa, a obenem 

raziskave kažejo, da še vedno nimamo dovolj ustrezne literature, ki bi bila primerna, 

da bi jo učitelji uporabili za oporo in zgled pri izvajanju in načrtovanju medpredmetnega 

povezovanja. V literaturi najdemo definicije medpredmetnega povezovanja, ki jim je 

skupno, da je medpredmetno povezovanje didaktični pristop, ki povezuje različna 

predmetna področja z namenom, da se učenec samostojno znajde v novih učnih 

situacijah, razvija svoje interese in učno motivacijo. Skozi to pa pridobiva novo znanje, 

ki ga uporabi v vsakdanjem življenju (Sicherl Kafol, 2008). 

Pri načrtovanju medpredmetnega povezovanja se je treba ves čas osredotočati na 

učenje z razumevanjem ter smiselnost povezav, ki jih nameravamo izvesti. Učenec naj 

bi bil čim bolj aktivno vključen v pouk in pridobil znanje, ki ga lahko uporabil v različnih 

življenjskih situacijah. Vsekakor pa morajo biti v ospredje postavljeni tudi učni cilji, ki si 

jih učitelj zastavi pred izvedbo medpredmetnega povezovanja. Učni cilji se morajo 

skladati z letno učno pripravo učitelja (Hodnik Čadež in Filipčič, 2005). Učitelj je pri 

načrtovanju avtonomen in fleksibilen, poln zamisli in inovativnih idej. Učencem mora 

na zanimiv in inovativen način prikazati in podati čim več novega znanja. Skozi 

medpredmetno povezovanje jih motivira in usmerja tako, da učenci pridobijo čim več 

uporabnega znanja za vsakdanje življenje. 

V teoretičnem delu magistrskega dela sem opisala zgodovinski pregled 

medpredmetnega poučevanja. Tudi sodobni učni načrt pušča možnosti za izvajanje 

medpredmetnega povezovanja, a je to odločitev učiteljev samih. Dotaknila sem se 

definicije medpredmetnega povezovanja, vloge učitelja in učenca. Pregledala sem tudi 

učni načrt matematike in fizike ter navedla nekaj smiselnih medpredmetnih povezav 

med predmetoma.  

V empiričnem delu magistrskega dela sem izpeljala intervju z 10 učitelji. Vprašanja so 

se nanašala na pogostost izvajanja medpredmetnega povezovanja, zakaj se za 

izvajanje medpredmetnega povezovanja pravzaprav učitelji odločijo in kaj oziroma kdo 

jim je pri tem najpogosteje in najbolj v oporo. Zanimalo me je tudi, kakšne so njihove 

izkušnje z izvajanjem medpredmetnega povezovanja ter kaj so skozi medpredmetno 
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sodelovanje pridobili kot učitelji in kaj njihovi učenci. Vprašala sem jih, ali so skozi 

medpredmetno povezovanje naleteli na kakšne dodatne izzive in kako so se z njimi 

spopadli oziroma jih reševali. Zanimala so me njihova stališča do medpredmetnega 

povezovanja ter kje vidijo prednosti oziroma omejitve. Za konec pa sem povprašala, s 

katerim predmetom se po njihovem mnenju najlažje medpredmetno povezuje 

matematika oziroma fizika in pri katerih temah. Opisali so mi tudi nekaj primerov dobre 

prakse, ki sem jih povzela na koncu magistrskega dela.  
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 Zgodovinski pregled 

Ko govorimo o medpredmetnem povezovanju v slovenskem šolstvu, opazimo, da je v 

izobraževanju prisotno že dalj časa. Pouk po načelu povezanosti je bil že v predvojni 

Jugoslaviji uradno predpisan. Načelo povezovalnosti oziroma tudi celostni pouk je 

narekoval povezovanje predmetov na osnovi združevanja metodičnih enot. 

Nepomembnejši predmet je imel pri tem vodilno vlogo, nanj pa so se navezovale 

vsebine z drugih predmetnih področij (Strmčnik, 2001, str. 273). 

Med obema svetovnima vojnama se je v slovenskem šolskem prostoru začel pojavljati 

strnjen pouk, katerega zagovorniki so bili Šilih, Vranc, Žgeč in Jurančič. Strnjen pouk 

bil v tem času le eno od poimenovanj povezovanja. Vrančevo delo Osnove strnjenega 

šolskega dela v teoriji in praksi iz leta 1937 je pomembno prispevalo k razvoju 

medpredmetnega povezovanja, saj ga je tudi sam uvajal v pouk. S pomočjo konkretnih 

izpeljav pouka na strnjen način je pokazal, kako naj se učitelji pripravijo na pouk, 

oblikujejo posamezno učno uro in jo povežejo z različnimi učnimi vsebinami v smiselno 

celoto (Medveš, 2011).  

Strnjen pouk, ki se je izvajal do druge svetovne vojne, se je začel opuščati zaradi 

mnenja, da se s tem zanemarjata znanstvena sistematičnost in razvoj znanstvenega 

mišljenja (Strmčnik, 1998). Po nekaj desetletjih premora se je v šolskem letu 

1990/1991 na Zavodu RS za šolstvo v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju začel 

projekt, katerega namen je bil eksperimentalno prikazati pozitivne učinke integriranega 

pouka. Za integriran pouk je značilno, da učenci med seboj povezujejo posamezne 

učne cilje in jih samostojno sestavljajo v celoto (Bukovac, 1991). 

Današnje šolsko delo je zasnovano predvsem v strnjeni obliki, omogoča 

medpredmetno povezovanje in s tem lahko učenci nova pridobljena znanja povezujejo 

in uporabijo v novih situacijah (Krek in Metljak, 2011). 

2.2 Opredelitev medpredmetnega povezovanja 

Domači in tuji avtorji se med seboj razhajajo v pogledih in rabi temeljnih pojmov na 

temo medpredmetnega povezovanja. V tujini najpogosteje kot sorodni termin na 
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stopnji osnovne šole uporabljajo integrirani kurikul, interdisciplinarno poučevanje, 

tematsko poučevanje in sinergistično poučevanje (Rutar Ilc in Pavlič Škerjanc, 2010, 

str. 22). Pri nas se uporablja le termin integrativni kurikul in s tem poimenovanjem 

poudarimo tudi temeljno značilnost – povezovalnost. Ključni cilj integrativnega 

kurikuluma je razvijanje sintetičnega mišljenja. Kurikularne povezave je stroka 

poimenovala kot kompleksnejšo nadgradnjo medpredmetnega poučevanja. To so 

povezave na višji ravni in sežejo v posamezne predmete ter jih med seboj prepletajo. 

Skozi učni proces se osmišlja in usmerja učence v iskanje rešitve na zastavljen 

problem. Glavni cilj, ki ga omenjata avtorici, je razvijanje sintetičnega mišljenja in razvoj 

holističnega znanja (Rutar Ilc in Pavlič Škerjanc, 2010, str. 23). 

Kramar (1991) integracijo označuje kot zavestno uresničevanje medpredmetnih 

povezav med predmetnimi področji in predmeti; za integracijo pa predpostavlja, da 

izhaja iz delov, ki jih učenci skozi pouk spoznavajo in z njihovo pomočjo oblikujejo 

celoto. Integriran pouk opiše kot didaktični koncept, osnovna zamisel koncepta pa 

vsebuje različne vidike. Pouk lahko poteka kot celovit projekt ali pa po posameznih 

strukturah oziroma samostojnih področjih (Kramar, 1991, str. 127). Pred prenovo 

šolskega sistema leta 1998 je integracija predstavljala preplet učnih vsebin med 

predmeti, po prenovi pa je dobila nov pomen, in sicer vključevanje otrok s posebnimi 

potrebami v sistem izobraževanja. Ostali pojmi, kot so celostni pouk, disciplinarni 

pristop, multidisciplinarni pristop, interdisciplinarni pristop in transdisciplinarni pristop 

ter nekaj ostalih pojmov tujih avtorjev, so bili v pomoč za oblikovanje splošne definicije 

medpredmetnega povezovanja (Štemberger, 2007). 

Medpredmetno povezovanje je povezovanje različnih vsebin in ciljev predmetov. 

Vsebina in obravnavani problem sta obravnavana čim bolj celostno in sta predstavljena 

z več različnih vidikov (Kovač idr., 2003). Podobno pa medpredmetno povezovanje 

definira tudi avtorica Štemberger (2007, str. 96). 

Medpredmetno povezovanje avtorica Sicherl Kafol (2007) bolj splošno definira kot: 

»celosten didaktični pristop povezovanja znanj, vsebin in učnih spretnosti. 

Medpredmetno povezovanje vključuje proces učenčevega celovitega 

spoznavanja učne stvarnosti s prenašanjem učnih spretnosti in znanj. Skupni 

imenovalec ali rdeča nit, ki povezuje posamezne predmete, je transfer učnih 
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postopkov, podatkov, pojmov, zakonitosti, miselnih spretnosti, čustev, stališč, 

komunikacije itd.« (Sicherl Kafol, 2007, str. 113). 

Če povzamemo, je medpredmetno povezovanje učenje in združevanje različnih 

informacij, podatkov, tehnik, orodij, konceptov in teorij, ki razlagajo različne pojave, 

reševanje problemov na različne načine (Boix Mansilla, 2010). 

Med definicijami najdemo tudi interdisciplinarno (delno) ali multidisciplinarno (celovito) 

oziroma kombinirano medpredmetno povezovanje, kjer predmeti nimajo integriranega 

cilja, temveč dosegajo skupni cilj po ločenih poteh (Pavlič Škerjanc, 2010, str. 44–45). 

Krapše (2002) multidisciplinarno povezovanje opiše v večji meri kot vsebinsko 

povezovanje med posameznimi predmeti, pomen daje razvijanju kritičnega mišljenja 

in poudarja prepletanje med vsebinskimi ter procesnimi cilji. Medtem pa 

interdisciplinarno medpredmetno povezovanje omogoča usvajanje znanj in sovpada z 

različnimi strokami. Tukaj posebno izstopa procesni cilj (problemsko in kritično 

mišljenje ter vrednotenje), ki omogoča uporabo dosedanjega znanja. Interdisciplinarni 

model medpredmetnega povezovanja spodbuja povezovanje že usvojenih znanj z 

novimi vsebinami (Krapše, 2002).  

Povezava med predmeti ali obravnavano učno snovjo je lahko na horizontalni ali 

vertikalni ravni. Vertikalno povezovanje poteka kot povezovanje predmetnika in učnih 

načrtov linearno iz razreda v razred. Smiselno je, da povezave potekajo že od začetka 

pa vse do konca šolanja (Blažič idr., 2003, str. 233). Pri vertikalnem povezovanju je 

potrebnega veliko sodelovanja učiteljev istih predmetov. Pomemben del učenčevega 

predznanja in njegovih izkušenj je prav povezovanje (Štemberger, 2007). Avtorica 

Štemberger (2007) je v letih 2006 in 2007 na temo vertikalnega medpredmetnega 

povezovanja izvedla tudi raziskavo na vzorcu 250 vzgojiteljev in učiteljev, kjer je prišla 

do zaključka, da 77 % učiteljev in vzgojiteljev upošteva cilje in vsebine daljšega 

izobraževalnega obdobja – vertikalnega povezovanja. Opozoriti pa je treba, da je bil 

vzorec namenski, vprašalnik pa ni vseboval kontrolnih vprašanj. Če pogledamo 

horizontalno povezovanje, kjer gre predvsem za povezovanje med učnimi vsebinami v 

okviru enega ali več sorodnih predmetov, ki se bolj ali manj prekrivajo, se učna vsebina 

učencem podaja v določenem zaporedju ali pa izmenično. Tako je učencem 

omogočeno, da se z vsebino ukvarjajo dlje časa in jo spoznajo celostno (Blažič idr., 

2003, str. 233). Če primerjamo horizontalno povezovanje z vertikalnim, je lahko po eni 
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strani enostavnejše in po drugi zahtevnejše. Učitelj sam lažje pripravi načrt povezovanj 

in ciljev, a se naloga oteži, ko je treba združevati pripravljene cilje z ostalimi predmeti.  

Sodobno pojmovanje medpredmetnega povezovanja je obravnavano tako na 

vsebinski kot procesni podlagi, saj sta tako ena kot tudi druga temeljni za razumevanje 

različnih možnosti medpredmetnih povezav. Medpredmetno povezovanje pa avtorica 

deli na vsebinsko, konceptualno in procesno raven (Sicherl Kafol, 2002). 

2.3 Značilnosti medpredmetnega povezovanja 

Priprava na medpredmetno povezovanje združuje dejavnosti na globalni in družbeni 

ravni, prepletajo se različna teoretična in didaktična izhodišča (Blažič idr., 2003). V 

mislih je treba imeti učenje z razumevanjem in smiselno povezovanje predmetov ter 

razumevanje novih pojmov, kar pa so tudi temeljne značilnosti konstruktivizma. Pri 

medpredmetnem povezovanju se posnemajo resnični in smiselni življenjski postopki, 

kar je ravno nasprotno od učenja na pamet. Učenje novih vsebin je uspešnejše, če 

izhaja iz človekovih lastnih izkušenj, učenje pa poteka z razumevanjem (Krnel idr., 

2008, str. 6–7). 

Po mnenju avtoric Bevc (2005) ter Hodnik Čadež in Filipčič (2005) je eden glavnih 

pogojev za uspešno izvedeno medpredmetno povezovanje ustrezno poznavanje učnih 

ciljev, ki jih želi učitelj skozi pouk doseči. Poučevanje si načrtujemo tako, da so učenci 

čim bolj aktivni, saj se le tako približamo učenju za življenje, ki daje kakovost novo 

pridobljenemu znanju. Pri takem načinu pa se tudi učenci bolj sprostijo in skozi učenje 

zadovoljujejo svoje potrebe, cilje in interese (Buljubašić-Kuzmanović, 2014). Ključno 

je torej upoštevanje didaktičnega načela aktivnosti učencev, ki jih od učencev 

zahtevata večdimenzionalni izobraževalni proces in prepletanje aktivnosti ter znanj, 

usmerjenih v doseganje postavljenega cilja. Učenci skozi aktivno udeležbo v 

izobraževanju odkrivajo, oblikujejo in usvajajo znanja, s tem pa posledično razvijajo 

tudi lastne sposobnosti in osebnostne lastnosti (Strmčnik, 2001). 

Učni cilji, ki si jih učitelj oblikuje med izvajanjem pouka, naj bi se po mnenju avtoric 

skladali z letno učno pripravo, ki jo učitelj pripravi že na začetku šolskega leta. Strinjajo 

se tudi, da je brez dobre strokovne usposobljenosti in sodelovanja med kolektivom 

medpredmetno povezovanje težko doseči. Če so učenci pripravljeni med seboj 
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sodelovati in se prilagoditi novemu načinu dela, je cilj dosežen, če pa je omenjen način 

dela le interes učiteljev, namen ni dosežen. Pouk mora biti vsekakor prilagojen glede 

na učenčeve zmožnosti in predhodna znanja, saj se učenci med seboj po znanju in 

sposobnostih lahko precej razlikujejo. Pomembno je torej upoštevati didaktično načelo 

učne diferenciacije in individualizacije. Če upoštevamo vse omenjeno, je tak način 

izvedbe pouka zagotovo med zelo zahtevnimi pristopi. Glede na to, da je v razredu 

veliko različnih učencev tako po predznanju, sposobnostih kot tipih učenja, je smiselno 

in priporočljivo, da je v pouk vključenih več učnih oblik, kjer učenci samostojno 

sodelujejo (Hodnik Čadež in Filipčič, 2005). Pri načrtovanju medpredmetnega pouka 

morajo imeti učitelji ves čas v mislih, da je vsak učenec drugačen in ga mora ne glede 

na njegove posebnosti skozi pouk pripeljati do cilja in uspeha (Štemberger, 2007). 

Medpredmetno povezovanje zahteva ustrezna znanja na vsebinskem, 

organizacijskem in časovnem področju. Učitelj mora povezavo med predmeti smiselno 

izbrati in hkrati upoštevati vse temeljne cilje predmetov. Učna priprava mora vsebovati 

vse faze pouka (pripravo, izvedbo in vrednotenje). Ključnega pomena je prva faza, saj 

sta v veliki meri od tega odvisna nadaljnja izvedba in potek ure (Kramar, 1991). Če 

želimo, da je medpredmetno povezovanje uspešno, je potrebno dobro sodelovanje in 

dogovarjanje med učitelji (timsko delo). Da so rezultati še boljši, je priporočljivo 

oblikovati strokovne aktive za posamezna področja, ki oblikujejo in opredelijo skupne 

učne cilje, ti pa so nato učiteljem v pomoč pri organizaciji in načrtovanju učnega 

procesa (Rutar Ilc, 2010, str. 108–109). 

2.3.1 Vloga učitelja in učenca v medpredmetnem povezovanju 

Učitelj ima skozi medpredmetno povezovanje vlogo usmerjevalca in koordinatorja ure. 

Odnosi med učencem in učiteljem niso tradicionalni, temveč se oblikujejo novi bolj 

demokratični odnosi (Kunstelj, 1991, str. 8). Učitelj učno snov predstavi učencem tako 

vertikalno kot horizontalno, da učenci uvidijo smisel novo naučenega znanja in njegovo 

življenjsko uporabo. Vsekakor pa je ključnega pomena učiteljeva usposobljenost na 

predmetnem področju, da medpredmetno povezovanje doseže svoj cilj (Žibert, 2007, 

str. 27). Učitelj mora stremeti k temu, da sproži miselno aktivnost učencev (Kuščer, 

2000, str. 8). 
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Učenec je lahko v tako zasnovanem načinu poučevanja veliko bolj sproščen, pri čemer 

se navaja na samostojno delo, ki ga vodi v raziskovanje in ustvarjanje. Skozi 

medpredmetno povezovanje in delo v skupinah učenci razvijajo socialne veščine. 

Skupine oblikuje učitelj, ki delo za vsako skupino še posebej individualizira glede na 

učenčeve sposobnosti in interese (Kunstelj, 1991, str. 8).  

Ob tem je treba opozoriti, da se aktivnost in ustvarjalnost spodbujata pri vsakem načinu 

poučevanja, pri medpredmetnem pa je to še toliko bolj ključnega pomena, da učenci 

dosežejo zastavljene cilje. 

2.3.1.1 Učiteljev profesionalni razvoj 

Profesionalni razvoj učiteljev je njihova osebna odgovornost. Učitelj se je dolžan 

nenehno učiti in s tem izboljševati učinkovitost svojega poučevanja, da bi učenci od 

njega dobili največ in najboljše, kar je mogoče. Vsak učitelj se mora zavedati, da je 

strokovno izpopolnjevanje ključnega pomena, če želimo, da je šola usmerjena v 

kakovostno izobraževanje učencev. Vsekakor pa profesionalni razvoj ni le odgovornost 

posameznika, temveč ga mora skrbno načrtovati v skladu z usmeritvami šole tudi 

ravnatelj. K profesionalnemu razvoju posameznika gotovo prispevata tudi načrtovanje 

in izvajanje medpredmetnih povezav in posledično medsebojnih hospitacij. 

Medsebojne hospitacije pripomorejo k učiteljevemu profesionalnemu razvoju, saj 

učitelj s tem pridobi povratno informacijo o svojem delu in ga tako lahko izboljša 

(Ambrož, 2014, str. 97–98). 

Profesionalni razvoj so do danes opisovali in raziskovali že številni avtorji. Učiteljeve 

dileme in skrbi so bile izhodišče avtorice Fuller, ki je med prvimi oblikovala trifazni 

model učiteljevega razvoja skozi različna obdobja poučevanja (Valenčič Zuljan, 2012). 

Prva faza je faza preživetja ali »survival stage«. Učitelj se prvič sreča z vodenjem 

razreda. Avtorica to obdobje oziroma fazo opisuje kot obdobje poklicnega preživetja, 

v katerem se učitelj osredotoča predvsem na svojo vlogo v razredu. Učitelj si zastavlja 

predvsem vprašanja, kot sta: »Ali sem primeren za učitelja?«, »Sem dovolj dobro 

usposobljen za učitelja?« (Valenčič Zuljan, 2012). 

Drugo fazo avtorica poimenuje faza izkušenosti in usposobljenosti oziroma »mastery 

stage«. Proces in naloga poučevanja ter razredna situacija so učitelju glavna smernica 
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v tem obdobju. Želi dobiti odgovore na vprašanja, kako ga učenci sprejmejo in vidijo 

kot učitelja, kako vodi razred in ali dobro posreduje učno snov. Učitelj že bolj verjame 

vase kot v prvi fazi. Pri poučevanju uporablja le dobro poznanje strategije, pred 

novostmi pa občuti strah (Valenčič Zuljan, 2012). 

Tretjo fazo avtorica poimenuje usmeritev učiteljevega zanimanja (»impact stage«). 

Učitelj zaupa v svoje zmožnosti in je pripravljen na spremembe. Učence želi spoznati 

na emocionalnem, kognitivnem in socialnem področju. Pomembno mu je, kako se 

učenci učijo, kako na njihovo učenje vpliva učitelj in kako učitelj prispeva k spreminjanju 

učencev. V tretjem obdobju zelo malo izvemo o učiteljevem načinu dela z učenci in 

rezultatih pouka.  

Naloga strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju je nenehno spodbujanje in 

pripravljanje učencev na učenje in vseživljenjsko izobraževanje. Pomembno je, da 

pouk učence spodbuja k osebnostnemu razvoju (Krek in Metljak, 2011, str. 16–18). 

Medpredmetno povezovanje zagotovo vpliva tudi na profesionalni razvoj učitelja. Gre 

za proces, v katerem učitelj poleg podajanja novega znanja skrbi tudi za razvoj veščin, 

ki so pomembne tudi v vsakdanjem življenju (komunikacija, timsko delo, sodelovanje, 

prilagajanje, kritično mišljenje …) (Ambrož, 2014, str. 104). 

Tudi avtorica Marentič Požarnik (2006, v Valenčič Zuljan idr., 2007, str. 17) meni, da 

je ena od komponent, ki pripomore k učiteljevemu profesionalnemu razvoju, 

sposobnost povezovanja učnih ciljev, vsebin, metod in oblik poučevanja. Med drugim 

našteva tudi dobro vzdrževanje učne motivacije, miselne aktivnosti učencev, 

prilagajanje dela učencem s posebnimi potrebami in zmožnost dobrega sodelovanja 

med učitelji, kar so tudi glavne značilnosti medpredmetnega poučevanja.  

2.4 Načrtovanje in izpeljava medpredmetnega povezovanja 

Pri medpredmetnem povezovanju lahko med seboj povezujemo več predmetov, a je 

treba paziti, da so povezave smiselne. Pavlič Škerjančeva (2010, str. 34) razdeli 

predmete glede na njihovo vlogo v tri kategorije: 

 NOSILNA VLOGA – predmet, iz katerega medpredmetna povezava izhaja; 

 POUDARJENA VLOGA – predmet, s katerim dopolnjujemo in nadgrajujemo 

cilje nosilnega predmeta; 
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 PODPORNA VLOGA – predmeti, ki pomagajo uresničevati zadane cilje in 

osmišljajo razvoj veščin. 

Ne glede na vlogo predmeta v medpredmetnem povezovanju moramo biti pozorni, da 

uresničimo zastavljene cilje vseh predmetov, ki so vključeni v medpredmetno 

povezavo. Če to ni doseženo, je medpredmetno povezovanje neuspešno in ni dosežen 

eden od glavnih ciljev, in sicer nadgradnja in obogatitev učnega procesa (Pavlič 

Škerjanc, 2010). 

Na vprašanje, ali je medpredmetno povezovanje smiselno izvesti, si lahko učitelji 

odgovorijo s pomočjo odgovorov na vprašanja (Drake in Burns, 2004; Laurie, 2011, v 

Pavlič Škerjanc, 2010):  

 »Ali so načrtovane vse etape učnega procesa? 

 Ali z medpredmetnimi povezavami hkrati uresničujemo tudi cilje posameznih 

predmetnih področij, ki so vključeni v povezave? 

 Ali s povezovanjem razvijamo prenosljive spretnosti? 

 Ali so obravnavani primeri za učence zanimivi in vzeti iz življenjskih situacij? 

 Ali so učenci aktivni v procesu učenja? 

 Ali s povezovanjem predmetov razvijamo taksonomsko višje učne cilje in bolj 

poglobljeno razumevanje, kot bi ga s predmetnim poučevanjem? 

 Ali s tako načrtovanim poučevanjem gradimo piramido znati, storiti, biti?« 

Avtorji kot smiselne razloge za izvedbo medpredmetnega povezovanja navajajo 

(Kovač idr., 2003): 

 poglabljanje razumevanja določenih pojavov, 

 večjo motivacijo za učne dejavnosti, 

 praktično spoznavanje in razumevanje fizikalnih zakonitosti, 

 utrjevanje znanja, 

 kritično razmišljanje o pojavih. 

Pri izvedbi medpredmetnega poučevanja je potrebnega veliko sodelovanja med učitelji 

posameznih predmetov. Avtorica Bevc (2005) opredeli sedem faz usklajevanja 

vzgojno-izobraževalnega dela med učitelji. Prva izmed opisanih faz poteka 

individualno, vse druge pa kot delo, v katero je vključen celoten učiteljski zbor 
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posameznega razreda oziroma manjše skupine učečih učiteljev, ki bi lahko izvedli 

medpredmetno povezavo (Bevc, 2005, str. 53): 

1. FAZA: Vsak izmed učiteljev individualno opiše predmet po področjih. Zapiše 

učne sklope in dejavnosti, skozi katere bi učenci dosegli učne cilje določenega 

sklopa. 

2. FAZA: Skupno srečanje učiteljev posameznega razreda, na katerem se 

predstavijo načrtovanje obravnave učnih sklopov pri posameznem predmetu in 

predvidene dejavnosti učencev. Opredelijo se vsebinska in procesna znanja, ki 

jih pridobivajo in razvijajo učenci skozi obravnavane tematske sklope in 

dejavnosti. 

3. FAZA: Vsak učitelj individualno zabeleži, s katerimi predmeti vidi možnost 

povezav. 

4. FAZA: Individualni zapis učiteljev glede ugotovljenih možnih povezav med 

predmeti. 

5. FAZA: Analiza možnih povezav med posameznimi predmeti z vidika dejavnosti 

učencev. 

6. FAZA: Delitev učiteljev, katerih predmeti bi se med seboj lahko povezovali, v 

manjše skupine. 

7. FAZA: Dogovor o načinu izvedbe medpredmetnih povezav. 

Preden se učitelj odloči za izvajanje medpredmetnega povezovanja, je dobro, da je 

pozoren in pripravljen na ovire, ki ga lahko doletijo. Po mnenju avtorice Bevc (2005, 

str. 54) je za uspešno izvedeno medpredmetno povezavo pomembne naslednje: 

 poznavanje različnih vrst znanja, 

 poznavanje učnih načrtov za predmete v predmetniku, 

 poznavanje procesa izgrajevanja znanja, ki temelji na že obstoječem znanju, 

 spremeni se vloga subjektov v medpredmetnem poučevanju (tako pomen 

učitelja, učenca kot podajanje učne snovi in preplet predmetov), 

 vsebinska in tematska usklajenost sklopov po predmetih, 

 načrtovanje ciljev že v letni pripravi, 

 predstavitev dela učiteljem razrednega učiteljskega zbora, 

 spremljanje medpredmetnega povezovanja, 

 vrednotenje medpredmetnega povezovanja, 
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 zaključek in premislek o medpredmetnem povezovanju, smiselnosti in o uspehu 

doseganja zastavljenih ciljev. 

2.4.1 Izvedba medpredmetnega povezovanja  

Krapše (2002, str. 32) opiše medpredmetno poučevanje po naslednjih fazah: 

1. FAZA: opredelitev rezultata, ki ga želimo doseči. Temelj načrtovanja je učni 

načrt, cilji pa se lahko nadgrajujejo. V tej fazi je ključno, da se učitelj zave, kaj 

želi, da učenci dosežejo ob koncu pouka; ali bodo učenci skozi zamišljeno učno 

uro razvijali vseživljenjsko znanje in kako jih bo učitelj pri tem usmerjal; katera 

temeljna znanja in spretnosti bodo učenci skozi uro razvijali in poskušali doseči. 

2. FAZA: učenčevo razumevanje. Učitelj oblikuje in načrtuje aktivnosti, preko 

katerih učence pripelje do želenih rezultatov in odgovorov. Aktivnosti morajo biti 

zasnovane tako, da upoštevajo učenčevo predznanje in da preko njih 

pridobivajo tudi vseživljenjsko znanje. Ob koncu se oblikujeta preverjanje in 

ocenjevanje znanja.  

3. FAZA: načrtovanje. Učitelj v tej fazi natančno opredeli vprašanja in dejavnosti 

učencev, cilje vzgoje in izobraževanja, katere kompetence želi pri učencih 

razvijati in na kakšen način bo to dosegel. 

Tudi avtorici Pavlič Škerjanc (2010) in Rutar Ilc (2010, str. 111–113) v svojem delu v 

treh delih predstavita načrt za medpredmetno povezovanje: 

1. Načrt priprave medpredmetnega povezovanja s priporočili.  

Med priporočila sta zapisali, da se na tem mestu določijo skupne in predmetni 

cilji; pričakovani učni rezultati, ki jih je treba konkretizirati; predvideti ustrezne 

dejavnosti, ki se prilagodijo sposobnostim učencev; oblikovati medpredmetno 

povezovanje (eno- ali večpredmetno, intra-, multi- oziroma interdisciplinarno); 

opredeliti vsebino, koncept, postopke, oblike in metode dela, dejavnosti in 

kompetence ter vlogo predmetov, ki jih povezujemo in za konec določiti načine, 

s katerimi želimo predpisane cilje usvojiti.  

2. Časovni razpored 

Določimo dan in ure, ko se bo medpredmetno poučevanje izvajalo. Zapišemo si 

tudi cilje in rezultate. 
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3. Učna priprava na medpredmetno povezovanje 

Oblikujemo jo glede na že določene cilje in rezultate. 

Preglednica 1 

Primer časovne razporeditve medpredmetnega povezovanja za več predmetov 

Časovno zaporedje dejavnosti 

pouka 

A  

predmet 

B 

 predmet 

C 

predmet 

D 

predmet 

2 uri pri vsakem od prvih treh 

predmetov 

Opis 

dejavnosti 

predmeta 

Opis 

dejavnosti 

predmeta 

Opis 

dejavnosti 

predmeta 

 

1 ura pri preostalem predmetu    Opis 

dejavnosti 

predmeta 

4 ure pri A, B in C predmetu skupaj Opis skupnih dejavnosti predmetov  

2 skupni uri pri predmetih C in D   Opis skupnih dejavnosti 

predmetov 

Skupne 3 ure pri vseh predmetih Opis skupnih dejavnosti in predstavitev rezultatov. 

Rutar Ilc, Z. (2010). Medpredmetne in kurikularne povezave v kontekstu učnociljnega in procesnega načrtovanja in 

izvajanje pouka. V Z. Rutar Ilc in K. Pavlič Škerjanc (ur.), Medpredmetne in kurikularne povezave: Priročnik za 

učitelje (str. 71–113). Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

Vse faze se med procesom medpredmetnega povezovanja med seboj prepletajo in 

vplivajo ena na drugo. Bistvenega pomena pa sta načrt in priprava na medpredmetno 

povezovanje. V omenjenih dveh fazah poudarimo namen, načrt, kontinuiteto in možne 

spremembe. Pomembni sta premišljenost celotnega procesa in priprava na možne 

zaplete skozi celoten proces (Kramar, 1991). Na koncu vsakega medpredmetnega 

povezovanja je treba narediti smiseln zaključek. Učenci smiselno povzamejo in 

analizirajo delo in novo pridobljena znanja, predlagajo možnosti za izboljšavo in lahko 

pohvalijo, kaj se jim je zdelo primerno in dobro. V tem delu učitelj spodbuja učence in 

jih usmerja, saj s tem razvijajo kritično mišljenje (Strmčnik, 2001, str. 196–197). 

2.4.2 Modeli in strategije izvajanja medpredmetnega povezovanja 

Za sodobno medpredmetno poučevanje je pomembna tako strategija poučevanja kot 

učna vsebina. Učence s pomočjo določenega koncepta spodbujamo h globljemu 

razumevanju obravnavane učne vsebine. V poglavju bom opisala najpogostejše tri 
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oblike medpredmetnega poučevanja, ki sta jih opisali avtorici Hodnik Čadež in Filipčič 

(2005). Na podoben način je medpredmetno poučevanje opisala in razdelila tudi 

avtorica Pavlič Škerjanc (2010). Natančneje pa je modele medpredmetnega 

povezovanja opisal avtor Fogarty (2009), ki je tako kot avtorica Pavlič Škerjanc 

medpredmetno povezovanje razdelil na tri ločene sklope in za vsakega od sklopov 

zapisal še modele povezovanja.  

Avtorici Hodnik Čadež in Filipčič se osredotočata in opišeta najpogostejše tri oblike 

medpredmetnega povezovanja (Hodnik Čadež in Filipčič, 2005, str. 5–6): 

 Nepovezana oblika – ločena obravnava snovi, ki jih učitelji med seboj ne 

povezujejo. Obliko zagovarjajo tudi nekateri strokovnjaki in argumentirajo, da se 

skozi medpredmetni način poučevanja izgublja specifično znanje določenih 

predmetov.  

 Povezana oblika – povezujejo se le določene smiselne vsebine posameznega 

področja.  

 Integrirana oblika – medpredmetno povezovanje učnih ciljev oziroma tem.  

Avtorica Pavlič Škerjanc razdeli medpredmetno povezovanje na način, ki ga prikazuje 

spodnja slika. 

Slika 1 

Prikaz delitve medpredmetnega povezovanja po avtorici Pavlič Škerjanec 
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Pavlič Škerjanc, K. (2010). Smisel in sistem kurikularnih povezav. V Z. Rutar Ilc in K. Pavlič Škerjanc 

(ur.), Medpredmetne in kurikularne povezave: Priročnik za učitelje (str. 19–47). Zavod Republike 

Slovenije za šolstvo. 

MODELI MEDPREDMETNEGA POVEZOVANJA PO FOGARTYJU 

Enako kot avtorica Pavlič Škerjanc tudi avtor Fogarty (2009) medpredmetno 

povezovanje razdeli v tri ločene sklope: znotrajpredmetno (intradisciplinarno), 

medpredmetno (interdisciplinarno) in nadpredmetno (transdisciplinarno). Avtor 

vsakega od treh sklopov tudi podrobneje opiše.  

V nadaljevanju so opisani modeli medpredmetnega poučevanja glede na to, ali 

medpredmetno povezovanje poteka znotraj enega predmeta, med dvema različnima 

predmetoma oziroma se medpredmetne povezave dogajajo na ravni mišljenja in 

razmišljanja.  

Če medpredmetno povezovanje poteka znotraj enega predmeta (intradisciplinarno), 

ločimo naslednje modele povezovanja (Fogarty, 2009, str. 22–116):  

 Model ločenega poučevanja: Gre za tradicionalno ločeno poučevanje 

predmetov. Med predmeti so jasne meje in povezave med njimi učencem niso 

vidne. 

 Model delnega povezovanja: Še vedno govorimo o ločenem poučevanju 

predmetov, a se med njimi načrtuje povezovanje vsebin, konceptov in veščin 

znotraj disciplin. 

 Model ugnezdenega povezovanja: Skozi posamezen predmet se daje poudarek 

razvijanju različnih spretnosti (spretnosti razmišljanja, socialne spretnosti …) in 

uporabi novo pridobljenih znanj v realnem življenju. Gre za prepletanje več 

področij naenkrat in lahko pride do zmedenosti in nerazumevanja bistva. 

Avtor Fogarty (2009, str. 22–116) opiše naslednje modele, ki jih lahko uporabimo, če 

medpredmetno povezovanje uporabimo med dvema različnima predmetoma 

(interdisciplinarno): 

 Model zaporednega povezovanja: enake teme oziroma učne enote se pri 

posameznih predmetih poučujejo ločeno, a v istem časovnem obdobju. 

Obravnavane teme imajo še vedno večji poudarek na predmetno specifičnih 
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značilnostih, a učenci spoznajo povezave med različnimi predmeti in njihovo 

uporabnost. 

 Model porazdeljenega povezovanja: načrtovanje dveh disciplin, pri katerih 

najdemo skupne koncepte, spretnosti in postopke. Poučevanje lahko poteka 

predmetno ločeno, če predmeta poučujeta dva učitelja. 

 Model tematskega povezovanja: ločena obravnava skupne teme. Vsak učitelj 

temo obravnava ločeno s svojega stališča. 

 Model prepletenega povezovanja: Prepletanje disciplin zaradi razvijanja 

spretnosti, ki so pomembne za življenje (socialne spretnosti, razvijanje 

mišljenja, spretnost za učenje, uporabe tehnologije …) 

Med nadpredmetne (transdisciplinarne) medpredmetne povezave, ki se dogajajo v 

mišljenju in razmišljanju, pa avtor Fogarty (2009, str. 22–116) uvršča naslednja 

modela: 

 Model poglobljenega povezovanja: povezovanje znanj različnih predmetov za 

reševanje osnovnih problemskih nalog. Učenci dobijo problem in ga raziščejo 

skozi različne vidike. 

 Model mrežnega povezovanja: večpredmetno povezovanje. Raziskovanje 

problema je usmerjeno v proces povezovanja. Pri tem modelu gre za visoko 

aktivnost učencev, ki jih nove informacije spodbujajo po nadaljnjem 

raziskovanju. 

Različni avtorji navajajo in opisujejo različne modele, ki jih učitelji lahko uporabijo pri 

obravnavi nove učne snovi skozi medpredmetno povezovanje: 

 Multidisciplinarni model obravnave snovi temelji na vsebinskih povezavah 

posameznih predmetov in poudarja razvijanje kritičnega mišljenja ter 

prepletanje vsebinskih in procesnih ciljev (Krapše, 2002; Štemberger, 2007). 

 Interdisciplinarni model temelji na usvajanju znanja in poudarja procesni cilj 

učenja, ki omogoča uporabo novo pridobljenega znanja na različnih področjih 

in tudi v življenjskih situacijah (Krapše, 2002). 

 Transdisciplinarni model temelji na usvajanju splošnih znanj in prenosu teh na 

nove situacije (Štemberger, 2007). Pouk temelji na reševanju problemov iz 
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življenjskih situacij. Vsebina pri medpredmetnem povezovanju predstavlja 

sredstvo, s katerim želimo doseči zastavljene cilje (Krapše, 2002). 

 Povezovalni model lahko ločimo tudi glede na različne vidike povezovanja 

različnih ciljev (Sicherl Kafol, 2007). Prvo med njimi je konceptualno 

povezovanje, ki med seboj povezuje pojme iz različnih predmetov oziroma 

področja (Sicherl Kafol, 2007). Pojmi v večini izhajajo iz čutnih izkustev ali pa 

so povsem abstraktni. S pomočjo pojmov naj bi si zagotovili red in organizacijo 

ter lažje zaznavanje zunanjega sveta. Konceptualno povezovanje pa omogoča 

boljše nadgrajevanje do zdaj osvojenega znanja in ga lahko pogosto 

uporabljamo pri vertikalnem medpredmetnem povezovanju (Marentič Požarnik, 

2000). 

 Učno-ciljno povezovalni model med seboj povezuje različne učne cilje (Sicherl 

Kafol, 2007). 

 Procesno-razvojni model povezovanja temelji na vzgojno-izobraževalnem 

procesu. Pri takem načinu medpredmetnega povezovanja stremimo k prenosu 

splošnih znanj in se povezuje s transdisciplinarnim modelom medpredmetnega 

povezovanja. Skozi procesno-razvojno povezovanje se poskušajo uresničevati 

cilji v daljšem časovnem obdobju. Smiselno je, da tak način poučevanja 

načrtujemo na letni ravni, uresničujemo ga lahko pri več različnih predmetih in 

na različne načine (tipi nalog, zadolžitve učencev, branje) (Sicherl Kafol, 2007). 

STRATEGIJE MEDPREDMETNEGA POUČEVANJA 

Strategije, ki jih lahko uporabimo v medpredmetnem povezovanju učnih predmetov 

Strmčnik (2001, gl. tudi Blažič idr., 2003) poimenuje kot koncentracije: 

 Stvarna ali vsebinska koncentracija – povezovanje sorodnih predmetov. Učitelji 

skupaj načrtujejo, izvajajo in ocenijo učno delo. 

 Personalna koncentracija – učitelj združuje več učnih predmetov. 

 Celostni ali strnjeni pouk – pouk ni razdeljen na učne vsebine po predmetih, 

ampak izhaja iz »nadpredmetnih celostnih, globalnih življenjskih izsekov ali 

metodničnih enot« (Strmčnik, 2001, str. 234). 

 Hegemonistična koncentracija – v ospredju je en učni predmet, ostali predmeti 

pa se nanj navezujejo. 
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2.4.3 Priprava na medpredmetno povezovanje 

Da pouk poteka kakovostno, je potrebna konkretna in natančna priprava, v kateri je 

treba upoštevati psihološke značilnosti učencev in zajeti vse zastavljene cilje. Glede 

na kriterije delimo priprave na dolgoročne (zajemajo celoten proces), vmesne 

(zajemajo tematske sklope) in sprotne oziroma etapne učne priprave (podrobne 

priprave didaktičnih enot) (Blažič idr., 2003). 

Preglednica 2  

Lastnosti globalne, tematske in operativne priprave 

GLOBALNA ali 

DOLGOROČNA 

PRIPRAVA 

TEMATSKA ali VMESNA 

PRIPRAVA 

OPERATIVNA ali 

SPROTNA PRIPRAVA 

 Letna priprava, na kateri 

učitelj gradi vse nadaljnje 

delo. 

 Osnova za oblikovanje 

sta vzgojno-

izobraževalni program in 

didaktični koncept šole. 

 Oblikuje se na osnovi 

globalne priprave, le 

podrobnejše. 

 Če učitelj tematske 

priprave ne naredi, pride 

do razhajanj v delu in 

doseganju zastavljenih 

ciljev.  

 Podrobna priprava 

didaktične enote.  

 Učitelj upošteva izkušnje 

in znanja učencev. 

 Je zaključena enota, ki 

mora vsebovati cilje, 

vsebino, metode in oblike 

dela, didaktična sredstva 

in izvajalce. 

 Nakazan je potek enote 

po učnih etapah 

Blažič, M., Ivanuš Grmek, M., Kramar, M. in Strmčnik, F. (2003). Didaktika. Visokošolsko središče Novo 

mesto. 

Etapna priprava je pomembna iz več razlogov (Blažič idr., 2003, str. 412): 

 omogoča boljšo povezanost vzgojno-izobraževalnega procesa; 

 omogoča boljšo sistematičnost, strukturiranost in preglednost vzgojno-

izobraževalnega procesa; 

 omogoča boljšo integracijo in korelacijo med vsebinami in cilji določenega 

predmeta; 

 omogoča boljši pogled na ločevanje pomembnih od manj pomembnih učnih 

ciljev in vsebin; 
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 učencem približa cilje in s tem boljšo miselno orientacijo o obravnavani snovi; 

 učitelj bolje načrtuje in se pripravi na delo. 

Sprotna ali etapna učna priprava predstavi širšo problematiko ter oblikuje vsebinsko in 

časovno sklenjeno celoto oziroma sklop. Didaktični sklop se od didaktične enote 

razlikuje le v tem, da je enota obsežnejša in ni oblikovana konkretno, kot je to značilno 

za posamezen didaktični sklop. Učitelj že v letni pripravi v grobem opredeli didaktične 

sklope, a jih nato sproti še dodatno konkretizira in opredeli. Konkretizira jih na način, 

da določi obseg, cilje, vsebino in strukturo za izvajanje sklopa. Dolžina in obseg sklopa 

sta v večji meri odvisna od ciljev in zahtevnosti vsebine, vsekakor pa tudi od zmožnosti 

učencev. Pri oblikovanju didaktičnega sklopa je treba opredeliti tudi metode in oblike 

dela, predvideti aktivnosti učitelja in učenca, didaktično okolje in didaktične 

pripomočke, ki se bodo uporabljali, ter predviden čas izvedbe. Smiselno je, da je vse 

skupaj zapisano v obliki preglednice, kjer učitelj zapiše (Blažič idr., 2003): 

 osnovne podatke (šola, razred, predmet, izvajalec, čas), 

 naslov sklopa, ki vsebuje bistvo problema, 

 cilje sklopa, 

 operativne cilje, 

 vsebine sklopa, 

 didaktične enote. 

2.4.4 Prednosti medpredmetnega povezovanja 

Načinov za izvedbo medpredmetnega povezovanja je več, pomembno je, da se med 

seboj prepletata teorija in praksa in da učenci pridobijo novo znanje o različnih 

področjih in ga skozi učenje in delo tudi utrdijo (Blažič idr., 2003, str. 223–224). Pri 

takem poučevanju je zelo pomembna vloga učitelja. Učenci se bodo novih učnih vsebin 

naučili šele, ko bodo učitelji na ustrezen način usmerili njihovo pozornost na 

kompleksne situacije, ki se navezujejo na učne cilje (Dumont idr., 2013). Do podobnih 

ugotovitev so prišli različni raziskovalci, in sicer da učenci skozi medpredmetno 

povezovanje razvijajo interese in motivacijo za dodatno učenje, poglabljanje in 

uporabo znanja, dosegajo tudi boljše učne uspehe, izboljšujejo se medsebojni odnosi, 

učenci izražajo večjo samozavest, imajo boljši priklic in razumevanje učnega gradiva. 
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Opaznejša je tudi boljša zmožnost povezave učnih spretnosti z različnih predmetnih 

področij (Sicherl Kafol, 2008). 

Avtorica Sicherl Kafol (2007) je ugotovila, da se skozi medpredmetno poučevanje 

povečata sodelovanje in spoštovanje med učenci, saj je pouk v veliki meri organiziran 

kot skupinska oblika dela, kjer se učenci med seboj veliko pogovarjajo, skupaj iščejo 

rešitve in rešujejo problemske naloge. Skozi učenje, pogovor in poskušanje se naučijo 

razreševati tudi medsebojne konflikte. Tudi avtorica Ivanitskay in sodelavci (2002) 

menijo, da ponavljajoče se medpredmetno povezovanje izboljšuje učenčevo 

sposobnost kritičnega mišljenja in razumevanje odnosov med različnimi področji, 

obenem pa pridobiva večjo možnost uporabe pridobljenega znanja v vsakdanjem 

življenju in različnih učnih situacijah.  

Drake in Burns (2004) sta analizirala različne raziskave o medpredmetnem poučevanju 

in povzela ugotovitev, da učenci pozitivno vrednotijo, če učenje poteka na realnih 

situacijah, saj s tem pridobivajo in poglabljajo svoje znanje ter se učijo novih veščin in 

socialnih spretnosti. Tudi Buljubašić-Kuzmanovič (2014) ugotavlja, da medpredmetno 

povezovanje učencem omogoča poglobljeno znanje in jih spodbuja k samostojnosti. 

Način poučevanja preko medpredmetnega povezovanja lahko uporabimo tudi pri 

dnevih dejavnosti, šolah v naravi ali krožkih. Učenci z aktivnim delom odkrivajo nove 

kompetence in pridobivajo znanja, ki jih kasneje uporabijo v novih situacijah. Učenci, 

ki znanje pridobivajo z lastnim delom in odkrivanjem, lahko pojme, zakonitosti in novo 

znanje lažje in prej ponotranjijo, s tem pa se povečuje tudi trajnost uporabe novo 

pridobljenih znanj (Rutar Ilc, 2010, str. 28–30). 

Primer naravoslovnega dneva dejavnosti opisujeta avtorici Schwarzbartl in Plešec 

Gasparič (2019, str. 72), ki predlagata medpredmetno povezovanje zgodovine in 

naravoslovja s pomočjo pripovedovanja zgodb. Skozi pripovedovanje zgodovinskih 

zgodb učence motiviramo in angažiramo, da prevzamejo različne vloge in skozi 

oblikovanje zgodbe iščejo rešitve na zastavljene naravoslovne probleme. Izpostaviti 

pa je treba, da avtorici velik pomen pripisujeta načinu učiteljevega pripovedovanja 

(ustrezna zahtevnost, zanimivost, interpretacija itd.). 

Medpredmetno povezovanje od učitelja zahteva sodelovanje s sodelavci pri 

oblikovanju ustreznih učnih ciljev ter uporabi ustreznih metod za doseganje teh. S tem 
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pa dajejo drug drugemu podporo in občutek, da poučujejo učinkovito. Medpredmetno 

povezovanje je nadgradnja poučevanja z upoštevanjem standardov znanja 

posameznih področij. Z uporabo medpredmetnega poučevanja tudi gospodarneje 

ravnamo s časom, ki ga namenimo poučevanju, saj vsebine, ki se prekrivajo ali morda 

celo podvajajo pri različnih predmetih, obravnavamo le enkrat. Učitelju in učencem pa 

tako ostane več časa za ponavljanje in utrjevanje snovi (Pavlič Škerjanc, 2010). 

Medpredmetno povezovanje prinaša tudi vsebinsko racionalnost in ekonomičnost ter 

omogoča boljšo učno uspešnost ter celovitejše spoznavanje predmeta učne snovi 

(Strmčnik, 2001). 

2.4.5 Ovire in težave medpredmetnega povezovanja 

Med težavami, ki se lahko pojavijo, Bevc (2005, str. 51) izpostavlja nepripravljenost 

učiteljev za sodelovanje z drugimi učitelji in pomanjkanje časa. Temu pritrjujejo tudi 

ugotovitve raziskave, da učitelji uporabljajo pretežno le vsebinsko medpredmetno 

povezovanje, kot razlog pa naštevajo enostavno izvedbo in kratek čas, ki je potreben 

za oblikovanje priprave ter izvedbe (Hodnik Čadež in Filipčič, 2005). Med ovirami Bevc 

(2005) navaja še lastniški odnos učiteljev do področja poučevanja, neusklajenost 

načrtov za doseganje ciljev, terminološko neusklajenost in načrtovanje letne priprave 

brez vertikalnega ali/in horizontalnega povezovanja (Bevc, 2005). 

Na osnovi rezultatov raziskave, ki je bila narejena na vzorcu 56 učiteljic prvega razreda 

osnovne šole, lahko trdimo, da si učitelji vsekakor želijo pridobiti več idej za 

medpredmetno povezovanje in menijo, da bi to dosegli z izmenjavo mnenj med kolegi. 

Poudarjajo tudi, da je premalo strokovne literature, ki bi jim omogočila kakovostno delo 

(Hodnik Čadež in Filipčič, 2005). To razberemo tudi iz interpretacije avtorice Hus s 

sodelavci (2008), ki je naredila raziskavo med učitelji prvega vzgojno-izobraževalnega 

obdobja, da ima nekoliko manj kot polovica vprašanih učiteljev težave pri načrtovanju 

medpredmetnega pouka. Kot razlog pa tudi tukaj navajajo pomanjkanje primerne 

literature in slabšo strokovno usposobljenost. 

Štemberger (2007) je na osnovi raziskave na vzorcu 250 učiteljev in vzgojiteljev prišla 

do zaključka, da večina učiteljev izvaja medpredmetno povezovanje kar pri rednem 

pouku, vendar povezav ne načrtujejo vnaprej. Učitelji včasih naletijo tudi na težave pri 

izvedbi, saj zaradi nestrokovnosti lahko pride do situacije, ko se izgubi smiselnost 



22 

medpredmetne povezave in lahko en predmet postane le osnova za doseganje ciljev 

pri drugem predmetu (Štemberger, 2007). 

Pomislek, ki se pojavi skozi medpredmetno obravnavo snovi, je, ali učenci pridobijo 

dovolj poglobljeno znanje o snovi. Lahko se zgodi, da obravnava temelji le na podobnih 

temah in ne poglabljamo znanja ter s tem učenci ne pridobijo novega znanja in 

spretnosti. Medpredmetno povezovanje uporabimo le, ko je to smiselno in učenci s 

tem pridobijo spretnosti in druga nova znanja (Gatewood, 1998).  

Čeprav zametke medpredmetnega povezovanja najdemo že v začetku šolstva v 

Jugoslaviji, najdemo le malo raziskav, ki bi vrednotile njegovo učinkovitost. Ne glede 

na nekatere pozitivne učnike, ki jih ima medpredmetno povezovanje, ne smejo biti 

glavno merilo, da medpredmetno povezovanje izvajamo, saj je lahko nekakovostno. 

Kot smo že predhodno izpostavili, je pomembno, da najdemo smiselne povezave in 

dosežemo zastavljene cilje, v nasprotnem primeru je medpredmetno povezovanje 

nesmiselno in izgubi svoj namen. V ta namen bi bilo treba učitelje dodatno usposobiti 

in jim predstaviti prednosti izvajanja medpredmetnega povezovanja (Sicherl Kafol, 

2007). 

Poleg nujnosti učiteljeve profesionalnosti in usposobljenosti so za uspešno 

medpredmetno povezovanje potrebna tudi ustrezna finančna sredstva, dostopnost 

ustreznih orodij za delo, časovna razporeditev in pripravljenost sodelovanja učiteljev, 

šole, učencev in staršev (Pavlič Škerjanc, 2010, str. 40–41). 

2.5 Pregled učnega načrta matematike in fizike in identificiranje možnih 

medpredmetnih povezav 

Fizika in matematika se v šoli poučujeta ločeno, zato težko dosežemo cilje, ki bi si jih 

želeli, saj učenci na predmeta gledajo precej ločeno, v resnici pa se med seboj tesno 

povezujeta (Sovič, 2018). 

Skozi vsako medpredmetno povezovanje je treba uresničevati cilje kurikula in cilje 

posameznih predmetov. Smiselno je določiti potrebne cilje, vsebine in načine 

medpredmetnega povezovanja. V preteklosti so bili cilji izobraževanja matematike 

usmerjeni k nadgrajevanju procesnih ciljev in iskanju poti in strategij za reševanje 

problemov (Pavlič Škerjanc, 2010). V Sloveniji je bil prenovljen učni načrt s temeljnimi 
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elementi medpredmetnih povezav, kjer je v 16. členu zapisano, da se predlaga 

medpredmetno združevanje obveznih predmetov v predmetna področja (ZOsn, 2006).  

Matematika in fizika se med seboj močno prepletata, matematiko večinoma 

povezujemo z naravoslovnimi predmeti. Lahko bi rekli, da je matematika jezik fizike. 

Pri fiziki se vse zakonitosti, raje kot v besedi, zapisujejo z enačbami. In spet je fizika 

nujna pri matematiki, saj lahko učencem le preko fizike približamo nekatere pojme pri 

matematiki. Matematiko potrebujemo za reševane fizikalnih problemov, fizika pa nam 

pomaga kot motivacija za ponazarjanje matematičnih pojmov (Golež, 2007). Z 

medpredmetnim povezovanjem učenci bogatijo svoje znanje in poglabljajo 

razumevanje matematike in drugih naravoslovnih predmetov. Z integracijo matematike 

in fizike učenci širijo svoje razumevanje konceptov in s tem dosežemo, da učenci ne 

menijo več, da so matematika in ostali predmeti le predmeti v šoli, temveč so 

pomembni v vsakdanu. Znanje, ki ga pridobijo v šoli, jim lahko služi kot osnova za 

reševanje vsakdanjih zapletenih in dinamičnih problemov. Integrirane lekcije bi se 

morale poučevati skupaj kot celota in ne kot diskretna posamezna znanja pri ločenih 

predmetih, saj bi tako dosegli boljše razumevanje povezav med temami, ki jih 

obravnava posamezni predmet (Kyeong in Kyung, 2015). 

2.5.1 Matematika 

Namen medpredmetnega povezovanja je usposobiti učence za povezovanje znanj ter 

razvijanje ustvarjalnosti in s tem zmožnosti prenašanja znanj na druga področja. Če to 

dosežemo, se učenci posledično oblikujejo v suverenejše osebnosti in se tako lažje 

soočajo z različnimi izzivi. Spretnost povezovanja različnih znanj pa pripomore tudi k 

večji kulturni in etični zavesti posameznika (Učni načrt za matematiko, 2011, str. 77). 

Matematika se poučuje naprej preko izkustva učencev in materialnega sveta in nato 

preko govorjenega jezika, generalizacije izkustva do slik in diagramov ter nazadnje do 

simbolne ravni. Matematični pojmi in postopki so zelo abstraktni in jih je treba primerno 

konkretizirani in ponazoriti. Učitelji se morajo zavedati različnosti učencev pri usvajanju 

znanj matematiku in pri medpredmetnih povezovanjih izbrati ustrezen učni stil (Žakelj 

in Magajna, 2013, str. 46). 
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V Učnem načrtu za matematiko (2011, str. 77) je zapisano, da lahko medpredmetne 

povezave uresničujemo/ izvajamo kot: 

 »reševanje interdisciplinarnih problemov; 

 učenje in uporabo procesnih znanj (npr. iskanje virov, oblikovanje poročila in 

miselnega vzorca, govorni nastop idr.); 

 z obravnavo pojmov z različnih predmetnih perspektiv (konceptualna raven)«.  

Učenci tudi preko drugih predmetov poglabljajo razumevanje pojmov (npr. računanje 

časa pri športni vzgojni) in s tem osmišljajo matematične vsebine. 

V učnem načrtu so zbrani cilji in primeri dejavnosti za medpredmetno povezovanje. 

Opredeljeni so zelo splošno in jih lahko izvajamo v vseh razredih, pozorni moramo biti 

le na raven zahtevnosti. 

 

 

Slika 2  

Clji in primeri dejavnosti medpredmetnih povezav 
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Žakel, A., Prinčič Röhler, A., Perat, Z., Lipovec, A., Vršič, V., Repovž, B., Senekovič, J., in Bregar Umek, Z. (2011). 

Učni načrt. Program osnovna šola. Matematika. Zavod RS za šolstvo. 

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/obvezni/UN_matematika.pdf, str. 

77–79.  

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/obvezni/UN_matematika.pdf
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2.5.2 Fizika 

Za učence je priporočljivo, da nekatere od ciljev dosežejo tudi preko 

eksperimentalnega dela in izvajanja poskusov. V učnem načrtu je med drugim 

zapisanih in zbranih tudi nekaj predlogov za medpredmetno povezovanje z drugimi 

naravoslovnimi in družboslovnimi področji. Namen medpredmetnega povezovanja v 

fiziki je večja prenosljivost znanja in s tem boljše razumevanje in uporaba znanja v 

vsakdanjem življenju, s čimer se povečuje tudi ustvarjalnost na vseh področjih (Učni 

načrt za fiziko, 2011, str. 32). 

Medpredmetne povezave lahko uresničujemo na različnih ravneh (Učni načrt za fiziko, 

2011, str. 32): 

 »na ravni vsebin, to je npr. pri obravnavi interdisciplinarnih tem in vprašanj; 

 na ravni naravoslovnih postopkov in spretnosti, učenje in uporaba procesnih 

znanj (npr. eksperimentiranje, reševanje vprašanj, iskanje virov, oblikovanje 

poročila in miselnega vzorca, delo v skupini); 

 na konceptualni ravni, to je na ravni razumevanja konceptov, ki so skupni za 

naravoslovne predmete, matematiko, tehnična področja.« 

Preglednica 3  

Primera, kjer je možna medpredmetna povezava 

CILJ 
PREDMET S KATERIM 

POVEZUJEMO 
OPIS 

Merjenje časa Športna vzgoja 

Učenci merijo čas pri teku na 

izbrani dolžini. Za merjenje 

uporabijo štoparice, izračunajo 

povprečen čas. 

Umerjanje vzmeti Matematika 

Učenci izdelajo model vzmetne 

tehtnice in preverijo, ali sta 

raztezek in sila premo 

sorazmerna. Učitelj mora prej 

preveriti razumevanje premega 

sorazmerja in poznavanje grafa 

premega sorazmerja. 

Verovnik, I., Bajc, J., Beznec, B., Božič, S., V. Brdar, U., Cvahte, M., Gerlič, I. in Munih S. (2011). Učni načrt. Program osnovna 

šola. Fizika. Zavod RS za šolstvo. https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-

nacrti/obvezni/UN_fizika.pdf 
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2.6 Predlagane medpredmetne povezave matematike in fizike 

Avtorica Sovič (2018) je v svojem magistrskem delu oblikovala tri premišljene 

razporede medpredmetnih vsebin v posameznem razredu za predmeta matematike in 

fizike. Vodoravne črne povezave so izvedljive tako, da ni potrebno dodatno časovno 

usklajevanje, saj se vsebini obravnavata hkrati. 

Slika 3  

Prikaz treh možnosti medpredmetnih povezav matematike in fizike v 8. razredu 

 
Sovič, M. (2018). Medpredmetno povezovanje matematike in fizike. [Magistrsko delo]. Univerza v 
Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko. 
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Slika 4  

Prikaz treh možnosti medpredmetnih povezav matematike in fizike v 9. razredu 

  

Sovič, M. (2018). Medpredmetno povezovanje matematike in fizike. [Magistrsko delo]. Univerza v 
Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko. 
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Avtorica je nato izbrala najoptimalnejšo (tisto, ki vsebuje največ vodoravnih črt) in jo 

podrobneje analizirala ter predlagala naslednji vrstni red obravnave vsebin. 

8. razred 

MATEMATIKA 

I. Realna števila 

II. Računske operacije in njihove 

lastnosti 

III. Merila za srednjo vrednost in 

razpršenost 

IV. Funkcija 

V. Premo in obratno sorazmerje 

VI. Enačbe in neenačbe 

VII. Izrazi 

VIII. Večkotniki, krog 

IX. Potence 

X. Pitagorov izrek 

XI. Kvader, kocka 

FIZIKA 

I. Uvod v fiziko 

II. Fizika in okolje 

III. Merjenje 

IV. Enakomerno gibanje 

V. Sile 

VI. Gostota, tlak, vzgon 

VII. Vesolje 

 

 

9. razred 

MATEMATIKA 

I. Enačbe in neenačbe 

II. Izrazi 

III. Transformacije 

IV. Razmerje in sorazmerje 

V. Geometrijski pojmi 

VI. Funkcija 

VII. Prizma, valj, piramida, stožec, 

krogla 

VIII. Zbiranje, urejanje in 

predstavitev podatkov 

IX. Izkušnje s slučajnimi dogodki 

FIZIKA 

I. Pospešeno gibanje in drugi 

Newtonov zakon 

II. Svetloba 

III. Delo in energija 

IV. Toplota in notranja energija 

V. Električni tok 

VI. Magnetna sila 
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Podanih je tudi nekaj konkretnih primerov, kako lahko povezujemo vsebine. Skozi 

raziskovanje je prišla do zaključka, da je treba za omenjeni način poučevanja poglavje 

Svetlobe pri predmetu fizika premestiti iz 8. razreda v 9., saj je po njenem mnenju 

nekoliko zahtevnejši. Pomembnejša razlika od predvidenega učnega načrta je tudi 

obravnava sklopa meril za sredino in razpršenost, ki bi ga obravnavali v 8. razredu, 

namesto tega pa bi v 9. razred premaknili celotno poglavje Zbiranje, urejanje in 

obdelava podatkov ter Transformacije v večkotnikih. 

Vsa ostala poglavja v fiziki si v obeh razredih smiselno sledijo že v učnem načrtu in se 

nadgrajujejo ter jih ni treba veliko spreminjati, več možnosti pa pri tem dopušča učni 

načrt matematike (Sovič, 2018). 

Avtorica Sovič je izvedla tudi anketo z učitelji matematike in nato še z učitelji fizike. V 

prvem delu je sodelovalo 42 osnovnošolskih učiteljev matematike, od tega 15 

enopredmetnih in 26 učiteljev, ki poučujejo matematiko in fiziko. Skozi anketo je prišla 

do naslednjih rezultatov (Sovič, 2018, str. 92–98):  

 Učitelji v večji meri medpredmetno povezovanje izvajajo nekajkrat v celem 

šolskem letu. 

 Menijo, da je najlažje s fiziko povezovati merske enote, izražanje neznane 

količine, premo in obratno sorazmerje, geometrijske like, risanje grafov in 

obdelavo podatkov. 

 Menijo, da je najtežje s fiziko povezovati ulomke in geometrijske like, izraze, 

geometrijska telesa.  

 Največkrat so učitelji izvedli medpredmetno povezavo na temi izražanje 

neznanih količin ter premo in obratno sorazmerje.  

 Menijo, da medpredmetno povezovanje na učence vpliva pozitivno in daje 

učencem možnost razširitve svojega znanja.  

 Učitelji se na temo medpredmetnega povezovanja izobražujejo večinoma 

samoiniciativno ali zunaj šole.  

 Kako obravnavajo učno vsebino glede na vrstni red, so v večini odgovorili, da jo 

prilagodijo nacionalnemu preverjanju znanja, vendar so ga na željo drugega 

predmeta pripravljeni prilagoditi.  
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Nato je izvedla še anketo z učitelji fizike. Sodelovalo je 60 anketirancev, od tega 20 

enopredmetnih in 40 učiteljev, ki poleg fizike poučujejo še matematiko. Učitelji so 

odgovarjali na ista vprašanja, odgovori pa so naslednji (Sovič, 2018, str. 99–103): 

 V večini učitelji izvajajo medpredmetno povezovanje skoraj vsako uro oziroma 

vsaj enkrat v učnem sklopu.  

 Menijo, da se z matematiko najlažje povezujejo sklopi gibanja, merskih enot, 

preoblikovanja fizikalnih enačb in računanja ploščine geometrijskih likov. 

 Menijo, da z matematiko najtežje povezujejo sklopi astronomija, električno polje, 

svetloba in magnetno polje.  

 Največkrat učitelji izvedejo medpredmetno povezavo učnega sklopa gibanje 

(risanje grafov in linearna funkcija).  

 Menijo, da medpredmetno povezovanje na učence vpliva pozitivno, saj učenci 

začutijo pomen matematike tudi v praksi in uporabo v vsakdanjem življenju.  

 Učitelji se na temo medpredmetnega povezovanja izobražujejo večinoma 

samoiniciativno.  

 Na vprašanje, kako obravnavajo učno vsebino glede na vrstni red, so v večini 

odgovorili, da si sami izberejo smiselni vrstni red oziroma se osredotočijo na 

teme, ki jih zajemajo tekmovanja, večina pa ga je na željo drugega učitelja 

predmeta pripravljena prilagoditi.  

Avtorica je skozi svoje magistrsko delo prišla do zanimivih in uporabnih rezultatov. 

Lahko povzamemo, da učitelji matematike in fiziki medpredmetno povezovanje izvajajo 

zelo pogosto. Nas pa bo v nadaljevanju zanimalo, kakšne so učiteljeve izkušnje in 

stališča do izvajanja medpredmetnega povezovanja, želimo pa si pridobiti tudi nove 

ideje, mnenja in izkušnje.  
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3 OPREDELITEV PROBLEMA IN METODOLOGIJA 

3.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

Da bi učenci pridobili kakovostno in uporabno znanje, je pomembno, da so učitelji 

usposobljeni na svojem predmetnem področju, pa tudi, da so pripravljeni in 

usposobljeni za izvajanje medpredmetnega. To pripomore, da učenci prej uvidijo 

smisel in uporabo novo pridobljenega znanja. 

Na temo medpredmetnega povezovanja so potekale različne raziskave, katerih glavni 

cilj je vnašanje sprememb na področju poučevanja z namenom izboljšanja 

razumevanja procesa učenja pri učencih in iskanja načinov, kako jih čim bolj pritegniti 

in spodbuditi k učenju (Dumont idr., 2013). 

V magistrskem delu me je zanimalo, kakšne so izkušnje in stališča učiteljev 

matematike in fizike do medpredmetnega povezovanja, s kakšnim namenom ga 

izvajajo in kako pogosto. Zanimale so me njihove zamisli za medpredmetno 

povezovanj, katere vsebine so po njihovem mnenju najprimernejše za medpredmetno 

povezovanje in povezave med katerimi predmeti se jim zdijo najbolj smiselne. 

Zanimalo me je tudi, kje pri takem načinu poučevanja vidijo pomanjkljivosti in kje 

prednosti oziroma kakšni so njihovi cilji, ki jih želijo doseči med izvajanjem 

medpredmetnega poučevanja.  

3.2 Raziskovalna vprašanja 

Zastavila sem si naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Kako pogosto učitelji matematike in fizike izvajajo medpredmetno povezovanje, 

zakaj se zanj odločijo in kaj jim je pri odločanju in izvajanju v oporo? 

2. Kakšne so izkušnje učiteljev matematike in fizike z medpredmetnim 

povezovanjem? Kako je sodelovanje potekalo, kaj so po mnenju učiteljev v tem 

procesu pridobili učenci in kaj učitelji; na kakšne ovire in izzive so naleteli in 

kako so jih razreševali? 

3. Kakšna so stališča učiteljev matematike in fizike do medpredmetnega 

povezovanja? Kje vidijo prednosti, kje omejitve takega načina dela? 
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4. Katere teme so po njihovem mnenju najprimernejše za medpredmetno 

povezovanje in s katerim predmetom? 

3.3 Metoda in raziskovalni pristop 

V magistrskem delu sem uporabila deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja. 

Za raziskovalni pristop pa kvalitativno empirično raziskavo.  

3.4 Vzorec 

Vzorec sodelujočih, ki je bil vključen v empirično raziskavo, je bil neslučajnostni in 

namenski. Vključila sem 10 učiteljic in učiteljev predmetnega pouka matematike in 

fizike, ki poučujejo v šolskem letu 2020/2021. Ker je pri intervjuju sodeloval le en učitelj, 

bom zaradi neizsledljivosti v nadaljevanju vedno uporabljala moško obliko zapisa.  

Preglednica 4  

Podatki o učiteljih, ki so sodelovali v intervjujih 

Ime Število let poučevanja Predmet poučevanja 

A 2 Matematika in fizika 

B 3 Matematika in fizika 

C 4 Matematika in fizika 

Č 5 Matematika in fizika 

D 9 Matematika in fizika 

E 13 Matematika in fizika 

F 23 Matematika in fizika 

G 33 Matematika in fizika 

H 38 Matematika in fizika 

I 39 Matematika in fizika 
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Preglednica 5  

Prikaz strukture učiteljev, ki so sodelovali v intervjujih glede na število let delovne 

dobe 

ŠTEVILO LET POUČEVANJA 

 FREKVENCA ODSTOTKI (%) 

0–10 let 5 50 

10–20 let 1 10 

20–30 let 1 10 

30–40 let 3 30 

 

3.5 Opis instrumenta in postopka zbiranja podatkov 

Podatke za raziskavo sem pridobila preko vnaprej pripravljenega nestandardiziranega 

polstrukturiranega intervjuja za učitelje. Vprašanja so odprtega tipa. Vse odgovore sem 

po predhodnem soglasju učiteljev in učiteljic posnela in jih nato dobesedno zapisala. 

Intervjuje sem izvedla individualno z osebnim obiskom in preko različnih video povezav 

(MicroSoft Teams, Zoom). Sodelujočim sem zagotovila zaupnost in neizsledljivost 

skozi predstavljene podatke. V ta namen so tudi vsi intervjuji zapisni v moškem spolu. 

3.6 Postopek obdelave podatkov 

Odgovore sem podrobno pregledala, proučila in pridobljene rezultate kodirala. Skozi 

analizo odgovorov sem oblikovala končne ugotovitve in jih interpretirala. 
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4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

V nadaljevanju so predstavljeni podatki, ki sem jih razvrstila v štiri poglavja: 

1. Pogostost izvajanja medpredmetnega povezovanja in razlogi, zaradi katerih se 

učitelji za medpredmetno povezovanje odločajo, ter kaj jih je pri tem v oporo.  

2. Izkušnje učiteljev matematike in fizike z medpredmetnim povezovanjem, 

sodelovanje; mnenja učiteljev, kaj skozi medpredmetno povezovanje pridobijo 

učenci in kaj učitelji; ovire in izzivi, na katere naletijo učitelji pri izvajanju 

medpredmetnega povezovanja in kako jih rešujejo. 

3. Stališča učiteljev matematike in fizike do medpredmetnega povezovanja; 

prednosti in omejitve medpredmetnega povezovanja. 

4. Teme in predmeti, ki so po mnenju učiteljev najprimernejši za medpredmetno 

povezovanje. 

4.1. Pogostost izvajanja medpredmetnega povezovanja in zakaj se za 

medpredmetno povezovanje učitelji odločijo ter kaj oziroma kdo je 

učiteljem pri tem v oporo. 

Pogostost izvajanja medpredmetnega povezovanja 

Učitelje sem povprašala, kako pogosto izvajajo medpredmetno povezovanje. Nihče od 

vprašanih učiteljev po lastnih navedbah ne izvaja medpredmetnega poučevanja zelo 

pogosto, hkrati pa navajajo, da bi si ga želeli izvajati pogosteje. 

Učitelj A, ki poučuje dve leti, navaja, da medpredmetno povezovanje med dvema 

predmetoma uporablja enkrat do dvakrat na leto, sicer pa praktično skoraj vsak teden 

poveže novo obravnavano učno snov z drugimi predmeti. Predvsem v smislu, da 

omenijo, v katerih predmetih je nova učna snov tudi pomembna in kje so jo že uporabili. 

Po drugi strani je učitelj D v svoji devetletni delovni dobi medpredmetno povezovanje, 

kot pravi, uporabil le enkrat do dvakrat.  

Največ medpredmetno povezovanje, po lastni presoji, uporabljata učitelj G, ki ima 33 

let delovne dobe, in sicer se trudi, da ga uporabi vsaj enkrat mesečno, in učitelj I z 39 

let delovne dobe, ki medpredmetno povezovanje izvaja v povprečju štirikrat letno.  
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Glede na odgovore lahko vidimo, da učitelji z več let delovne dobe medpredmetno 

povezovanje izvajajo nekoliko pogosteje kot učitelji s krajšo delovno dobo. Iz 

odgovorov lahko sklepamo, da učitelji z leti poučevanja pridobivajo izkušnje in se s tem 

tudi profesionalno razvijajo, bolj zaupajo svojim zmožnostim, so bolj odprti in 

pripravljeni na spremembe ter se za medpredmetno povezovanje odločijo pogosteje. 

Odgovori učiteljev lahko temeljijo tudi na različnem razumevanju medpredmetnega 

povezovanja. Nekateri medpredmetno povezovanje razumejo zgolj kot medpredmetno 

povezavo le določenih učnih ciljev in vsebin, spet drugi kot vsakodnevno povezovanje 

obravnavanih učnih vsebin in uporabo obravnavanega v vsakdanjem življenju. 

Iz pridobljenih odgovorov sklepam, da se za pogostejše izvajanje medpredmetnega 

povezovanja ne odločajo predvsem zaradi časovne omejitve in slabše 

zainteresiranosti sodelavcev za takšen način dela, saj je v uspešno izvedbo ure treba 

vložiti veliko časa. Podrobneje bom razloge, zakaj se učitelji za medpredmetno 

povezovanje ne odločajo pogosteje, predstavila in analizirala v poglavju 4.3., ko bom 

predstavila tudi ovire, ki jih učitelji vidijo za izvajanje medpredmetnega povezovanja. 

Glavni razlogi za izvajanje medpredmetnega povezovanja 

Pomembno vprašanje pred načrtovanjem medpredmetnega povezovanja je, kako bo 

medpredmetno povezovanje pomagalo pri uresničevanju zastavljenih učnih ciljev. Cilji 

naj bi temeljili predvsem na poglobljenem razumevanju snovi in dograjevanju ali 

spreminjanju učenčevih idej (Marentič Požarnik, 2004).  

Vprašani učitelji so v intervjujih kot glavni razlog za izvajanje medpredmetnega 

povezovanja našteli: Učitelj B, ki poučuje tri leta: »Popestritev pouka in preizkušanje 

nečesa novega«; učitelj C, ki poučuje leto dlje: »da bi bila ura bolj zanimiva, drugačna«; 

učitelja B (3 leta delovne dobe) in Č (5 let delovne dobe) pa navajata tudi »popestritev 

ure«, kar po mnenju avtorice Marentič Požarnik (2004) ni značilno za konstruktivistično 

usmerjenega učitelja. Skozi medpredmetno povezovanje mora učitelj učencem 

obravnavano snov predstaviti čim bolj poglobljeno in organizirati različne aktivnosti, 

skozi katere bodo učenci dosegli cilje na višjih taksonomskih razlog in razlog 

popestritve pouka ni zadosten. Stremeti je treba k aktivnemu vključevanju vseh 

učencev in ne le k transmisijskem poučevanju in predajanju snovi učencem (Kuščer, 

2000). 
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Ostali učitelji, ki so sodelovali v raziskavi, navajajo: »Menim, da je pomembno, da otroci 

dobijo izkušnje, kako se snovi med seboj povezujejo in spoznajo uporabnost naučenih 

snovi«; »Brez medpredmetnega povezovanja je po mojem mnenju učenje in 

poučevanje le samo po sebi namen«; »Menim, da si učenci precej bolj zapomnijo, ker 

pridobljeno znanje povezujejo med seboj«. Te prednosti medpredmetnega 

povezovanja izpostavi tudi Strmčnik (2001), ko zapiše, da se učenci skozi aktivno 

izobraževanje, kot je medpredmetno povezovanje, oblikujejo in razvijajo lastne 

sposobnosti in osebnostne lastnosti.  

Zanimiva je razlika med odgovori, ki so jih navajali učitelji s krajšo delovno dobo in 

učitelji z več let izkušenj. Večina učiteljev s krajšo delovno dobo navaja razloge: 

»popestritev ure«; »preizkušanje nečesa novega«; »pomembno, da ga učenci izkusijo 

vsaj enkrat letno,« medtem ko učitelji, ki imajo več kot 20 let delovne dobe, navajajo in 

se naslanjajo predvsem na učence in njihovo korist. Navajajo: »učenci pridobijo širino 

znanja«; »učenci pridobijo izkušnjo, kako se snovi med seboj povezujejo in spoznajo 

uporabnost naučenih snovi«; »predstaviti učencem smiselnost učenja.« Razlike v 

odgovorih lahko osvetlimo z vidika faznih modelov profesionalnega razvoja. V modelu 

F. Fuller avtorica opiše, da se učitelji v prvi fazi svojega profesionalnega razvoja 

osredotočajo predvsem na svojo vlogo v razredu, medtem ko se učitelj v tretji fazi 

osredotočeni predvsem na učenca in njegovo učenje (Valenčič Zuljan, 2012). 

Ali se učitelj odloči za medpredmetno povezovanje, je v veliki meri odvisno tudi od 

učiteljevega pojmovanje učenja, znanja in poučevanja. Učitelji, katerih pojmovanje 

znanja je usmerjeno v učenca in procese učenja (Valenčič Zuljan, 2012), se verjetno 

posledično pogosteje odločajo za izvajanje medpredmetnega poučevanja.  

Opora pri odločitvi za medpredmetno povezovanje 

Osem od desetih učiteljev je navedlo, da so jim bili glavna opora pri izvedbi 

medpredmetnega povezovanja sodelavci. Sodelavci se skozi medpredmetno 

povezovanje srečujejo in družijo pogosteje, tako vnesejo v medsebojni odnos 

sproščeno in prijetno timsko vzdušje. Skozi sodelovanje razvijajo tolerantnost, 

samodisciplino in prilagodljivost. Skozi sodelovanje učitelji izpopolnjujejo svoje znanje, 

ključnega pomena pa je tudi, da učitelji med seboj ne tekmujejo, temveč sodelujejo in 

se dopolnjujejo (Krapše, 2003). Kako pomembna je opora sodelavcev, je skozi 
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raziskavo ugotovila tudi avtorica Valenčič Zuljan (2019), ki je raziskovala dejavnike 

učiteljevega profesionalnega razvoja. V raziskavo je vključila 133 učiteljev z različno 

delovno dobo, ki so svoj profesionalni razvoj ocenjevali glede na 11 ponujenih 

dejavnikov. Med ponujenimi dejavniki je bilo najvišje ocenjeno timsko delo in 

sodelovanje s sodelavci, kot pozitivno so učitelji izpostavili sodelovanje in dobro 

vzdušje v delovnem okolju.  

Kot smo že uvodoma omenili, je kar osem učiteljev izpostavilo, da se jim zdita zelo 

pomembna medsebojno sodelovanje in izmenjava izkušenj. V nadaljevanju 

posredujemo nekaj njihovih razmislekov. 

Učitelj Č s petimi leti delovnih izkušenj navaja: »V oporo so mi sodelavci. Še posebej 

tisti, ki poučujejo isti predmet ali vsaj podobnega. Prav tako pa so mi v oporo literatura, 

gradiva in pripomočki na šoli«. Odgovor je zanimiv, saj je večina anketirancev pri 

nekaterih drugih vprašanjih navedla, da pogrešajo primerno strokovno literaturo in da 

je je premalo. Do podobnih rezultatov o pomanjkanju literature je prišla tudi avtorica 

Jerenec (2011), ki je v svoji raziskavi, v katero je zajela 64 učiteljev srednjih šol, 

ugotovila, da se sicer 63,8 % vprašanih učiteljev za medpredmetno povezovanje ne 

odloča ravno iz razloga pomanjkanja časa in ustreznega gradiva. Dva od vprašanih 

učiteljev v naši raziskavi pa sta odgovorila, da jima ni bil v oporo nihče. 

Eden od intervjuvancev je skozi pogovor po intervjuju izpostavil: »Ali se odločim za 

medpredmetno povezovanje, je odvisno tudi od oddelka in učencev v njem. Le dobro 

poznavanje učencev lahko pripelje do uspešno izvedene ure. Če učenci niso 

pripravljeni na medpredmetno povezovanje, ga nima smisla izvesti, saj skozi tako 

izvedbo ure ne bi pridobili znanja in dosegli zastavljenih učnih ciljev, kot bi si želel in 

zamislil. V takšnih primerih uro raje izvedem klasično«. 

Intervjuvani učitelji s tem posredno izpostavljajo pomen učenčevega pojmovanja 

znanja in pouka, s čimer se je ukvarjala tudi Šteh Kure (1998). Ugotavlja redkejšo 

zastopanost višjih pojmovanj učenja, le redkim izjemam je učenje pomembno za 

osebno izpopolnjevanje in razvoj (Šteh Kure, 1998). Ob nezainteresiranih učencih je 

sicer zahtevnejše izvajati kakovostno poučevanje, kar velja tudi za medpredmetno 

poučevanje, vendar pa je lahko učitelju, ki je naravnan na učence in njihov razvoj, tudi 

to lahko spodbuda za izvajanje medpredmetnega poučevanja in spreminjanje 
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učenčevih pojmovanj in interesa za učenje. Če imamo v razredu učence, ki za 

medpredmetno povezovanje niso zainteresirani in pripravljeni, je tudi izvajanje težje in 

lahko ne pripelje do doseganja zastavljenih učnih ciljev. Vsekakor pa je potrebno in 

smiselno poskusiti, saj je to lahko priložnost za spreminjanje njihovega pojmovanja 

učenja. 

Tudi različne druge raziskave ugotavljajo, da tudi poznavanje učencev (aktivnost in 

pripravljenost učencev za sodelovanje) spodbudno vpliva na učitelje glede odločanja, 

da v pouk vpeljejo določene spremembe (Valenčič Zuljan in Kalin, 2007). Če so učenci 

pripravljeni na medsebojno sodelovanje in prilagajanje novemu načinu dela, je 

medpredmetno povezovanje smiselno izvesti in vpeljati (Hodnik Čadež in Filipčič, 

2005). 

Velik vpliv pri odločanju za medpredmetno povezavo pa ima tudi vodstvo šole. Vloga 

vodstva je pomembna z vidika, da poskrbi za razmere, ki bodo učitelje spodbujale k 

profesionalnemu razvoju. Ravnatelj mora biti zgled za učenje in pomembno je, čemu 

pripisuje prednosti in kako razume učenje in kakšen je njegov odnos do učenja, 

učiteljev in učencev (Erčulj, 2011, str. 24). 

4.1 Izkušnje učiteljev matematike in fizike z medpredmetnim povezovanjem 

Zanimale so me izkušnje učiteljev matematike in fizike z medpredmetnim 

povezovanjem, sodelovanjem; mnenja učiteljev, kaj skozi medpredmetno povezovanje 

pridobijo učitelji in kaj učenci; ovire in izzivi, na katere naletijo učitelji pri izvajanju 

medpredmetnega povezovanja in kako jih rešujejo. 

Izkušnje z medpredmetnim povezovanjem 

V raziskavo vključeni učitelji imajo z medpredmetnim povezovanjem pozitivne izkušnje. 

Učitelji A (2 leti delovne dobe), B (3 leta delovne dobe), Č (5 let delovne dobe) in F (23 

let delovne dobe) navajajo, da so njihove izkušnje pozitivne. Učitelj B, ki poučuje tri 

leta, meni, da »učencem manjka takšen način poučevanja«; Učitelj A z dvema letoma 

delovne dobe pa odgovarja: »Medpredmetno povezovanje pomaga učencem pri 

celostnem spoznavanju sveta okoli sebe«. Velikokrat so poudarili vložek časa, ki je 

potreben za dobro izvedeno medpredmetno povezovanje. Veliko časa je treba 

nameniti tudi usklajevanju z drugimi učitelji. Le eden od učiteljev je omenil, da ima na 
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tem področju premalo izkušenj in bi si želel več dodatnega znanja, a gre za učitelja, ki 

ima 9 let izkušenj s poučevanjem in bo te izkušnje še pridobil skozi leta poučevanja.  

Učitelji, ki so po avtorici F. Fuller (Valenčič Zuljan, 2012) v tretji fazi svojega 

profesionalnega razvoja, lahko uvidijo prednosti, ki jih medpredmetno povezovanje 

prinaša za učence, saj sta jim pomembna učenčev napredek in kakovostno učenje. 

Medtem pa učitelji začetniki, ki so po avtorici F. Fuller v prvi fazi svojega 

profesionalnega razvoja oziroma fazi preživetja, poudarjajo predvsem svojo vlogo v 

razredu. 

Samo eden od učiteljev je omenil: »kako je bilo medpredmetno povezovanje izvedeno, 

je bilo predvsem odvisno tudi od učencev in njihovih zmožnosti in predznanja«. Za 

dobro izpeljano medpredmetno povezovanje je potrebno dobro poznavanje svojih 

učencev, saj le tako lahko izvedemo uspešno medpredmetno povezovanje, od 

katerega se bodo vsi učenci naučili kar največ. Učenci so si med seboj zelo različni 

učno in vedenjsko, zato je treba upoštevati didaktična načela individualizacije in 

diferenciacije (Kunstelj, 1991).  

Učitelj I z 39 let delovnih izkušenj: »Skozi leta izkušenj in dobro poznavanje učencev 

je tudi izvajanje medpredmetnega povezovanja lažje. Kot učitelji poznamo prednosti in 

pomanjkljivosti posameznih učencev in tako lahko zastavimo uro, v kateri vključimo 

medpredmetno povezovanje, prilagojeno našim učencem.« Samo poznavanje 

učencev ni dovolj, treba je iskati različne možnosti spodbujanja učenčevih aktivnosti. 

Skozi dobre spodbude in pravilno usmerjanje učitelja učenec uspešno in aktivno 

sodeluje v medpredmetnem povezovanju. 

Kaj skozi medpredmetno povezovanje pridobijo učitelji 

Učitelji navajajo, da so skozi medpredmetno povezovanje pridobili: 

Učitelj G (33 let delovnih izkušenj): »Več znanj z drugih področij in zadovoljstvo ob 

zainteresiranosti in večji motivaciji učencev.« 

Učitelj Č (5 let delovnih izkušenj): »Izkušnje, kako oblikovati in izpeljati medpredmetno 

povezovanje, na kaj biti pri načrtovanju pozoren, kaj je učencem zanimivo in kaj ne.« 

Učitelj I (39 let delovnih izkušenj): »Širši pogled na predmet in uporabnost predmeta 

tudi na drugih področjih.« 
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Kot uporabnost predmeta na drugih novih področjih je mišljeno področje, s katerim so 

povezovali svoj predmet poučevanja. Omenili so tudi aktivno sodelovanje učencev, ki 

ga pri običajni uri drugače težje dosežejo, in s tem je povezano tudi osebno 

zadovoljstvo, ki sledi po tako izvedenem medpredmetnem povezovanju. Eden od 

učiteljev pa je navedel tudi izgubo strahu pred delom v timu in sodelovanjem s 

sodelavci. Študije kažejo, da se skozi pogostejše izvajanje medpredmetnega 

povezovanja med sodelavci oblikuje ugodnejša delovna klima, učitelji pa poročajo tudi 

o večjem zadovoljstvu z delom, posledično pa so višji tudi dosežki pri učencih (Flowers 

idr., 1999, v Širec idr., 2011, str. 42) 

Učitelj E s 13 leti delovnih izkušenj je povedal, da je skozi medpredmetno povezovanje 

pridobil »… po eni strani zadovoljstvo, ker sem učencem uspel pokazati lepoto 

znanosti, ki ustvarja nove izume, ko se različne znanosti med seboj povežejo …« in 

tako medpredmetno povezovanje je zagotovo kakovostno, saj strokovnjaki različnih 

področij, ker izvajajo povezave, najdejo skupne točke na ravni vzgoje in izobraževanja 

(Volk idr., 2020). Učitelj nadaljuje: »… in po drugi strani nemir in potrebo bo iskanju še 

več podobnih primerov.« Učitelj skozi izvajanje medpredmetnega povezovanja in 

vključevanju vsebin z drugih področij pridobivajo kompetence za izvajanje omenjenega 

načina poučevanja in se s tem tudi strokovno izpopolnjuje in osebnostno raste. 

»Medpredmetno povezovanje je nadgradnja sodobne teorije poučevanja in učenja ter 

učečega se postavi v vlogo aktivnega graditelja lastnega znanja« (Volk idr., 2020, str. 

8). V nadaljevanju poglavja bom predstavila, kaj o pridobitvah učencev menijo učitelji, 

ki so sodelovali v intervjujih.  

Za konec naj citiram besede učitelja I, ki ima že 39 let delovne dobe in pravi: »skozi 

medpredmetno povezovanje se mi vedno znova potrjujeta lepota in enkratnost 

matematike«. 

Kaj skozi medpredmetno povezovanje pridobijo učenci 

Preden se učitelj odloči za medpredmetno povezovanje, ne sme pozabiti na dejstvo, 

da morajo tudi njegovi učenci poznati in obvladati veščine medpredmetnega 

povezovanja (Volk idr., 2020).  

Učitelji v večini menijo, da učenci skozi medpredmetno povezovanje pridobijo širši 

pogled na predmet in s tem zmožnost povezovanja naučenega z vsakdanjim 
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življenjem. Kot navaja učitelj H, ki poučuje že 38 let: »marsikatero znanje lahko 

uporabijo tudi pri drugih predmetih in v vsakdanjem življenju.« Tudi avtorji, ki so to 

področje raziskovali, menijo, da medpredmetno povezovanje pouk obogati in popestri 

in v njem vidijo številne prednosti. Skozi medpredmetno povezovanje se učenci naučijo 

povezovati vsebine, izluščiti iz vsebine bistvo in naučeno snov zaključiti v smiselno 

celoto (Širec idr., 2011, str. 55).  

Učitelj E (13 let delovnih izkušenj) navaja, da: »učenci skozi drugačen način 

poučevanja pridobijo tudi dodatno motivacijo za delo in novo izkušnjo.« Medpredmetno 

poučevanje je za učence zanimivo, saj v večini uporablja povezovanje in uporabo 

različnih sorodnih predmetov in ne vsebuje suhoparnega pomnjenja dejstev. S tem pa 

so učenci bolj motivirani in razvijajo pozitiven odnos do učne vsebine in predmeta 

(Krapše, 2003). Tudi avtorica Sicherl Kafol (2008) tako kot nekateri učitelji v naši 

raziskavi pravi, da učenci skozi medpredmetno povezovanje razvijajo interes in 

motivacijo za učenje ter poglabljanje znanja. Skozi medpredmetno povezovanje pa 

oblikujejo tudi kakovostnejše medsebojne odnose, zavzetost za učenje in imajo tudi 

boljši priklic in razumevanje obravnavane teme. 

»Medpredmetno povezovanje pomaga učencem do drugačnega pogleda na znanost 

in razvijanju kritičnega mišljenja.« S citatom učitelja D (9 let delovne dobe) se strinja 

tudi avtorica Volk s sodelavkami (2020), ki v svojem delu zapišejo, da učenci skozi 

medpredmetno povezovanje razvijajo nova in različna spoznanja, usvajajo 

razumevanje odnosov med različnimi perspektivami, pridobivajo možnost uporabe 

pridobljenega znanja v vsakdanjem življenju in z vsem tem tudi izboljšajo možnost 

kritičnega mišljenja. 

Ne glede na število let delovne dobe so si učitelji pri tem odgovoru popolnoma enotni 

in za učence vidijo le prednosti.  

Ovire in izzivi ter reševanje teh 

Učitelj I, ki ima največ let delovne dobe, je kot izziv in oviro navedel: »Izpostavil bi tudi, 

da je treba učence, s katerimi se izvaja medpredmetno povezovanje, res dobro poznati 

tako učno kot vedenjsko.« Z navedenim se strinja tudi Krapše (2003), ki zapiše, da ni 

nujno, da bodo skozi medpredmetno povezovanje vsi učenci pridobili enako znanja. 

Težave pri usvajanju znanja lahko nastopijo predvsem pri učencih, ki imajo s 
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predmetom že v osnovi težave ali negativno izkušnjo. Medpredmetno povezovanje 

mora biti tako prilagojeno glede na posamezne učence in njihove zmožnosti, izkušnje 

in potrebe.  

Oviro učiteljem predstavlja tudi nepoznavanje predmeta, s katerim povezujejo svoj 

predmet in imajo tako posledično težave pri sestavljanju navodil, nalog in na koncu 

tudi pri prepletu vsebine tako, da učence pritegne in ni prezahtevno. 

Kot rešitve učitelj F s 23 leti delovnih izkušenj navaja: »medpredmetno povezovanje 

načrtujemo že na začetku šolskega leta in smo si učitelji prilagodili vrstni red 

obravnavane snovi.« Tako se učitelji izognejo večkratnemu podvajanju obravnave 

nove učne snovi in predvidijo časovni okvir izpeljave.  

Učitelji kot oviro navajajo tudi slabše poznavanje učnih načrtov drugih predmetov. 

Poznati vse učne načrte predmetov, ki jih želijo med seboj povezovati, se jim zdi zelo 

zahtevno. Predlagajo, da bi bilo smiselno vpeljati medpredmetno povezovanje že v 

učni načrt posameznih predmetov in predvideti tudi časovni okvir. Neusklajenost učnih 

načrtov učitelji rešujejo tudi tako, da snovi, ki so jih že obravnavali in se navezujejo na 

novo obravnavano snov, večkrat ponovijo. Če se učne snovi med seboj povezujejo ali 

nadgrajujejo, se z ostalimi učitelji dogovorijo, da jih ponovijo tudi pri ostalih predmetih. 

Po pregledu učnega načrta za matematiko in fiziko ugotavljam, da je medpredmetnega 

povezovanja v načrtu zelo malo. Predlaganih in opisanih je nekaj medpredmetnih 

povezav. Predlogi so opisani zelo splošno, kar je za učitelje, ki so po avtorici F. Fuller 

(Valenčič Zuljan, 2012) v tretji fazi svojega profesionalnega razvoja, dobro, saj učitelji 

zaupajo v svoje znanje in način poučevanja. Medpredmetno povezovanje, delo in 

način izvedbe si lahko tako zasnujejo sami in niso omejeni na učni načrt predmeta. 

Večje težave pa lahko splošen opis predstavlja učiteljem začetnikom, ki so v prvi fazi 

svojega profesionalnega razvoja, saj so učitelji še negotovi. Če bi bila medpredmetna 

povezovanja v učnem načrtu podrobneje zapisana in usmerjena, bi jih tudi učitelji v 

prvi fazi oziroma morda učitelji na začetku druge faze profesionalnega razvoja izvajali 

pogosteje. 
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4.2 Stališča učiteljev matematike in fizike do medpredmetnega povezovanja; 

prednosti in omejitve medpredmetnega povezovanja 

Stališča do medpredmetnega povezovanja 

Vsi intervjuvani učitelji so do medpredmetnega povezovanja pozitivno naravnani, 

menijo, da je medpredmetno povezovanje zelo koristno za učence in bi ga morali 

izkusiti večkrat. Učitelj B s tremi leti delovnih izkušenj o tem pravi: »Medpredmetno 

povezovanje se mi zdi pomembno, da ga učenci izkusijo vsaj enkrat letno na različnih 

področjih«. Želeli bi več vključevanja medpredmetnega povezovanja v pouk, a bi ga 

bilo treba vključiti v učni načrt predmetov. Izraženo je bilo tudi, da se nekateri učitelji 

ne počutijo dovolj kompetentne za podajanje določenih tem in bi si želeli sodelovati 

tudi s strokovnjaki in zunanjimi institucijami.  

Glede na to, da se nekateri učitelji ne počutijo dovolj kompetentne, je zanimiv podatek, 

da sta avtorici Hodnik Čadež in Filipčič (2005) in avtorica Hus s sodelavci (2008) prišle 

do rezultatov, da čeprav si veliko učiteljev želi pridobiti več dodatnega znanja, manjka 

primerna strokovna literatura, ki bi to omogočala.  

Kljub veliki naklonjenosti učiteljev izvajanju medpredmetnega povezovanja in mnenju, 

da je to za učence potrebno in pomembno, je smiselno omeniti tudi, da 

medpredmetnega povezovanja ne smemo izvajati na silo, saj mora biti vsako 

povezovanje izvedeno smiselno, pri čemer je treba slediti strokovnim merilom (Sicherl 

Kafol, 2008). 

Prednosti medpredmetnega povezovanja 

Učitelji so enotnega mnenja, da je prednost medpredmetnega povezovanja, da 

učencem omogoči širši pogled na celoten predmet in večjo zainteresiranost za delo.  

Učitelj B (3 leta delovne dobe): »Učenci ne gledajo na posamezno snov samo kot na 

temo, ki jo obravnavamo pri pouku, ampak povežejo stvari v celoto in vidijo uporabnost 

posamezne teme.« 

Učitelj C (4 leta delovne dobe): »Učenci začnejo povezovati pojme, ki jih slišijo pri 

različnih predmetih, vidijo, da se ena snov ne tiče le enega predmeta.« 
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Učitelj H (38 let delovne dobe) navaja: »Uporaba znanj na različnih področjih.« 

In učitelj I (39 let delovne dobe): »Učenci dobijo širši pogled na predmet in 

obravnavano snov.« 

Odgovore, ki sem jih dobila, pa potrdijo tudi raziskave avtorice Sicherl Kafol (2008), ki 

ugotavlja, da se prednosti medpredmetnega povezovanja kažejo predvsem v večji 

motivaciji in interesu učencev za učenje. Svoje znanje poglabljajo in s tem dosegajo 

boljše učne uspehe. Skozi medpredmetno povezovanje posledično izboljšujejo svoje 

medsebojne odnose in zavzetost za učenje. Navsezadnje pa je ugotovila, da imajo 

učenci boljši priklic in razumevanje naučenega ter lažje povezujejo različne predmete. 

Tudi med drugimi odgovori, ki se ne nanašajo na prednosti, ki jih učitelji vidijo v 

medpredmetnem povezovanju, lahko najdemo odgovore, ki ustrezajo omenjenemu 

vprašanju. Skozi odgovore učitelji navajajo, da si učenci bolje zapomnijo novo 

obravnavano učno snov pri medpredmetnem povezovanju, če sta v razredu prisotna 

dva učitelja, saj je to nekaj novega, drugačnega in nevsakdanjega. Tudi uporaba znanj 

v konkretnih situacijah jim ostane v spominu, kot primer matematične naloge na 

geografski ekskurziji. Pritegnejo pa jih tudi medpredmetne povezave med predmeti, za 

katere bi mislili, da se ne povezujejo na nobenem področju, na primer matematika in 

zgodovina.  

Omejitve medpredmetnega povezovanja 

Učitelji so skozi medpredmetno povezovanje naleteli na kar nekaj ovir in težav. V večini 

se učitelji enotno strinjajo, da je vložek časa za uspešno medpredmetno povezovanje 

zelo velik. Ključnega pomena pa ni le vložen čas, temveč tudi sodelovanje z drugimi 

učitelji, ki pa na sodelovanje niso vedno pripravljeni. Večjo omejitev predstavlja tudi 

slabše poznavanje učnega načrta drugega predmeta in s tem tudi slabše znanje in 

poznavanje tega. Omenili so tudi, da so nekatere snovi že same po sebi zelo zahtevne 

in bi jih skozi medpredmetno povezovanje samo še bolj zakomplicirani, zato moramo 

biti kot učitelji pazljivi, da medpredmetno povezovanje uporabimo res le v primerih, ko 

učencem to prinese le pozitivne rezultate.  

Najpogosteje torej navajajo sodelovanje in usklajevanje z ostalimi učitelji ter časovno 

usklajevanje obravnavanja snovi. Učitelj I z najdaljšo delovno dobo pravi: »Veliko 
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organizacijskih zadev, dogovarjanja z drugimi učitelji, usklajevanja, iskanja prostih 

terminov. Torej velik vložek časa.« Zelo podobno pa odgovarja tudi učitelj A, ki ima 

najmanj izkušenj: »Pomanjkanje časa, včasih zahtevnost izvedbe in pomanjkanje 

pripomočkov.« 

Do podobnih rezultatov sta prišli tudi avtorici Valenčič Zuljan in Kalin (2007), ki sta v 

raziskavi, v kateri je sodelovalo 268 učiteljev, ugotovili, da so učitelji kot najpogostejše 

ovire, da se za uvajanje sprememb v svoj pouk ne odločijo, našteli slabe finančne 

pogoje (premalo učnih pripomočkov) in učiteljevo preobremenjenost (administracija, 

usklajevaje). 

Tudi avtorica Bevc (2005) med naštetimi ovirami izpostavi nepripravljenost učiteljev za 

sodelovanje. Učitelj F v intervjuju s 23 let izkušenj navaja: »Zna se zaplesti pri 

sodelovanju z drugimi učitelji, saj niso vsi pripravljeni sodelovati.« Za dobro 

sodelovanje je pomembno, da se učitelji med seboj ne vidijo kot tekmece in med seboj 

ne tekmujejo, temveč se dopolnjujejo in izpopolnjujejo (Krapše, 2003).  

Z vsemi omejitvami, ki so jih našteli učitelji, se strinja tudi avtorica Sicherl Kafol (2008, 

str. 9), ki med pogoji za uspešno medpredmetno povezovanje navaja »fleksibilno 

organizacijo pouka, pripravljenost za sodelovalno delo, poznavanje ciljev in vsebin 

različnih predmetnih področij, skrbno timsko načrtovanje, ustrezno strokovno in 

didaktično usposobljenost učiteljev/ic, prilagojenost razvojni stopnji in predznanju 

otrok, možnosti za projektno delo.« 

4.3 Teme in predmeti, ki so po mnenju učiteljev najprimernejši za 

medpredmetno povezovanje 

V raziskavo vključeni učitelji so menili, da je predmet, kot je matematika, možno 

povezati s čisto vsemi učnimi predmeti. Povezave načeloma uporabljajo vsakodnevno, 

skoraj nezavedno, a ko imamo v mislih dejansko medpredmetno povezovanje, ki ga 

zasnujemo tako, da dosežemo želene cilje dveh predmetov hkrati, naštevajo, da so 

povezave predvsem najprimernejše med matematiko in fiziko, matematiko in 

angleščino, matematiko, fiziko in športom, matematiko in geografijo, matematiko in 

kemijo.  
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Ko sem učiteljem zastavila vprašanje glede tem, ki se jim zdijo najprimernejše za 

medpredmetno povezovanje, so nanizali veliko različnih idej. Opisali so skoraj vse 

možnosti, ki so jih že izvedli. Teme, ki so jih navedli vsaj enkrat, so zapisane v spodnji 

tabeli, ki so razdeljene na fizikalne in matematične.  

Preglednica 6  

Prikaz tem, primernih za povezovanje 

MATEMATIKA FIZIKA 

 Sorazmerje  

 Pretvarjanje enot 

 Izražanje neznane količine 

 Obdelava podatkov 

 Računanje ploščine in prostornine 

 Besedilne naloge 

 Rimske številke 

 Koordinatni sistem 

 Linearna funkcija 

 Ulomki 

 Pretvarjanje enot 

 Predpone 

 Svetloba 

 Gibanje 

 Gostota 

 Tlak 

 Vesolje 

 

Učitelji pa so že skozi intervju in tudi pri zadnjem vprašanju navedli primer dobre 

prakse. Opaziti je bilo, da so bili nad izvedbo navdušeni, saj je medpredmetno 

povezovanje potekalo po predvidevanjih. 

V nadaljevanju predstavljamo nekatere zanimive medpredmetne povezave: 

Učitelj A (dve leti delovnih izkušenj): »Povezava matematike in zgodovine. Obravnava 

rimskih števil. Učenci nikoli ne pomislijo, da bi lahko povezali matematično snov z 

zgodovinsko in jih že sama ideja močno pritegne. Velikokrat to organiziramo kot delo 

po skupinah in postajah, učenci spoznavajo zgodovinsko ozadje, zapis in uporabo. Za 

konec dobijo tudi naloge, ki povezujejo obravnavano snov s strani matematike in 

zgodovine.« 

Kar nekaj učiteljev navaja in opisuje povezavo fizike, matematike in športa. Skozi 

medpredmetno povezovanje obravnavajo snovi: merjenje časa na 60 metrov, 
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računanje povprečja, risanje grafov poti, hitrosti in pospeška … Medpredmetno 

povezavo med matematiko in fiziko velikokrat uporabijo tudi za reševanje besedilnih 

nalog na temo gibanja v 9. razredu.  

Medpredmetno povezovanje med fiziko in slovenščino učitelj D (9 let delovne dobe) 

opisuje: »Pri poglavju pogled v vesolje učenci pri fiziki izdelajo plakat, ki ga nato 

predstavijo. Oceno pridobijo pri fiziki in slovenščini, kot govorni nastop. Skozi 

samostojno delo in raziskovanje vesolja pridobijo dve oceni.« 

Učitelj E, ki ima 13 let delovnih izkušenj, je opisal dan dejavnosti za učence 6. razreda, 

kjer so po receptu izdelovali slaščico. Recept je bil podan v različnih enotah mase. 

Tako so morali najprej pretvoriti vse v dekagrame oziroma grame, da so sestavine 

lahko stehtali s tehtnico. Dobili so tudi dodatno nalogo, koliko dekagramov oziroma 

gramov tehta na primer 5 žlic moke in podobno. 

Učitelj G s 33 leti delovnih izkušenj opisuje geografsko ekskurzijo na temo merjenja 

temperature v različnih krajih, merjenja razdalje med kraji, porabe in cene goriva na 

poti, cene ekskurzije, načrtovanja in odčitavanja grafov, tabeliranja. Učencem sta 

povezava in tema zanimivi. Vedno komentirajo, da niso vedeli, da se med seboj lahko 

preplete toliko vsebin. Učenci skozi ekskurzijo sproti rešujejo vnaprej pripravljene učne 

liste, ki so skoraj v celoti vedno zelo dobro rešeni. Učencem je opisan način dela zelo 

všeč in se ob njem dobro počutijo. Obravnavano snov razumejo in znajo, kljub 

zahtevnejšim učnim problemom, ki se skrivajo v vprašanjih in nalogah. Učenci ne 

pomislijo, da so določene naloge zahtevnejše, saj se skrivajo za vsakdanjimi vprašanji 

in vsakodnevno uporabnimi stvarmi. Vsako leto se nalog in reševanja lotijo zagnano in 

z veseljem.  

Povezava matematike in geografije na temo absolutna vrednost. »Če se iz hriba 

spustimo, rečemo, da smo se spustili za 200 metrov in ne minus 200 metrov – 

uporabimo absolutno vrednost števila,« opisuje učitelj H (38 let delovne dobe). »Samo 

absolutno vrednost se učencem pri matematiki težko predstavi, zato si jo lažje 

predstavljajo, če jo prikažem še s pomočjo drugih predmetov na vsakodnevnih 

primerih. Velik pomen k boljši zapomnitvi nove učne vsebine ima tudi prisotnost dveh 

učiteljic/učiteljev in drugače organizirana in izvedena ura.« 
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Povezo med matematiko in angleščino je opisal učitelj I (39 let delovne dobe): »V 8. 

razredu obravnavam množenje veččlenikov. Pri uri angleščine pa ponovno z učiteljico 

naredijo prav iste matematične primere, kakor sem jih izbral sam, vendar razlaga 

poteka v angleščini. Učenci so navdušeni, snov že razumejo, vendar usvojijo še 

angleške izraze za matematične operacije, oklepaje, števila, spremenljivke … In lepota 

matematike je v tem, da je po obeh opravljenih urah tabelska slika identična.« 
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5 ZAKLJUČKI 

Z raziskavo sem želela ugotoviti in raziskati, kakšne so izkušnje in stališča učiteljev 

matematike in fizike do medpredmetnega povezovanja. Predvsem me je zanimalo, 

kako pogosto se učitelji odločijo za medpredmetno povezovanje in kdo jim je pri tem 

najbolj v oporo. Ugotavljala sem, kaj so po njihovi presoji skozi že izvedene 

medpredmetne povezave pridobili kot učitelji in kaj menijo, da so pridobili njihovi 

učenci. Zanimale so me prednosti in slabosti, na katere so skozi izvajanje naleteli. Ker 

ne poteka vedno vse tako, kot si zamislimo, me je zanimalo tudi, s katerimi ovirami so 

se soočali in na kakšen način so jih razreševali. 

Desetim učiteljem, ki so sodelovali v raziskavi, sem postavila 14 vprašanj, ki so se 

nanašala na medpredmetno povezovanje.  

V prvem sklopu sem se osredotočila na vprašanja, kako pogosto učitelji matematike in 

fizike izvajajo medpredmetno povezovanje, zakaj se za izvajanje odločijo in kaj 

oziroma kdo jim je pri odločitvah in izvajanju najbolj v oporo. Prišla do naslednjih 

rezultatov. Vprašani učitelji medpredmetno povezovanje izvajajo zgolj enkrat do 

dvakrat letno in hkrati navajajo, da bi si ga želeli izvajati pogosteje. Kot razlog, zakaj 

medpredmetnega povezovanja ne izvajajo pogosteje, navajajo časovne omejitve in 

nezainteresiranost sodelavcev za sodelovanje. Do podobnih rezultatov je v svoji 

raziskavi prišla tudi avtorica Jerenec (2011), ki je na vzorcu 64 učiteljev ugotovila, da 

je slabih 64 % odgovorilo, da se za izvajanje medpredmetnega povezovanja ne 

odločijo zaradi pomanjkanja časa in ustreznega gradiva. Zelo zanimivi so odgovori na 

vprašanje, kaj je glavni razlog za izvajanje medpredmetnega povezovanja. Opazila 

sem zanimivo razliko v odgovorih pri učiteljih z različno dolžino delovne dobe. Učitelji 

s krajšo delavno dobo so kot razlog navajali predvsem popestritev ure, kar lahko 

povežemo z začetno fazo profesionalnega razvoja, za katero je značilna usmerjenost 

učitelja v lastno vlogo in položaj, kot tudi želja po sprejetosti učencev. Medtem ko 

učitelji, ki imajo več let delovne dobe, odgovarjajo popolnoma drugače, in sicer, da 

medpredmetno povezovanje izvajajo predvsem zato, da učenci skozi uro pridobijo 

nova znanja, ki jih lahko uporabijo v vsakdanjem življenju in uvidijo uporabnost 

naučenih snovi in širino predmeta. Tudi to lahko povežemo s fazami profesionalnega 

razvoja. Tako je za model F. Fuller značilno, da so učitelji v prvi fazi profesionalnega 

razvoja osredotočeni predvsem na svojo lastno vlogo v razredu. Negotovi so glede 
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svoje usposobljenosti biti učitelj. V drugi fazi se učitelji usmerijo v poučevanje in čim 

boljše podajanje nove učne snovi učencem – manj so dovzetni za druge vplive in 

vpeljevanje sprememb. Šele v tretji fazi profesionalnega razvoja so učitelji bolj 

samozavestni in svoj pouk usmerijo v posameznega učenca in njegov napredek. Če 

je pouk usmerjen v učenca in ga učitelju uspe notranje motivirati, je tak učenec 

pripravljen na doseganje novih učnih ciljev in v to vložiti večji napor. Pomembno je tudi 

učence navajati, da znajo samostojno presojati, kdaj so njihovi dosežki dobri in kdaj 

ne (Marentič Požarnik, 2000). 

Tudi Strmčnik (2001) se strinja, da učenci skozi medpredmetni način poučevanja 

razvijajo lastne sposobnosti, njihovo znanje je konkretnejše in prinaša boljše rezultate. 

Poleg tega pa učenci tudi osebnostno rastejo. Kot podporo pri izvajanju in odločanju 

za medpredmetno povezovanje so učitelji najpogosteje navajali sodelavce. 

Pomembna sta tudi podpora vodstva šole in sodelovanje med učitelji različnih šol, ki 

ju vprašani učitelji niso omenili. Vodstvo šole lahko priskrbi za ustrezno opremljenost, 

pripomočke, literaturo in morebitna izobraževanja, ki bi učitelje spodbudila k 

medpredmetnemu povezovanju.  

Zanimale so me tudi izkušnje učiteljev matematike in fizike z medpredmetnim 

povezovanjem. Večina v raziskavo vključenih učiteljev ima pozitivne izkušnje z 

izvedenimi povezavami, a kljub temu poudarjajo, da sta za dobro izvedeno 

medpredmetno povezovanje potrebna velik vložek časa in dobro poznavanje učencev. 

Tudi številni drugi avtorji navajajo, da je poznavanje učencev ključno, saj so si med 

seboj zelo različni, tako učno kot vedenjsko, in je pri načrtovanju in izvajanju treba 

upoštevati didaktična načela, še posebej didaktično načelo učne individualizacije in 

diferenciacije (Kunstelj, 1991). Učitelji so navajali, da jim medpredmetno povezovanje 

prinaša osebno zadovoljstvo ob pogledu na motivirane učence in dobro sodelovanje s 

sodelavci. Tudi Flowers (1999, v Širec idr., 2011) s sodelavci navaja, da lahko 

medpredmetno sodelovanje prinaša med sodelavce ugodnejšo klimo, kar pa lahko 

prispeva tudi k boljšim dosežkom pri učencih. Podobno so izpostavili tudi sodelujoči 

učitelji, ki so menili, da učenci skozi ure, kjer se izvaja medpredmetno povezovanje, 

pridobijo motivacijo za delo in s tem nova širša znanja, ki jih lahko uporabijo tudi pri 

drugih predmetih in v vsakdanjih življenjskih situacijah. Skozi medpredmetno 

povezovanje učenci skozi naloge, ki povezujejo novo učno snov z vsakdanjim 

življenjem, pridobivajo znanje na višjih taksonomskih stopnjah. 
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Učitelji so povedali, da pogosto pri svojem delu naletijo tudi na ovire in izzive. Vprašani 

učitelji fizike in matematike navajajo, da so skozi svoje delo in izvajanje medpredmetnih 

povezav naleteli predvsem na ovire, kot sta slabše poznavanje učencev in 

neusklajenost učnih načrtov in obravnavanih snovi. Kot dobro reševanje in izognitev 

temu navajajo, da je smiselno medpredmetno povezovanje načrtovati že v letnem 

delovnem načrtu in tako posamezni učitelji prilagodijo obravnavano snov pri svojem 

predmetu.  

Stališča učiteljev matematike in fizike do medpredmetnega povezovanja, prednosti in 

ovire, ki jih vidijo v medpredmetnem povezovanju, sem združila v tretje poglavje. 

Sodelujoči učitelji so do medpredmetnega povezovanja pozitivno naravnani in menijo, 

da je medpredmetno povezovanje koristno in bi ga bilo treba vključiti v učni načrt. Na 

tem mestu je smiselno izpostaviti, da medpredmetno povezovanje vsekakor prinaša 

veliko pozitivnih učinkov za učence, a moramo biti kot učitelji kljub temu previdni in jih 

izvajati premišljeno ter slediti strokovnim merilom (Sicherl Kafol, 2008). Kot sem že 

omenila, učitelji menijo, da je medpredmetno povezovanje koristno in učenci uvidijo 

uporabnost in celoto predmeta v drugačni dimenziji. Ne glede na število let delovne 

dobe se učitelji strinjajo, da je za uspešno izvedeno medpredmetno povezovanje treba 

vložiti veliko časa za pripravo, usklajevanje in izvedbo, vložek časa pa je tudi ena 

glavnih ovir, ki jih predstavlja medpredmetno povezovanje. Kot oviro učitelji navajajo 

tudi nezainteresiranost sodelavcev za sodelovanje in skupno pripravo ter izvedbo 

povezovanja. Nekateri od avtorjev navajajo, da so učitelji do predmetov, ki jih 

poučujejo, zaščitniški, na sodelavce pa gledajo kot na tekmece. Za dobro sodelovanje 

pa se morajo učitelji med seboj dopolnjevati in izpopolnjevati (Krapše, 2003). 

V zadnjem poglavju sem združila teme in predmete, ki so po mnenju sodelujočih 

učiteljev najprimernejši za medpredmetno povezovanje. Navajajo, da je matematika 

primerna za povezavo s čisto vsemi predmeti, najpogosteje pa so to: matematika in 

fizika, matematika in angleščina, matematika, fizika in šport, matematika in geografija. 

Našteli so tudi skoraj vse teme, ki jih najdemo v matematiki in fiziki.  

Na koncu intervjuja so učitelji z menoj delili tudi nekaj zanimivih izkušenj z izvedenimi 

medpredmetnimi povezavami, ki so lahko učiteljem matematike in fizike ter tudi drugih 

predmetov v pomoč pri nadaljnjih načrtovanjih medpredmetnih povezav. Menim, da bi 

bilo treba za podrobnejše rezultate o pogostosti izvajanja medpredmetnih povezav 
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razširiti vzorec sodelujočih učiteljev. Pri razširitvi vzorca bi se lahko usmerili le v en 

predmet poučevanja in podrobneje raziskali povezave, ki jih učitelji izvajajo in načine 

povezav.  
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7 PRILOGE 

7.1 Intervju 

Pozdravljeni! 

Sem Ana Dejak, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani in pišem magistrsko 

delo z naslovom Izkušnje in stališča učiteljev matematike in fizike do 

medpredmetnega povezovanja. Skozi odgovore na spodnja vprašanja mi boste 

pomagali do vpogleda v vaše izkušnje in stališča do medpredmetnega 

povezovanja. Intervju vam bo vzel 30 minut in je anonimen. 

Že vnaprej se vam lepo zahvaljujem za sodelovanje! 

 

1. Koliko let že poučujete matematiko in koliko fiziko oziroma predmet, ki ga poleg 

matematike/fizike še poučujete? 

2. Kako pogosto izvajate medpredmetno povezovanje? Se vam zdi, da je to dovolj 

pogosto ali bi si ga želeli izvajati pogosteje/redkeje? 

3. Kakšne so vaše izkušnje z medpredmetnim povezovanjem? Kaj bi želeli 

posebej izpostaviti? 

4. Kakšna so vaša stališča do medpredmetnega povezovanja? 

5. Na osnovi katerih izkušenj vidite prednosti medpredmetnega povezovanja? 

6. In na osnovi katerih izkušenj vidite slabosti oziroma omejitve? 

7. Na osnovi katerih izkušenj in teoretičnih spoznanj ste si oblikovali takšno 

mnenje glede prednosti in omenitev? 

8. Kaj je glavni razlog, da se odločite/ste se odločili za izvajanje medpredmetnega 

povezovanja? 

9. Kaj/kdo vam je bilo/je bil pri odločitvi za izvajanje medpredmetnega povezovanja 

v oporo? 

10. Kaj ste skozi medpredmetno povezovanje pridobili kot učitelj/učiteljica? 

11. Kaj so skozi medpredmetno povezovanje pridobili učenci? 

12. Ali ste skozi medpredmetno povezovanje naleteli na izzive? Kakšne? Kako ste 

jih reševali? Katere izkušnje ste s tem pridobili in ali bi jih želeli deliti tudi z 

drugimi učitelji? 
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13. Katere teme so po vašem mnenju najprimernejše za medpredmetno 

povezovanje, če izhajate iz predmeta, ki ga poučujete (matematika/fizika)? 

14. S katerimi predmeti menite, da je najprimernejše izvajati medpredmetno 

povezovanje? 

15. Bi morda z menoj delili primer dobre prakse (kako je medpredmetno 

povezovanje potekalo, med katerimi predmeti in katere učne snovi ste med 

seboj povezovali, kaj ste s tem pridobili vi kot učitelj/učiteljica in kaj učenci)? 
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7.2 Intervjuji 

Intervju z učiteljem A (2 leti delovne dobe): 

BESEDILO POJMI KODE 

Kako pogosto izvajate 

medpredmetno 

povezovanje? Se vam zdi, da 

je to dovolj pogosto ali bi si 

ga želeli izvajati 

pogosteje/redkeje? 

Če bi vprašali moje učence, bi 

dejali, da imajo medpredmetno 

povezovanje enkrat ali dvakrat 

letno. Takrat res očitno in 

zavestno pokažemo povezavo 

z nekim drugim šolskim 

predmetom. Sicer pa 

medpredmetno povezovanje 

izvajam praktično vsak teden. 

Ne mine teden, ko se ne bi 

spomnili, da smo nekaj že 

spoznali, pa tudi če pri povsem 

drugem predmetu (npr. 

koordinatni sistem in 

zemljevidi). 

POGOSTOST 

IZVAJANJA 

Ne preveč pogosto. 

Kakšne so vaše izkušnje z 

medpredmetnim 

povezovanjem? Kaj bi želeli 

posebej izpostaviti? 

Moje izkušnje z 

medpredmetnim 

povezovanjem so pozitivne, saj 

pomagajo učencem pri 

IZKUŠNJE Z 

MEDPREDMETNIM 

POVEZOVANJEM 

Pozitivne izkušnje. 
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celostnem spoznavanju sveta 

okoli sebe. Vidijo, da življenje 

ne ločuje med predmeti in kako 

pomembno je znanje – znanje 

enega predmeta lahko 

uporabimo na več področjih. 

Kakšna so vaša stališča do 

medpredmetnega 

povezovanja? 

Medpredmetno povezovanje je 

po mojem mnenju smiselno in 

koristno, zato je dobro, da ga je 

čim več, a do neke mere. 

Mislim, da mora do 

medpredmetnega povezovanja 

priti spontano in »naravno«, ne 

da je vsiljeno s strani učitelja. 

Mislim, da je medpredmetno 

povezovanje res dobro takrat, 

ko se učenci tega niti ne 

zavedajo. 

STALIŠČA DO 

MEDPREDMETNEGA 

POVEZOVANJA 

Smiselno in koristno. 

Na osnovi katerih izkušenj 

vidite prednosti 

medpredmetnega 

povezovanja? 

Glede na to, da imam izkušenj 

iz poučevanja relativno malo, 

se tukaj zanašam predvsem na 

svoje izkušnje med 

izobraževanjem. Kot 

omenjeno, najboljša 

medpredmetna povezovanja so 

se mi (kot učencu) zdela tista, 

PREDNOSTI 

MEDPREDMETNEGA 

POVEZOVANJA 

Širši pogled na 

predmet. 
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za katera sem na koncu 

spoznal, da sem neko vsebino 

že poznal, pa niti ne nujno, da 

preko formalnega 

izobraževanja. 

In na osnovi katerih izkušenj 

vidite slabosti oziroma 

omejitve? 

Največja omejitev je v tem, da 

medpredmetno povezovanje ni 

vedno mogoče. Pri kakšni 

zahtevnejši temi je nemogoče 

najti primer medpredmetnega 

povezovanja, saj so določene 

teme res specifične.  

SLABOSTI 

MEDPREDMETNEGA 

POVEZOVANJA 

Medpredmetno 

povezovanje ni vedno 

mogoče. 

Na osnovi katerih izkušenj in 

teoretičnih spoznanj ste si 

oblikovali takšno mnenje 

glede prednosti in omejitev? 

Glede na malo izkušenj s 

poučevanjem sem si svoje 

mnenje izoblikoval predvsem 

na izkušnjah iz svojega 

izobraževanja. Na fakulteti smo 

medpredmetno povezovanje 

zgolj nekajkrat omenili, 

dejansko moč 

medpredmetnega povezovanja 

pa sem spoznal šele v šoli, ko 

so učenci/dijaki kdaj povedali, 

da to so se pa že naučili pri 

nekem drugem predmetu. 

OBLIKOVANJE 

MNENJA GLEDE 

PREDNOSTI IN 

OMEJITEV 

Lastne izkušnje. 
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Kaj je glavni razlog, da se 

odločite/ste se odločili za 

izvajanje medpredmetnega 

povezovanja? 

Za medpredmetno 

povezovanje se odločam iz 

dveh razlogov. Prvi je 

osmišljanje znanja – če je neka 

stvar »pomembna« pri (vsaj) 

dveh šolskih predmetih, potem 

mora biti pa res pomembna za 

človeštvo. Drugi razlog pa je 

trajnost znanja. Menim, da si 

učenci precej bolj zapomnijo, 

če znanje povezujejo med 

sabo. 

RAZLOGI ZA 

IZVAJANJE 

MEDPREDMETNEGA 

POVEZOVANJA 

Osmišljanje snovi in 

trajnost znanja. 

Kaj/kdo vam je bilo/je bil pri 

odločitvi za izvajanje 

medpredmetnega 

povezovanja v oporo? 

Pri odločitvi za medpredmetno 

povezovanje imam v mislih 

predvsem to, kakšna bo razlika 

v znanju učencev, če 

medpredmetno povezovanje 

izpeljem oziroma ga ne. Nikoli 

se ne odločim za 

medpredmetno povezovanje 

zgolj zaradi medpredmetnega 

povezovanja. Pomembno mi je, 

kako bom obravnavo tematiko 

predstavil z ene in druge 

perspektive. Največkrat mi je 

OPORA PRI 

MEDPREDMETNEM 

POVEZOVANJU 

Poznavanje učencev, 

sodelavci. 
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pri tem v oporo učitelj 

predmeta, ki ga povezujem s 

svojim predmetom. 

Kaj ste skozi medpredmetno 

povezovanje pridobili kot 

učitelj/učiteljica? 

Skozi medpredmetno 

povezovanje sem najbrž 

pridobil to, za kar sem upal, da 

bodo pridobili učenci – 

zmožnost povezovanja snovi 

(holistični pogled na naravo 

(oziroma svet)) in trajnejše 

znanje. Izgubil pa sem strah 

pred delom v timu s sodelavci z 

drugih predmetnih področij.  

UČITELJEVE 

PRIDOBITVE SKOZI 

MEDPREDMETNO 

POVEZOVANJE 

Zmožnost povezovanja 

snovi in trajnejše 

znanja. 

Kaj so skozi medpredmetno 

povezovanje pridobili 

učenci? 

Povsem odvisno od situacije 

(obravnavana snov, razred, 

vzdušje v razredu …). Zanimivo 

mi je bilo, da je neko 

medpredmetno povezovanje v 

enem razredu krasno uspelo, v 

drugem pa, kot da ne bi izvedel 

te ure, kar je pokazal tudi 

poznejši preizkus znanja. 

Razreda sta bila v ocenah 

precej podobna, na tem 

preizkusu pa so bile precejšnje 

razlike. Na splošno pa učenci 

pri medpredmetnem 

UČENČEVE 

PRIDOBITVE SKOZI 

MEDPREDMETNO 

POVEZOVANJE 

Motivacija in širši 

pogled na predmet. 
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povezovanju izkažejo večjo 

zainteresiranost za delo in s 

tem spoznajo širši pomen in 

uporabo predmeta. 

Ali ste skozi medpredmetno 

povezovanje naleteli na 

izzive? Kakšne? Kako ste jih 

reševali? Katere izkušnje ste 

s tem pridobili in ali bi jih 

želeli deliti tudi z drugimi 

učitelji? 

Na gimnaziji se je večkrat 

zgodilo, da znanje enega 

predmeta prehiteva ostale (npr. 

pH pri kemiji spoznajo na 

začetku 2. letnika, logaritme pa 

šele na koncu 2. letnika; sile 

obravnavajo v 1. letniku fizike, 

vektorje šele v drugem 

matematike). Pred obravnavo 

takšne snovi sem prosil 

profesorje teh predmetov, če 

lahko to snov ponovijo z dijaki. 

Podobno smo večkrat pri 

matematiki kaj ponovili za 

nazaj, da so lažje sledili pri 

drugih predmetih. 

IZZIVI  

 

 

 

 

REŠEVANJE IZZIVOV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZKUŠNJE, 

PRIDOBLJENE SKOZI 

MEDPREDMETNO 

POVEZOVANJE 

Neusklajeno 

obravnavanje snovi. 

 

 

 

Ponovitev že 

obravnavanih snovi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sodelovanje z drugimi 

učitelji. 
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Katere teme so po vašem 

mnenju najprimernejše za 

medpredmetno povezovanje, 

če izhajate iz predmeta, ki ga 

poučujete 

(matematika/fizika)? 

Če kot fizik spustim tiste očitne 

povezave z matematiko in 

kemijo, lahko povežemo fiziko 

tudi s slovenščino (opis 

eksperimenta – opis postopka) 

ali pa s tehniko in tehnologijo 

(električni krog). 

NAJPRIMERNEJŠE 

TEME ZA 

MEDPREDMETNO 

POVEZOVANJE 

Matematika, fizika, 

kemija, tehnika. 

S katerimi predmeti menite, 

da je najprimernejše izvajati 

medpredmetno 

povezovanje? 

Medpredmetno povezovanje je 

najlažje izvajati med sorodnimi 

predmeti (matematika–fizika, 

fizika–kemija, matematika–

geografija–zgodovina). 

Smiselno pa se mi zdi povsod, 

kjer snov to dopušča. 

PREDMET, KI JE 

NAJPRIMERNEJŠI ZA 

MEDPREDMETNO 

POVEZOVANJE 

Matematika, fizika, 

kemija, geografija, 

zgodovina 

Bi morda z menoj delili primer dobre prakse (kako je medpredmetno 

povezovanje potekalo, med katerimi predmeti in katere učne snovi ste med 

seboj povezovali, kaj ste s tem pridobili vi kot učitelj/učiteljica in kaj učenci)? 

V osnovni šoli mi je najbolj zanimiva povezava matematike in zgodovine, obravnava 

rimskih števil. Učenci nikoli ne pomislijo, da bi lahko povezali matematično snov z 

zgodovinsko in jih že sama ideja močno pritegne. Velikokrat to organiziramo kot delo 

po skupinah in postajah, učenci spoznajo zgodovinsko ozadje, zapis, uporabo. Na 

koncu dobijo tudi naloge, ki povezujejo obdelano snov s strani matematike in 

zgodovine.  
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Intervju z učiteljem B (3 leta delovne dobe): 

BESEDILO POJMI KODE 

Kako pogosto izvajate 

medpredmetno 

povezovanje? Se vam zdi, da 

je to dovolj pogosto ali bi si 

ga želeli izvajati 

pogosteje/redkeje? 

Medpredmetno povezovanje z 

več različnimi predmeti 

(slovenščina, biologija, 

geografija …) izvajam v 

organizaciji naravoslovnih dni. 

Povezovanje matematike in 

fizike izvajam pogosteje med 

urami posameznega predmeta. 

Medpredmetno povezovanje z 

vsemi ostalimi predmeti bi 

želela večkrat izvajati, ampak 

pogosto zmanjka časa za 

izvedbo. 

POGOSTOST 

IZVAJANJA 

Ne preveč pogosto. 

Kakšne so vaše izkušnje z 

medpredmetnim 

povezovanjem? Kaj bi želeli 

posebej izpostaviti? 

Izkušnje so pozitivne, učencem 

manjka takšen način pouka in 

so ga ob pravi organizaciji zelo 

veseli in željni novih 

povezovanj znanj. 

IZKUŠNJE Z 

MEDPREDMETNIM 

POVEZOVANJEM 

Pozitivne izkušnje. 

Kakšna so vaša stališča do 

medpredmetnega 

povezovanja? 

STALIŠČA DO 

MEDPREDMETNEGA 

POVEZOVANJA 

Pomembno, da ga 

učenci izkusijo. 



69 

Medpredmetno povezovanje se 

mi zdi pomembno, da ga učenci 

izkusijo vsaj enkrat letno na 

različnih področjih. 

Na osnovi katerih izkušenj 

vidite prednosti 

medpredmetnega 

povezovanja? 

Učenci ne gledajo na 

posamezno snov samo kot 

temo, ki jo obravnavamo pri 

pouku, ampak povežejo stvari v 

celoto in vidijo uporabnost 

posamezne teme. 

PREDNOSTI 

MEDPREDMETNEGA 

POVEZOVANJA 

Širši pogled na 

predmet.  

In na osnovi katerih izkušenj 

vidite slabosti oziroma 

omejitve? 

Pomanjkanje časa, včasih 

zahtevnost izvedbe, 

pomanjkanje pripomočkov. 

SLABOSTI 

MEDPREDMETNEGA 

POVEZOVANJA 

Pomanjkanje časa, 

pripomočkov. 

Na osnovi katerih izkušenj in 

teoretičnih spoznanj ste si 

oblikovali takšno mnenje 

glede prednosti in omejitev? 

Na osnovi izkušenj in izvedenih 

medpredmetnih dejavnosti z 

učenci. 

OBLIKOVANJE 

MNENJA GLEDE 

PREDNOSTI IN 

OMEJITEV 

Lasne izkušnje. 

Kaj je glavni razlog, da se 

odločite/ste se odločili za 

izvajanje medpredmetnega 

povezovanja? 

RAZLOGI ZA 

IZVAJANJE 

MEDPREDMETNEGA 

POVEZOVANJA 

Popestritev pouka. 
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Popestritev pouka, izvedba 

naravoslovnega dne, 

preizkušanje nečesa novega. 

Kaj/kdo vam je bilo/je bil pri 

odločitvi za izvajanje 

medpredmetnega 

povezovanja v oporo? 

Aktiv, ideje učiteljev predmetov, 

ki smo se povezali v 

medpredmetno dejavnost. 

OPORA PRI 

MEDPREDMETNEM 

POVEZOVANJU 

Sodelavci. 

Kaj ste skozi medpredmetno 

povezovanje pridobili kot 

učitelj/učiteljica? 

Novo izkušnjo in vpogled v 

učenčevo razmišljanje in 

povezovanje snovi. 

UČITELJEVE 

PRIDOBITVE SKOZI 

MEDPREDMETNO 

POVEZOVANJE 

Novo izkušnjo. 

Vpogled v učenčevo 

razmišljanje in 

povezovanje.  

Kaj so skozi medpredmetno 

povezovanje pridobili 

učenci? 

Povezovanje znanj, novo 

izkušnjo učenja, motivacijo za 

delo. 

UČENČEVE 

PRIDOBITVE SKOZI 

MEDPREDMETNO 

POVEZOVANJE 

Novo izkušnjo, 

motivacijo za delo. 

Ali ste skozi medpredmetno 

povezovanje naleteli na 

izzive? Kakšne? Kako ste jih 

reševali? Katere izkušnje ste 

s tem pridobili in ali bi jih 

želeli deliti tudi z drugimi 

učitelji? 

Izzivi so se pojavili predvsem 

pri premišljenih in dovolj 

natančnih, razumljivih 

navodilih. Rešili smo jih s 

IZZIVI  

 

 

 

 

REŠEVANJE IZZIVOV 

 

 

 

 

IZKUŠNJE, 

Priprava navodil. 

 

 

 

 

Sodelovanje z učitelji. 

 

 

 

 



71 

pogovorom učiteljev v aktivu. 

Predhodna izvedba poskusov 

in izpeljava dejavnosti. 

PRIDOBLJENE SKOZI 

MEDPREDMETNO 

POVEZOVANJE 

Obvezna je predhodna 

izvedba vseh 

zamišljenih aktivnosti. 

Katere teme so po vašem 

mnenju najprimernejše za 

medpredmetno povezovanje, 

če izhajate iz predmeta, ki ga 

poučujete 

(matematika/fizika)? 

Gibanje, energije, sorazmerja, 

pretvarjanje enot, svetloba. 

NAJPRIMERNEJŠE 

TEME ZA 

MEDPREDMETNO 

POVEZOVANJE 

Gibanje, energije, 

sorazmerja, 

pretvarjanje enot, 

svetloba. 

 

S katerimi predmeti menite, 

da je najprimernejše izvajati 

medpredmetno 

povezovanje? 

Biologija, slovenščina, športna 

vzgoja, likovna vzgoja, 

angleščina, geografija. 

PREDMET, KI JE 

NAJPRIMERNEJŠI ZA 

MEDPREDMETNO 

POVEZOVANJE 

Biologija, slovenščina, 

športna vzgoja, likovna 

vzgoja, angleščina, 

geografija. 

Bi morda z menoj delili primer dobre prakse (kako je medpredmetno 

povezovanje potekalo, med katerimi predmeti in katere učne snovi ste med 

seboj povezovali, kaj ste s tem pridobili vi kot učitelj/učiteljica in kaj učenci)? 

Povezava matematike, fizike in športa. Učenci, razdeljeni v skupine, so merili čas pri 

teku na kratke in dolge proge. Iz podatkov so izračunali povprečno hitrost in 

pospeške. Rezultate so primerjali po skupinah in narisali grafe v(t) in a(t). Pred 

aktivnostjo in po vsaki aktivnosti so merili pulz in ga primerjali med seboj po 

aktivnostih. Poleg tega so računali porabljene energije in reševali naloge v povezavi 

z izvedenim poskusom. Ker je bila naloga zastavljena kar obsežno, bomo v prihodnje 

razmišljali o dnevu dejavnosti in ne le o uri medpredmetnega povezovanja. Učenci 

so bili za delo zelo zainteresirani in nad nalogami presenečeni in navdušeni.  
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Intervju z učiteljem C (4 leta delovne dobe): 

BESEDILO POJMI KODE 

Kako pogosto izvajate 

medpredmetno 

povezovanje? Se vam zdi, da 

je to dovolj pogosto ali bi si 

ga želeli izvajati 

pogosteje/redkeje? 

Zelo malo, skoraj nič. Vsekakor 

pa bi si ga želel pogosteje 

izvajati. 

POGOSTOST 

IZVAJANJA 

Ne preveč pogosto. 

Kakšne so vaše izkušnje z 

medpredmetnim 

povezovanjem? Kaj bi želeli 

posebej izpostaviti? 

Potrebnih je veliko priprav in 

povezovanja z učiteljem, ki 

poučuje drug predmet. Če 

želim povezati matematiko in 

fiziko, je običajno to pri 

nalogah, povezanih z 

gibanjem, pri izražanju 

neznanih količin, pri računanju 

ploščin, prostornin.  

Težave glede izvajanja 

predstavljajo tudi skupine pri 

matematiki, saj ni celega 

oddelka tako kot pri fiziki. 

IZKUŠNJE Z 

MEDPREDMETNIM 

POVEZOVANJEM 

Velik vložek časa in 

usklajevanja.  

 

Težje izvajanje, ker so 

učenci razdeljeni v 

manjše učne skupine. 

Kakšna so vaša stališča do 

medpredmetnega 

povezovanja? 

Kot sem že omenil, bi želel več 

medpredmetnega 

STALIŠČA DO 

MEDPREDMETNEGA 

POVEZOVANJA 

Uporabno za učence. 
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povezovanja, saj otroci tako 

vidijo, da nekatere stvari niso 

tema le enega predmeta, 

temveč se med seboj 

povezujejo. 

Na osnovi katerih izkušenj 

vidite prednosti 

medpredmetnega 

povezovanja? 

Drugačna, bolj zanimiva ura, 

morda bolj zanimiva tudi tistim, 

ki jim matematika in fizika nista 

najbolj priljubljena predmeta. 

Učenci začnejo povezovati 

pojme, ki jih slišijo pri različnih 

predmetih, vidijo, da se ena 

snov ne tiče le enega 

predmeta, temveč se vse med 

seboj povezuje. 

PREDNOSTI 

MEDPREDMETNEGA 

POVEZOVANJA 

Bolj zanimiva ura in 

širši pogled na 

predmet. 

In na osnovi katerih izkušenj 

vidite slabosti oziroma 

omejitve? 

Veliko priprav in posledično 

časa in povezovanja z drugimi 

učitelji, da je ura kakovostno 

izpeljana. 

SLABOSTI 

MEDPREDMETNEGA 

POVEZOVANJA 

Potrebnega veliko časa 

in usklajevanja. 

Na osnovi katerih izkušenj in 

teoretičnih spoznanj ste si 

oblikovali takšno mnenje 

glede prednosti in omejitev? 

Na osnovi nekaj izvedenih 

šolskih ur, ki so bile povezane z 

OBLIKOVANJE 

MNENJA GLEDE 

PREDNOSTI IN 

OMEJITEV 

Lastne izkušnje. 



74 

drugimi predmeti (šport, 

geografija, fizika). 

Kaj je glavni razlog, da se 

odločite/ste se odločili za 

izvajanje medpredmetnega 

povezovanja? 

Zato, da bi bila ura bolj 

zanimiva, drugačna, zaradi 

sodelovanja pri projektu NA-

MA POTI, zaradi dejavnosti na 

naravoslovnem dnevu z 

naslovom Merjenje. 

RAZLOGI ZA 

IZVAJANJE 

MEDPREDMETNEGA 

POVEZOVANJA 

Popestritev ur, 

sodelovanje v projektu 

in naravoslovnem 

dnevu. 

Kaj/kdo vam je bilo/je bil pri 

odločitvi za izvajanje 

medpredmetnega 

povezovanja v oporo? 

Drugi učitelji. 

OPORA PRI 

MEDPREDMETNEM 

POVEZOVANJU 

Sodelavci. 

Kaj ste skozi medpredmetno 

povezovanje pridobili kot 

učitelj/učiteljica? 

Potrditev, da je ura na tak način 

bolj zanimiva, da večinoma 

sodelujejo tudi učenci, ki 

običajno ne. 

UČITELJEVE 

PRIDOBITVE SKOZI 

MEDPREDMETNO 

POVEZOVANJE 

Aktivno sodelovanje 

vseh učencev in bolj 

zanimiva ura. 

Kaj so skozi medpredmetno 

povezovanje pridobili 

učenci? 

Vpogled, da so nekatera znanja 

in vsebine koristne tudi pri 

drugih predmetih, da se 

matematična tema ne uporablja 

le pri matematiki, ampak tudi 

UČENČEVE 

PRIDOBITVE SKOZI 

MEDPREDMETNO 

POVEZOVANJE 

Širši pogled na 

predmet in uporabo 

tega. 
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drugod pri drugih predmetih in 

situacijah. 

Ali ste skozi medpredmetno 

povezovanje naleteli na 

izzive? Kakšne? Kako ste jih 

reševali? Katere izkušnje ste 

s tem pridobili in ali bi jih 

želeli deliti tudi z drugimi 

učitelji? 

Največji izziv je bilo zame 

sodelovanje z drugimi učitelji. 

Velikokrat je bilo tako, da je bilo 

potrebne veliko spodbude za 

sodelovanje. Ne pri vseh. Izziv 

je tudi izbrati temo/snov, ki jo 

želimo medpredmetno povezati 

in kako to vključiti v »navadno« 

šolsko uro. Zato je bil 

naravoslovni dan Merjenje 

super rešitev. 

IZZIVI  

 

 

 

 

REŠEVANJE IZZIVOV 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZKUŠNJE, 

PRIDOBLJENE SKOZI 

MEDPREDMETNO 

POVEZOVANJE 

Usklajevanje s 

sodelavci. 

 

 

 

Izvedba 

naravoslovnega dne. 

 

 

 

 

 

 

 

Dobro vpeljati izbrano 

temo. 
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Katere teme so po vašem 

mnenju najprimernejše za 

medpredmetno povezovanje, 

če izhajate iz predmeta, ki ga 

poučujete 

(matematika/fizika)? 

Pri matematiki so to gotovo 

besedilne naloge. O gibanju za 

povezavo s fiziko. Naloge iz 

geometrije za povezavo s 

tehniko. Primerno je tudi pri 

snovi razmerja z likovno 

umetnostjo, srednje vrednosti 

za povezavo s športom in snov 

ulomki v povezavi z glasbo. 

NAJPRIMERNEJŠE 

TEME ZA 

MEDPREDMETNO 

POVEZOVANJE 

Besedilne naloge. 

S katerimi predmeti menite, 

da je najprimernejše izvajati 

medpredmetno 

povezovanje? 

Matematika, fizika, tehnika, 

šport, likovna umetnost, 

glasbena umetnost, 

računalništvo. A navsezadnje, 

matematika in fizika se res 

dobro povezujeta. 

PREDMET, KI JE 

NAJPRIMERNEJŠI ZA 

MEDPREDMETNO 

POVEZOVANJE 

Matematika in fizika. 

Bi morda z menoj delili primer dobre prakse (kako je medpredmetno 

povezovanje potekalo, med katerimi predmeti in katere učne snovi ste med 

seboj povezovali, kaj ste s tem pridobili vi kot učitelj/učiteljica in kaj učenci)? 

1. Izvedli smo naravoslovni dan Merjenje, kjer so pri različnih predmetih naredili 

dejavnost na temo merjenja. Primer: Pri dejavnosti slovenščine so merili zloge, pri 

glasbeni dejavnosti so merili note, pri uri angleščine so spoznali različne angleške 

enote in njihovo velikost, pri športni dejavnosti so merili utrip, velikosti igrišč, 
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povprečni čas teka, pri računalniški dejavnosti so merili razdalje med kraji na Google 

Maps. 

 2. Ko smo imeli uro, namenjeno besedilnim nalogam o gibanju, smo jih naredili pri 

fiziki, ko smo obravnavali enakomerno gibanje.  

3. Pri matematiki smo merili razdalje med kraji na zemljevidu. Določali smo kraje, ki 

ležijo najbolj zahodno in najbolj vzhodno, ter njihovo razdaljo. Tu nam je pomagala 

učiteljica geografije.  
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Intervju z učiteljem Č (5 let delovne dobe): 

BESEDILO POJMI KODE 

Kako pogosto izvajate 

medpredmetno 

povezovanje? Se vam zdi, da 

je to dovolj pogosto ali bi si 

ga želeli izvajati 

pogosteje/redkeje? 

Včasih uporabljam 

medpredmetno povezovanje, 

vendar je tega premalo. Zdi se 

mi, da bi lahko še izboljšal 

povezave med predmeti. 

POGOSTOST 

IZVAJANJA 

Ne preveč pogosto. 

Kakšne so vaše izkušnje z 

medpredmetnim 

povezovanjem? Kaj bi želeli 

posebej izpostaviti? 

Izkušnje z medpredmetnim 

povezovanjem so dale pogosto 

pozitivne rezultate, včasih pa 

jim je bilo težko povezovati več 

stvari hkrati. Predvsem sem 

opazil, da je uspešnost, kako se 

bo medpredmetno 

povezovanje izvedlo, odvisna 

tudi od učencev, njihovih 

zmožnosti in predznanja. 

IZKUŠNJE Z 

MEDPREDMETNIM 

POVEZOVANJEM 

Pozitivne izkušnje. 

 

Kakšna so vaša stališča do 

medpredmetnega 

povezovanja? 

Medpredmetno povezovanje je 

koristno, saj učenci vidijo 

povezave med predmeti. 

STALIŠČA DO 

MEDPREDMETNEGA 

POVEZOVANJA 

Uporabno za učence, a 

v določenem obsegu. 
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Pomembno se mi zdi, da je 

izvedeno v določenem obsegu, 

saj učenci težko sledijo, 

povezujejo veliko povezav in 

jim lahko postane prezahtevno. 

Na osnovi katerih izkušenj 

vidite prednosti 

medpredmetnega 

povezovanja? 

Pri fiziki. Pri snovi predpone in 

pretvarjanje količin koristi 

medpredmetna povezava z 

matematiko na način, da se 

ponovi pretvarjanje enot od mili 

do kilo. Ko se spomnijo 

povezave, potem lažje 

razumejo večje razmake. 

PREDNOSTI 

MEDPREDMETNEGA 

POVEZOVANJA 

Lažja zapomnitev in 

priklic že usvojenega 

znanja. 

In na osnovi katerih izkušenj 

vidite slabosti oziroma 

omejitve? 

Slabost povezovanja vidim 

takrat, ko je snov sama po sebi 

že težko razumljiva in bi s 

predmetnim povezovanjem 

podati še več informacij in bi 

učence zmedli pri 

razumevanju. Na primer pri 

snovi uporabe enačb v 

besedilnih nalogah o gibanju. 

Pri reševanju teh nalog je treba 

poznati enačbe oziroma 

formule iz fizike in po njih 

reševati nalogo. Seveda se da 

SLABOSTI 

MEDPREDMETNEGA 

POVEZOVANJA 

Preveč informacij za 

učence. 
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tudi z logičnim razmišljanjem, 

vendar me vseeno moti to 

povezovanje, saj je tako ali tako 

težko razumeti nalogo, pravilno 

izpisati podatke in potem 

nastaviti enačbo ter še 

razmišljati o vsakdanjem 

primeru in formuli iz fizike. Za 

nadarjene so te naloge super, 

vendar pa učence z učnimi 

težavami to kar bremeni. 

Na osnovi katerih izkušenj in 

teoretičnih spoznanj ste si 

oblikovali takšno mnenje 

glede prednosti in omejitev? 

Iz osebnega stališča in mnenja 

sodelavk in sodelavcev ter 

izkušnje v razredu. 

OBLIKOVANJE 

MNENJA GLEDE 

PREDNOSTI IN 

OMEJITEV 

Lastne izkušnje in 

izkušnje sodelavcev. 

Kaj je glavni razlog, da se 

odločite/ste se odločili za 

izvajanje medpredmetnega 

povezovanja? 

Za medpredmetno povezavo 

sem se odločil v primerih, ko 

sem želel učencem še bolj 

približati snov, da bi jo lažje 

razumeli in usvojili bistvo. Prav 

tako se odločim tudi za 

popestritve ure.  

RAZLOGI ZA 

IZVAJANJE 

MEDPREDMETNEGA 

POVEZOVANJA 

Približati učencem 

bistvo snovi in 

popestritev ure. 

Kaj/kdo vam je bilo/je bil pri 

odločitvi za izvajanje 

medpredmetnega 

povezovanja v oporo? 

OPORA PRI 

MEDPREDMETNEM 

POVEZOVANJU 

Sodelavci, literatura. 
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V oporo so sodelavci. Še 

posebej tisti, ki poučujejo isti 

predmet ali vsaj podobnega. Na 

primer učitelji naravoslovja, ki 

nekaj poglavij iz fizike že 

predelajo pri svojih urah. Prav 

tako so mi v oporo literatura, 

gradiva, pripomočki na šoli.  

Kaj ste skozi medpredmetno 

povezovanje pridobili kot 

učitelj/učiteljica? 

Pridobila sem izkušnje, tako 

dobre kot slabe.  

Izkušnje v smislu, kako 

oblikovati in izpeljati 

medpredmetno povezavo. Na 

kaj biti pri načrtovanju pozoren, 

kaj je učencem zanimivo in kaj 

ne. S čim jih lahko pritegnem in 

dobim njihovo pozornost in kaj 

jim dela težave.  

UČITELJEVE 

PRIDOBITVE SKOZI 

MEDPREDMETNO 

POVEZOVANJE 

Izkušnje. 

Kaj so skozi medpredmetno 

povezovanje pridobili 

učenci? 

Učenci so pridobili več znanja iz 

razumevanja ter prijetne ure.  

UČENČEVE 

PRIDOBITVE SKOZI 

MEDPREDMETNO 

POVEZOVANJE 

Širši pogled na 

predmet in prijetne ure. 

Ali ste skozi medpredmetno 

povezovanje naleteli na 

izzive? Kakšne? Kako ste jih 

reševali? Katere izkušnje ste 

s tem pridobili in ali bi jih 

želeli deliti tudi z drugimi 

učitelji? 

IZZIVI  

 

 

 

 

REŠEVANJE IZZIVOV 

 

Usklajevanje z drugimi 

predmeti. 

 

 

 

Prestavljanje 

obravnave snovi. 
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Medpredmetno povezovanje je 

lahko samo po sebi izziv, saj 

mora biti primerno izvedeno. 

Da ni preveč ali premalo vsega. 

Seveda lahko težava nastopi, 

ko želiš povezati predmete med 

seboj z določenimi vsebinami in 

ugotoviš, da pri drugem 

predmetu še niso obravnavali 

tega. Včasih se dajo snovi 

prestaviti in s tem olajšati 

izvedbo. Zato je smiselno večje 

sodelovanje s sodelavci, s 

katerimi nameravamo izvesi 

medpredmetno povezovanje, 

saj se tako uskladimo glede 

obravnave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZKUŠNJE, 

PRIDOBLJENE SKOZI 

MEDPREDMETNO 

POVEZOVANJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Večje sodelovanje s 

sodelavci.  

Katere teme so po vašem 

mnenju najprimernejše za 

medpredmetno povezovanje, 

če izhajate iz predmeta, ki ga 

poučujete 

(matematika/fizika)? 

Ne vem, če so najprimernejše, 

vendar so zelo koristne: 

predpone in pretvarjanje 

količin. Smiselne in uporabne 

so tudi lom in odboj svetlobe ter 

uporaba geometrijskega orodja 

in merjenje kotov, merjenje 

fizikalnih količin in obdelava 

podatkov … 

Pri matematiki res lahko 

NAJPRIMERNEJŠE 

TEME ZA 

MEDPREDMETNO 

POVEZOVANJE 

Predpone in 

pretvarjanje količin. 
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povežemo skoraj vsako snov z 

nekim drugim predmetom.  

S katerimi predmeti menite, 

da je najprimernejše izvajati 

medpredmetno 

povezovanje? 

Matematika in fizika, fizika in 

tehnika, matematika in likovna 

(predvsem v smislu mešanja 

barv), fizika in naravoslovje, 

fizika in šport (enakomerno 

gibanje in enakomerno 

pospešeno gibanje).  

Najprimernejše in 

najuporabnejše povezave pa 

so gotovo med matematiko in 

fiziko.  

PREDMET, KI JE 

NAJPRIMERNEJŠI ZA 

MEDPREDMETNO 

POVEZOVANJE 

Matematika in fizika. 

Bi morda z menoj delili primer dobre prakse (kako je medpredmetno 

povezovanje potekalo, med katerimi predmeti in katere učne snovi ste med 

seboj povezovali, kaj ste s tem pridobili vi kot učitelj/učiteljica in kaj učenci)? 

Predvsem je učencem zanimiva povezava fizike in športa.  

Povezavo izvedemo na začetku 8. razreda, ko učenci po skupinah merijo in računajo 

povprečni čas teka na 60 metrov. Učenci se tako seznanijo z merskimi pripomočki, 

ki jih v fiziki uporabljamo, in spoznajo, da so ti čisto vsakdanji pripomočki, ki jih 

poznajo in z njimi znajo rokovati. Tako jih še bolj pritegne k delu in sodelovanju, saj 

spoznajo, da ni nič novega oziroma takega, česar ne bi poznali. 
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Intervju z učiteljem D (9 let delovne dobe): 

BESEDILO POJMI KODE 

Kako pogosto izvajate 

medpredmetno 

povezovanje? Se vam zdi, da 

je to dovolj pogosto ali bi si 

ga želeli izvajati 

pogosteje/redkeje? 

Medpredmetno povezujem le 

sproti, tako da učenci ugotovijo 

povezavo med obema 

predmetoma. Dejansko 

medpredmetno povezovanje 

med predmetoma sem izvedel 

le enkrat do dvakrat. 

POGOSTOST 

IZVAJANJA 

Ne preveč pogosto. 

Kakšne so vaše izkušnje z 

medpredmetnim 

povezovanjem? Kaj bi želeli 

posebej izpostaviti? 

Izkušenj imam absolutno 

premalo. Verjetno bi se bilo 

dobro udeležiti seminarja na to 

temo. 

IZKUŠNJE Z 

MEDPREDMETNIM 

POVEZOVANJEM 

Premalo izkušenj. 

Želim si dodatnega 

znanja. 

Kakšna so vaša stališča do 

medpredmetnega 

povezovanja? 

Glede na to, da sem edini učitelj 

fizike na šoli, je težko 

ocenjevati učence tako pri 

matematiki in fiziki hkrati. Je pa 

pomembno pri učencih 

ozavestiti, da je za učenje fizike 

pomembno znanje matematike. 

STALIŠČA DO 

MEDPREDMETNEGA 

POVEZOVANJA 

Pozitivno, nekatere 

povezave so 

neizogibne. 
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Na osnovi katerih izkušenj 

vidite prednosti 

medpredmetnega 

povezovanja? 

Mnenje in izkušnje sem 

pridobila skozi izpeljavo in s 

pogovorom s sodelavci. 

Zagotovo učenci skozi 

medpredmetno povezovanje 

dobijo večji vpogled v 

uporabnost predmeta. 

PREDNOSTI 

MEDPREDMETNEGA 

POVEZOVANJA 

Lasne izkušnje in 

izkušnje sodelavcev.  

In na osnovi katerih izkušenj 

vidite slabosti oziroma 

omejitve? 

V dveh razredih dobimo 

popolnoma drugačne rezultate. 

Velik vpliv ima poznavanje 

učencev in njihovega 

predznanja ter delovanja v 

skupinah in ob samostojnem 

delu. Sama izvedba 

medpredmetnega povezovanja 

pa za učitelje predstavlja tudi 

ogromen vložek časa za 

pripravo. 

SLABOSTI 

MEDPREDMETNEGA 

POVEZOVANJA 

Različni rezultati v dveh 

razredih. Velik vložek 

časa. 

Na osnovi katerih izkušenj in 

teoretičnih spoznanj ste si 

oblikovali takšno mnenje 

glede prednosti in omejitev? 

Glede na izkušnje v razredu. 

Izkušnje, ki izhajajo iz samih 

učencev. 

OBLIKOVANJE 

MNENJA GLEDE 

PREDNOSTI IN 

OMEJITEV 

Lastne izkušnje. 
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Kaj je glavni razlog, da se 

odločite/ste se odločili za 

izvajanje medpredmetnega 

povezovanja? 

Eden izmed razlogov je, da se 

učenci ne ustrašijo predmeta 

fizike v osmem razredu. Oni že 

prej nekako vedo, da bo 

vključena tudi matematika, da 

jim bo podporni predmet. Veliko 

pa povezujem fiziko tudi z 

naravoslovjem. Predvsem pri 

priklicu predznanja. 

RAZLOGI ZA 

IZVAJANJE 

MEDPREDMETNEGA 

POVEZOVANJA 

Približati predmet 

učencem. 

Kaj/kdo vam je bilo/je bil pri 

odločitvi za izvajanje 

medpredmetnega 

povezovanja v oporo? 

Sodelavci. 

OPORA PRI 

MEDPREDMETNEM 

POVEZOVANJU 

Sodelavci. 

Kaj ste skozi medpredmetno 

povezovanje pridobili kot 

učitelj/učiteljica? 

Nove izkušnje, sodelovanje s 

sodelavci. 

UČITELJEVE 

PRIDOBITVE SKOZI 

MEDPREDMETNO 

POVEZOVANJE 

Nove izkušnje in 

sodelovanje. 

Kaj so skozi medpredmetno 

povezovanje pridobili 

učenci? 

Manjši strah pred novim 

predmetom, širino 

pridobljenega znanja, 

zmožnost povezovanja in 

kritičnega razmišljanja. 

UČENČEVE 

PRIDOBITVE SKOZI 

MEDPREDMETNO 

POVEZOVANJE 

Širši pogled na 

predmet, zmožnost 

povezovanja in 

kritičnega mišljenja. 
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Ali ste skozi medpredmetno 

povezovanje naleteli na 

izzive? Kakšne? Kako ste jih 

reševali? Katere izkušnje ste 

s tem pridobili in ali bi jih 

želeli deliti tudi z drugimi 

učitelji? 

Ja, izziv je bil vsekakor v tem, 

da so učenci med seboj zelo 

različni. Prava mero 

povezovanja je potrebna, da se 

učenci ne ustrašijo. Izziv je tudi 

usvajanje nove snovi (risanje 

grafov premega sorazmerja v 

osmem razredu, izražanje 

neznank iz enačb v devetem 

razredu) na nekoliko drugačen 

način. 

Vsako medpredmetno 

povezovanje prinese nove in 

drugače izkušnje. V veliki meri 

so odvisne od učencev. 

IZZIVI  

 

 

 

 

REŠEVANJE IZZIVOV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZKUŠNJE, 

PRIDOBLJENE SKOZI 

MEDPREDMETNO 

POVEZOVANJE 

Različnost učencev in 

usvajanje nove snovi 

na drugačen način. 

 

 

Prilagoditev glede na 

učence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznavanje učencev in 

podajanje snovi na 

drugačne načine. 

Katere teme so po vašem 

mnenju najprimernejše za 

medpredmetno povezovanje, 

če izhajate iz predmeta, ki ga 

poučujete 

(matematika/fizika)? 

Glede na to, da poučujem 

oboje, je zagotovo ena izmed 

tem pretvarjanja enot 

(dolžinskih, časovnih, masnih, 

ploščinskih, prostorninskih). 

NAJPRIMERNEJŠE 

TEME ZA 

MEDPREDMETNO 

POVEZOVANJE 

Pretvarjanje enot, 

risanje v merilu, grafi in 

izražanje neznank iz 

enačbe. 
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Druga je risanje v merilu. Tretja 

tema je risanje grafov. Četrta je 

izražanje neznank iz 

formul/enačb. 

S katerimi predmeti menite, 

da je najprimernejše izvajati 

medpredmetno 

povezovanje? 

Matematika, fizika, geografija, 

slovenščina. 

PREDMET, KI JE 

NAJPRIMERNEJŠI ZA 

MEDPREDMETNO 

POVEZOVANJE 

Matematika, fizika, 

geografija, 

slovenščina. 

 

Bi morda z menoj delili primer dobre prakse (kako je medpredmetno 

povezovanje potekalo, med katerimi predmeti in katere učne snovi ste med 

seboj povezovali, kaj ste s tem pridobili vi kot učitelj/učiteljica in kaj učenci)? 

Fizika in slovenščina. Pri poglavju pogled v vesolje učenci pri fiziki izdelajo plakat, ki 

ga predstavijo. Oceno pridobijo pri fiziki za predstavitev in pri slovenščini za govorni 

nastop. Skozi samostojno delo in raziskovanje vesolja pridobijo dve oceni, s čimer 

prihranijo čas. 
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Intervju z učiteljem E (13 let delovne dobe): 

BESEDILO POJMI KODE 

Kako pogosto izvajate 

medpredmetno 

povezovanje? Se vam zdi, da 

je to dovolj pogosto ali bi si 

ga želeli izvajati 

pogosteje/redkeje? 

Medpredmetno povezovanje 

pride v poštev predvsem pri 

dnevih dejavnosti, nekajkrat 

letno. 

POGOSTOST 

IZVAJANJA 

Ne preveč pogosto. 

Kakšne so vaše izkušnje z 

medpredmetnim 

povezovanjem? Kaj bi želeli 

posebej izpostaviti? 

Menim, da medpredmetno 

povezovanje osmišlja 

pridobivanje znanja, torej pouk. 

Z medpredmetnim 

povezovanjem dokazujemo, da 

snov ni sama sebi v namen, 

ampak se uporablja v širšem 

kontekstu. Matematika je sama 

zase precej nekoristna, le za 

možgansko telovadbo, tako kot 

križanke, rebusi, sudokuji. A ko 

znanje zakonitosti uporabiti 

druga veda, na primer 

gradbeništvo, medicina, 

računalništvo, postane 

nenadomestljiva in 

nepogrešljiva.  

IZKUŠNJE Z 

MEDPREDMETNIM 

POVEZOVANJEM 

Prisotno na vsakem 

koraku. 



90 

Moje izkušnje so, da učenci 

hitro zaznajo, ko se pri enem 

predmetu dotaknem snovi, ki je 

po njihovih izkušnjah stvar 

drugega predmeta. Ko na 

primer pri fiziki začnemo 

govoriti o slovnici – napiši 

glagole, ki opisujejo delovanje 

sile, pri matematiki o dovršniku 

in nedovršniku (krajšaj, okrajšaj 

ulomek), pa pri fiziki o atomih, 

pri matematiki o tališču in 

vrelišču snovi, ki povežemo s 

celimi in racionalnimi števili. 

Takrat začnejo komentirati, da 

zdaj nismo pri slovenščini, 

kemiji … In odpre se priložnost 

za debato; hudomušno jih 

vprašam, zakaj potem govorijo, 

če nismo pri slovenščini, zakaj 

dihajo, če nismo pri biologiji, 

zakaj se premikajo, če nismo 

pri športu itd. Na to se malo 

zamislijo, jaz pa jim ob tem 

poskušam pojasniti, da se svet 

tako neverjetno hitro razvija, 

ker različne znanosti sodelujejo 

med seboj. Pogosto se tudi 

zgodi, da me sploh pri fiziki 

sprašujejo o stvareh, ki jim jih 

ne znam pojasniti (kako 

zgradijo tako dolge mostove, 

zakaj se ne porušijo, kakšne so 
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sile, ki jih stebri prenesejo, 

kolikšen je največji tlak, ki ga 

prenese naše telo ...). Takšna 

vprašanja so spet priložnost in 

povod za pogovor o 

medpredmetnem povezovanju. 

Priznati jim moram, da jim na 

veliko večino vprašanj ne znam 

odgovoriti, ker nisem tako ozko 

specializirana. Povem jim, da bi 

na njihova vprašanja znal 

odgovoriti nekdo, ki je dobro 

podučen o ozkih področjih več 

različnih ved, ki se v tem 

vprašanju srečajo. Menim, da 

jim s tem nekoliko razširim in 

prikažem delovanje znanosti in 

znanstvenikov. 

Kakšna so vaša stališča do 

medpredmetnega 

povezovanja? 

Moje stališče je, da je v osnovni 

šoli premalo stika med učenci in 

strokovnjaki s posameznih 

področij. Učitelji imamo veliko 

premalo znanja (kar je seveda 

povsem razumljivo), da bi znali 

odgovoriti na vprašanja, ki 

otroke zares zanimajo (na 

primer: kako deluje črna luknja, 

kako so ugotovili, kako veliko je 

vesolje ...). Otroci potrebujejo 

prave strokovnjake, ki bi jih 

STALIŠČA DO 

MEDPREDMETNEGA 

POVEZOVANJA 

Premalo stika učencev 

in strokovnjakov. 
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znali navdušiti, ki v svojem 

življenju znanost zares 

uporabljajo, razvijajo, 

implementirajo. Temu bi jaz 

rekla pravo medpredmetno 

povezovanje. In tukaj močno 

pogrešam vključevanje 

strokovnjakov iz pedagoške 

fakultete in drugih javnih 

ustanov.  

Na osnovi katerih izkušenj 

vidite prednosti 

medpredmetnega 

povezovanja? 

Služijo kot dokaz, da znanje ni 

samo sebi v namen.  

Delujejo lahko kot močan 

motivator in pokažejo, da je za 

vsakim izumom cela vrsta 

različnih področij. 

PREDNOSTI 

MEDPREDMETNEGA 

POVEZOVANJA 

Delujejo kot močan 

motivator. 

In na osnovi katerih izkušenj 

vidite slabosti oziroma 

omejitve? 

Ne vidim slabosti 

medpredmetnega 

povezovanja, vidim pa težave 

za realizacijo. In te so:  

- premalo časa, 

- premalo znanja na strani 

nas, učiteljev, 

- strah v učitelju, ki mu 

onemogoča, da bi se lotil 

medpredmetnega 

SLABOSTI 

MEDPREDMETNEGA 

POVEZOVANJA 

Premalo časa za 

izvedbo, premalo 

znanja in posledično 

strah. 
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povezovanja, saj jih 

veliko misli, da bi morali 

sami vedeti vse. 

Na osnovi katerih izkušenj in 

teoretičnih spoznanj ste si 

oblikovali takšno mnenje 

glede prednosti in omejitev? 

Na osnovi večletnega dela z 

učenci sem opazila, da jih zelo 

zanima, zakaj se nečesa učijo. 

In zelo težko jim utemeljim 

potrebo po načrtovanju 

trikotnikov s podano težiščnico, 

ker je to res neživljenjsko 

početje. Pravi razlogi, zakaj to 

počnemo, pa so zanje preveč 

teoretični. Le ljudje, ki ta znanja 

uporabljajo vsakodnevno, bi jim 

to lahko osmislili. Geometrijo bi 

gradbeni delavci zagotovo 

lahko zagovarjali bolj pristno 

kot učitelj matematike. Ali pa 

fotograf, ki zna svetlobo in 

optiko prikazati v precej bolj 

zanimivi luči. Da ne bo pomote, 

učitelja ne bi kar nadomestila s 

fotografom (ta pač ni pedagog), 

bi pa ga povabila za dodatno 

motivacijo in širjenje obzorja 

učencem.  

OBLIKOVANJE 

MNENJA GLEDE 

PREDNOSTI IN 

OMEJITEV 

Lastne izkušnje. 

Kaj je glavni razlog, da se 

odločite/ste se odločili za 

RAZLOGI ZA 

IZVAJANJE 

Spontano. 
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izvajanje medpredmetnega 

povezovanja? 

To je bila spontana reakcija na 

potrebe učencev (njihova 

vprašanja oziroma primanjkljaj 

motivacije). 

MEDPREDMETNEGA 

POVEZOVANJA 

Kaj/kdo vam je bilo/je bil pri 

odločitvi za izvajanje 

medpredmetnega 

povezovanja v oporo? 

Nihče.  

OPORA PRI 

MEDPREDMETNEM 

POVEZOVANJU 

Nihče. 

Kaj ste skozi medpredmetno 

povezovanje pridobili kot 

učitelj/učiteljica? 

Po eni strani zadovoljstvo, ker 

sem učencem (vsaj nekaterim) 

uspela pokazati lepoto 

znanosti, ki ustvari nore izume, 

ko se različne znanosti 

povežejo.  

Pa drugi strani pa nemir in 

potrebo po iskanju še več takih 

primerov.  

UČITELJEVE 

PRIDOBITVE SKOZI 

MEDPREDMETNO 

POVEZOVANJE 

Osebno zadovoljstvo in 

nemir. 

Kaj so skozi medpredmetno 

povezovanje pridobili 

učenci? 

Odgovore na nekatera 

vprašanja, drugačen pogled na 

znanost. 

Včasih, ko so učenci 

pokomentirali, da govorim o 

drugem predmetu, kot ga 

imamo trenutno, sem se jim 

UČENČEVE 

PRIDOBITVE SKOZI 

MEDPREDMETNO 

POVEZOVANJE 

Odgovore na nekatera 

vprašanja, drugačen 

pogled na znanost. 
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nagajivo nasmehnila in se 

opravičila: Oprostite, sem 

pozabila, da imate pravkar 

nadeto glavo za matematiko in 

ne tiste za geografijo. Če imate 

morda danes geografijo na 

urniku, lepo prosim, sezite v 

torbo in iz nje vzemite glavo za 

geografijo in si jo za nekaj 

trenutkov nadenite, ker bi se 

malo pomenili o kotnih stopnjah 

na globusu. Načeloma učenci 

sami začutijo, da se v bistvu 

hočeš-nočeš predmeti med 

seboj povezujejo in da je 

nevedno misliti, da imamo za 

vsak predmet drugo glavo in da 

ena glava ničesar ne ve o drugi 

glavi.  

Ali ste skozi medpredmetno 

povezovanje naleteli na 

izzive? Kakšne? Kako ste jih 

reševali? Katere izkušnje ste 

s tem pridobili in ali bi jih 

želeli deliti tudi z drugimi 

učitelji? 

Težavo mi je bilo predvsem 

učence prepričati in pokazati, 

da se vsi predmeti med seboj 

povezujejo.  

To sem poskusila reševati 

sama tako, da sem v pouk 

vključevala tudi uporabnost tem 

IZZIVI  

 

 

 

 

REŠEVANJE IZZIVOV 

 

 

 

 

IZKUŠNJE, 

PRIDOBLJENE SKOZI 

MEDPREDMETNO 

POVEZOVANJE 

Pokazati učencem 

uporabnost predmetov. 

 

 

 

Samostojno. 

 

 

 

 

Razlaga učencem, 

kako in kje se predmeti 

povezujejo. 
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v drugih predmetih in 

znanostih.  

Katere teme so po vašem 

mnenju najprimernejše za 

medpredmetno povezovanje, 

če izhajate iz predmeta, ki ga 

poučujete 

(matematika/fizika)? 

Matematika in fizika se vsako 

uro povezujeta s slovenščino, 

saj pri mojih predmetih gradimo 

nove miselne strukture za nove 

izraze. Pogosto govorimo o 

podpomenkah in 

nadpomenkah (milimeter, 

sekunda ...), opozarjam na 

pravilno izražanje (temperatura 

se je segrela, hitrost je hitrejša 

...) 

Povezovanje sem za enkrat 

uporabil pri temah:  

gibanje, merjenje, vesolje, 

toplota in temperatura, sile, 

linearna funkcija, ulomki, 

koordinatni sistem ... 

NAJPRIMERNEJŠE 

TEME ZA 

MEDPREDMETNO 

POVEZOVANJE 

Matematika in fizika s 

slovenščino. 

S katerimi predmeti menite, 

da je najprimernejše izvajati 

medpredmetno 

povezovanje? 

Kemija, biologija, tehnika, 

naravoslovje, geografija, 

zgodovina, slovenščina, 

angleščina 

PREDMET, KI JE 

NAJPRIMERNEJŠI ZA 

MEDPREDMETNO 

POVEZOVANJE 

Kemija, biologija, 

tehnika, naravoslovje, 

geografija, zgodovina, 

slovenščina, 

angleščina. 



97 

Bi morda z menoj delili primer dobre prakse (kako je medpredmetno 

povezovanje potekalo, med katerimi predmeti in katere učne snovi ste med 

seboj povezovali, kaj ste s tem pridobili vi kot učitelj/učiteljica in kaj učenci)? 

Zadnji primer je bil pred dobrim tednom, ko je na šolo ob dnevu potresne in požarne 

varnosti, ki smo ga nadaljevali z dnevom dejavnosti s poskusi iz fizike v 9. razredu, 

prišla seizmologinja. Učencem je iz prve roke pojasnila in prikazala, kako deluje 

seizmograf, katere fizikalne zakonitosti upošteva in izkorišča itd. 

 

Imeli smo tudi matematični dan dejavnosti v 6. razredu, kjer so učenci po receptu 

izdelali slaščico, vse v receptu podane mase so morali pretvoriti v g, dag in kg in 

ugotoviti, koliko žlic posamezne sestavine je to.  

 

Imeti smo dan dejavnosti s povezavo športa in matematike, kjer so učenci najprej 

zbrali meritve (čas teka, dolžina skoka, dolžina meta, število zadetih košev ...), nato 

pa so te podatke matematično obdelali (povprečja, delež, razvrstitev ...). 

 

Učencem so medpredmetne povezave všeč in v njih radi sodelujejo čisto vsi učenci. 

Skozi celotno leto in tudi kasneje v višjih razredih se spomnijo povezav in nalog, ki 

so jih pri uri delali, saj pouk poteka nekoliko drugače. 
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Intervju z učiteljem F (23 let delovne dobe): 

BESEDILO POJMI KODE 

Kako pogosto izvajate 

medpredmetno 

povezovanje? Se vam zdi, da 

je to dovolj pogosto ali bi si 

ga želeli izvajati 

pogosteje/redkeje? 

Odvisno od snovi, a ne prav 

preveč pogosto. 

POGOSTOST 

IZVAJANJA 

Ne preveč pogosto 

Kakšne so vaše izkušnje z 

medpredmetnim 

povezovanjem? Kaj bi želeli 

posebej izpostaviti? 

Z medpredmetnim 

povezovanjem imam dobre 

izkušnje, saj brez povezave ne 

vidim svoje ure poučevanja. 

Predvsem vidim pomembnost 

in uporabnost povezovanja pri 

matematiki in fiziki. 

IZKUŠNJE Z 

MEDPREDMETNIM 

POVEZOVANJEM 

Pozitivne. 

 

Kakšna so vaša stališča do 

medpredmetnega 

povezovanja? 

Zelo pozitivna, saj so povezave 

nujne med predmeti, kot sem 

omenil, pri matematiki in fiziki 

so povezave skoraj nujne.  

STALIŠČA DO 

MEDPREDMETNEGA 

POVEZOVANJA 

Pozitivno. 

Na osnovi katerih izkušenj 

vidite prednosti 

medpredmetnega 

povezovanja? 

PREDNOSTI 

MEDPREDMETNEGA 

POVEZOVANJA 

Lasne izkušnje. 
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Pri fiziki je povezava z 

matematiko in kemijo skorajda 

nujna, z drugimi predmeti pa 

naredi vse skupaj zanimivejše. 

Pri matematiki pa ravno tako, 

saj imamo razlago v korelaciji z 

geografijo pri obravnavi merila, 

slovenščino pri razlagi 

besedilnih nalog in določenih 

neznanih besed in na primer pri 

zgodovini, ko obravnavamo 

rimske številke in zapis letnic z 

rimskimi števili. 

In na osnovi katerih izkušenj 

vidite slabosti oziroma 

omejitve? 

Načeloma ne vidim omejitev. 

Zna se zaplesti le pri 

sodelovanju z drugimi učitelji, 

saj niso vsi pripravljeni 

sodelovati. Tukaj pa imam 

predvsem v mislih starejše 

učitelje.  

SLABOSTI 

MEDPREDMETNEGA 

POVEZOVANJA 

Sodelovanje. 

Na osnovi katerih izkušenj in 

teoretičnih spoznanj ste si 

oblikovali takšno mnenje 

glede prednosti in omejitev? 

Na osnovi že izvedenih 

povezav in želj po teh, ki jih 

zaradi določenih okoliščin 

(nezainteresiranosti drugih 

učiteljev) niso izpeljali. 

OBLIKOVANJE 

MNENJA GLEDE 

PREDNOSTI IN 

OMEJITEV 

Lastne izkušnje. 
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Kaj je glavni razlog, da se 

odločite/ste se odločili za 

izvajanje medpredmetnega 

povezovanja? 

Brez povezovanja je po mojem 

mnenju učenje in poučevanje 

togo in brez širine. Skozi 

medpredmetno povezovanje 

učenci dobijo večjo širino 

znanja. 

RAZLOGI ZA 

IZVAJANJE 

MEDPREDMETNEGA 

POVEZOVANJA 

Popestritev ure. 

Kaj/kdo vam je bilo/je bil pri 

odločitvi za izvajanje 

medpredmetnega 

povezovanja v oporo? 

Nihče. 

OPORA PRI 

MEDPREDMETNEM 

POVEZOVANJU 

Nihče. 

Kaj ste skozi medpredmetno 

povezovanje pridobili kot 

učitelj/učiteljica? 

Sodelovanje učencev, ki so 

drugače pri učnih urah bolj kot 

ne pasivni. 

UČITELJEVE 

PRIDOBITVE SKOZI 

MEDPREDMETNO 

POVEZOVANJE 

Sodelovanje vseh 

učencev. 

Kaj so skozi medpredmetno 

povezovanje pridobili 

učenci? 

Širino predmeta, uporabnost. 

Spoznali so, da se določene 

teme ne tičejo zgolj enega 

predmeta, temveč se znanje 

med seboj močno prepleta. 

UČENČEVE 

PRIDOBITVE SKOZI 

MEDPREDMETNO 

POVEZOVANJE 

Širši pogled na 

predmet. 
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Ali ste skozi medpredmetno 

povezovanje naleteli na 

izzive? Kakšne? Kako ste jih 

reševali? Katere izkušnje ste 

s tem pridobili in ali bi jih 

želeli deliti tudi z drugimi 

učitelji? 

Največji izziv je bil uskladiti 

temo z ostalimi predmeti. Tu 

imam v mislih preskakovanje 

snovi. To smo rešili tako, da 

smo medpredmetno 

povezovanje načrtovali že na 

začetku šolskega leta in smo si 

učitelji prilagodili vrstni red 

obravnavanja snovi. 

IZZIVI  

 

 

 

 

REŠEVANJE IZZIVOV 

 

 

 

 

 

IZKUŠNJE, 

PRIDOBLJENE SKOZI 

MEDPREDMETNO 

POVEZOVANJE 

Usklajevanje. 

 

 

 

 

Načrtovanje 

povezovanja na 

začetku šolskega leta 

 

 

 

 

Prilagoditve in 

sodelovanje z ostalimi 

učitelji. 

Katere teme so po vašem 

mnenju najprimernejše za 

medpredmetno povezovanje, 

če izhajate iz predmeta, ki ga 

poučujete 

(matematika/fizika)? 

Vse teme se da smiselno 

povezovati. Najprimernejša pri 

matematiki je morda obdelava 

podatkov, ki jo lepo vpeljemo v 

svet športa. Pri fiziki merjenje 

ploščine in prostornine, ki jo 

povežemo z matematiko.  

NAJPRIMERNEJŠE 

TEME ZA 

MEDPREDMETNO 

POVEZOVANJE 

Obdelava podatkov, 

ploščina in prostornina. 

S katerimi predmeti menite, 

da je najprimernejše izvajati 

medpredmetno 

povezovanje? 

PREDMET, KI JE 

NAJPRIMERNEJŠI ZA 

MEDPREDMETNO 

POVEZOVANJE 

Matematika in fizika, 

šport, geografija. 
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Absolutno med matematiko in 

fiziko. Zanimive so tudi 

povezave s športom in 

geografijo. 

Bi morda z menoj delili primer dobre prakse (kako je medpredmetno 

povezovanje potekalo, med katerimi predmeti in katere učne snovi ste med 

seboj povezovali, kaj ste s tem pridobili vi kot učitelj/učiteljica in kaj učenci)? 

V 8. razredu pri fiziki namenimo uro ali dve povezavi matematike in športa oziroma 

fizike. 

 

Merimo velikost igrišča, izračunamo ploščino in količino asfalta, ki je na igrišču. 

Merimo povprečen čas teka na 60 metrov. Učenci spoznajo delo pri fiziki, si 

zapisujejo podatke in dobijo občutek pomembnosti merskih enot (da je pri številu 

vedno treba zapisati enote). 
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Intervju z učiteljem G (33 let delovne dobe): 

BESEDILO POJMI KODE 

Kako pogosto izvajate 

medpredmetno 

povezovanje? Se vam zdi, da 

je to dovolj pogosto ali bi si 

ga želeli izvajati 

pogosteje/redkeje? 

Trudim se, da bi bilo enkrat na 

mesec preko matematičnih 

nalog, tehniških in 

naravoslovnih dni. A želel bi si 

ga izvajati pogosteje. 

POGOSTOST 

IZVAJANJA 

Ne preveč pogosto. 

Kakšne so vaše izkušnje z 

medpredmetnim 

povezovanjem? Kaj bi želeli 

posebej izpostaviti? 

Priprava zahteva veliko 

timskega dela in sodelovanja z 

ostalimi učitelji ter veliko časa. 

IZKUŠNJE Z 

MEDPREDMETNIM 

POVEZOVANJEM 

Velik vložek časa in 

usklajevanja. 

Kakšna so vaša stališča do 

medpredmetnega 

povezovanja? 

Menim, da je medpredmetno 

povezovanje potrebno, lahko bi 

rekel skoraj nujno za 

vključevanje v pouk. Če bi 

želeli, da je tega več v šolah, bi 

moralo biti že vključeno v učni 

načrt. Časovno bi moralo biti to 

vključevanje predvideno v 

učnem načrtu. Če bi učni načrt 

vseboval vsaj neke smernice, bi 

STALIŠČA DO 

MEDPREDMETNEGA 

POVEZOVANJA 

Pozitivno. Potrebno 

vključiti v učni načrt. 
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več učiteljev medpredmetno 

povezovanje vključevalo v 

svoje delo, kar se mi zdi super, 

saj je za učence to zelo 

uporabno. 

Na osnovi katerih izkušenj 

vidite prednosti 

medpredmetnega 

povezovanja? 

Otroci čutijo uporabnost 

predmeta, matematika se 

osmisli, bolj so pripravljeni in 

zainteresirani za delo in 

sodelovanje pri pouku.  

PREDNOSTI 

MEDPREDMETNEGA 

POVEZOVANJA 

Širši pogled na 

predmet, večja 

zainteresiranost 

učencev za delo. 

In na osnovi katerih izkušenj 

vidite slabosti oziroma 

omejitve? 

Časovna zahtevnost, drugih 

slabosti ne vidim. 

SLABOSTI 

MEDPREDMETNEGA 

POVEZOVANJA 

Velik vložek časa. 

Na osnovi katerih izkušenj in 

teoretičnih spoznanj ste si 

oblikovali takšno mnenje 

glede prednosti in omejitev? 

Kot sem že omenil, dolgoletno 

poučevanje in poznavanje 

otrok. 

OBLIKOVANJE 

MNENJA GLEDE 

PREDNOSTI IN 

OMEJITEV 

Lastne izkušnje in 

poznavanje učencev. 

Kaj je glavni razlog, da se 

odločite/ste se odločili za 

izvajanje medpredmetnega 

povezovanja? 

Menim, da je pomembno, da 

otroci dobijo izkušnje, kako se 

snovi med seboj povezujejo in 

RAZLOGI ZA 

IZVAJANJE 

MEDPREDMETNEGA 

POVEZOVANJA 

Učenci pridobijo nove 

izkušnje. Spoznajo 

uporabnost snovi. 
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spoznajo uporabnost naučenih 

snovi. 

Kaj/kdo vam je bilo/je bil pri 

odločitvi za izvajanje 

medpredmetnega 

povezovanja v oporo? 

Sodelavci, ki tudi sami izvajajo 

medpredmetno povezovanje. 

OPORA PRI 

MEDPREDMETNEM 

POVEZOVANJU 

Sodelavci. 

Kaj ste skozi medpredmetno 

povezovanje pridobili kot 

učitelj/učiteljica? 

Več znanja z drugih področij in 

zadovoljstvo ob 

zainteresiranosti in večji 

motivaciji otrok. 

UČITELJEVE 

PRIDOBITVE SKOZI 

MEDPREDMETNO 

POVEZOVANJE 

Dodatna znanja iz 

drugih področij, osebno 

zadovoljstvo in 

motivacija učencev. 

Kaj so skozi medpredmetno 

povezovanje pridobili 

učenci? 

Širino, boljše znanje, 

uporabnost predmetov, ne 

»predalčkanje« snovi po 

predmetih. 

UČENČEVE 

PRIDOBITVE SKOZI 

MEDPREDMETNO 

POVEZOVANJE 

Širši pogled na 

predmet. 

Ali ste skozi medpredmetno 

povezovanje naleteli na 

izzive? Kakšne? Kako ste jih 

reševali? Katere izkušnje ste 

s tem pridobili in ali bi jih 

želeli deliti tudi z drugimi 

učitelji? 

Največji izziv mi je predstavljalo 

sestavljanje določenih nalog. 

To sem reševal z učitelji tistih 

predmetov, ki sem jih 

IZZIVI  

 

 

 

 

REŠEVANJE IZZIVOV 

 

 

 

IZKUŠNJE, 

PRIDOBLJENE SKOZI 

Sestavljanje domačih 

nalog.  

 

 

Pomoč učiteljev in 

literature. 

 

 

 

Večje sodelovanje s 

sodelavci. 
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povezoval, in tudi s pomočjo 

literature. Med tem pa smo se s 

sodelavci še bolj povezali. 

MEDPREDMETNO 

POVEZOVANJE 

 

Katere teme so po vašem 

mnenju najprimernejše za 

medpredmetno povezovanje, 

če izhajate iz predmeta, ki ga 

poučujete 

(matematika/fizika)? 

Geometrija, odstotni račun, 

decimalna števila in 

pretvarjanje enot, ploščine in 

obsegi likov, podobnost in 

razmerja, premo in obratno 

sorazmerje, Pitagorov izrek, 

obdelava podatkov. Pri 

matematiki so čisto vse snovi 

primerne za povezovanje, 

nekatere sicer bolj, druge manj, 

a vse se da povezati z vsaj 

enim predmetov. Tu se res vidi 

lepota in uporabnost 

matematike. 

NAJPRIMERNEJŠE 

TEME ZA 

MEDPREDMETNO 

POVEZOVANJE 

Geometrija, odstotni 

račun, decimalna 

števila in pretvarjanje 

enot, ploščine in obsegi 

likov, podobnost in 

razmerja, premo in 

obratno sorazmerje, 

Pitagorov izrek, 

obdelava podatkov. 

S katerimi predmeti menite, 

da je najprimernejše izvajati 

medpredmetno 

povezovanje? 

Tehnika, fizika, geografija, 

kemija, biologija, računalništvo, 

športna vzgoja. Kot sem že 

omenil, matematiko lahko 

povežemo z vsemi predmeti, 

vedno in povsod.  

PREDMET, KI JE 

NAJPRIMERNEJŠI ZA 

MEDPREDMETNO 

POVEZOVANJE 

Tehnika, fizika, 

geografija, kemija, 

biologija, 

računalništvo, športna 

vzgoja. 
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Bi morda z menoj delili primer dobre prakse (kako je medpredmetno 

povezovanje potekalo, med katerimi predmeti in katere učne snovi ste med 

seboj povezovali, kaj ste s tem pridobili vi kot učitelj/učiteljica in kaj učenci)? 

Geografska ekskurzija: merjenje temperatur v različnih krajih, merjenje razdalje med 

kraji, poraba in cena goriva na poti, cena ekskurzije, načrtovanje in odčitavanje 

grafov, tabeliranje. 

 

Učencem sta povezava in tema zanimivi. Vedno po koncu dneva komentirajo, da si 

niso mislili, koliko različnih vsebin, tem in predmetov lahko prepletemo na eni sami 

ekskurziji. Lahko rečem, da skoraj v 95 % dobim rešene pripravljene učne liste v 

celoti, zgledno. Učencem je omenjen način dela zelo všeč in se ob takem načinu 

poučevanja počutijo dobro, ker snov razumejo, znajo (čeprav se v ozadju skrivajo 

zahtevnejše naloge, a ker gre za naravoslovni dan oziroma ekskurzijo, na to niti ne 

pomislijo in se nalog lotijo zagnano in z veseljem). 
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Intervju z učiteljem H (38 let delovne dobe): 

BESEDILO POJMI KODE 

Kako pogosto izvajate 

medpredmetno 

povezovanje? Se vam zdi, da 

je to dovolj pogosto ali bi si 

ga želeli izvajati 

pogosteje/redkeje? 

Medpredmetno povezovanje 

izvajam, kjer se le da. 

Največkrat seveda med 

matematiko in fiziko, potem 

geografijo, naravoslovjem. 

POGOSTOST 

IZVAJANJA 

Kolikor se le da. 

Kakšne so vaše izkušnje z 

medpredmetnim 

povezovanjem? Kaj bi želeli 

posebej izpostaviti? 

Zelo dobro moraš poznati vse 

učne načrte, kar pa je velikokrat 

kar težko. Pa še časa nam 

zmanjkuje. 

IZKUŠNJE Z 

MEDPREDMETNIM 

POVEZOVANJEM 

Potrebno dobro 

poznavanje učnih 

načrtov. 

Velik vložek časa. 

Kakšna so vaša stališča do 

medpredmetnega 

povezovanja? 

Potrebno in pomembno, vendar 

v našem šolstvu premalo 

prepleteno. Temu namenjeno 

tudi premalo časa, oziroma če 

pogledamo učni načrt, skoraj 

nič. 

STALIŠČA DO 

MEDPREDMETNEGA 

POVEZOVANJA 

Potrebno in 

pomembno.  

Na osnovi katerih izkušenj 

vidite prednosti 

PREDNOSTI 

MEDPREDMETNEGA 

POVEZOVANJA 

Širši pogled na 

predmet.  
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medpredmetnega 

povezovanja? 

Uporaba znanja na različnih 

področjih, učenci hitreje vidijo 

tudi smiselnost učenja 

predmeta. 

In na osnovi katerih izkušenj 

vidite slabosti oziroma 

omejitve? 

Omejitve so izključno časovne 

in nepoznavanje drugih 

predmetov. 

SLABOSTI 

MEDPREDMETNEGA 

POVEZOVANJA 

Veliko časa in 

nepoznavanje drugih 

predmetov. 

Na osnovi katerih izkušenj in 

teoretičnih spoznanj ste si 

oblikovali takšno mnenje 

glede prednosti in omejitev? 

Svoje lastne izkušnje, ki sem jih 

pridobil skozi že izvedene 

medpredmetne povezave. 

OBLIKOVANJE 

MNENJA GLEDE 

PREDNOSTI IN 

OMEJITEV 

Lasne izkušnje. 

Kaj je glavni razlog, da se 

odločite/ste se odločili za 

izvajanje medpredmetnega 

povezovanja? 

Predstaviti učencem 

smiselnost učenja in ne 

ponavljanje skoraj istih vsebin 

pri različnih predmetih.  

RAZLOGI ZA 

IZVAJANJE 

MEDPREDMETNEGA 

POVEZOVANJA 

Neponavljanje vsebin 

pri predmetih. 

Kaj/kdo vam je bilo/je bil pri 

odločitvi za izvajanje 

medpredmetnega 

povezovanja v oporo? 

Kolegi v službi. 

OPORA PRI 

MEDPREDMETNEM 

POVEZOVANJU 

Sodelavci. 
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Kaj ste skozi medpredmetno 

povezovanje pridobili kot 

učitelj/učiteljica? 

Spoznavanje drugih vsebin z 

drugih predmetnih področij. 

UČITELJEVE 

PRIDOBITVE SKOZI 

MEDPREDMETNO 

POVEZOVANJE 

Spoznavanje drugih 

vsebin. 

Kaj so skozi medpredmetno 

povezovanje pridobili 

učenci? 

Da lahko marsikatero znanje 

uporabijo pri različnih 

predmetih in v vsakdanjem 

življenju. 

UČENČEVE 

PRIDOBITVE SKOZI 

MEDPREDMETNO 

POVEZOVANJE 

Povezava novega 

znanja z vsakdanjim 

življenjem. 

Ali ste skozi medpredmetno 

povezovanje naleteli na 

izzive? Kakšne? Kako ste jih 

reševali? Katere izkušnje ste 

s tem pridobili in ali bi jih 

želeli deliti tudi z drugimi 

učitelji? 

Izziv je vedno, kako povezati, 

kaj uporabiti in na kakšen način 

učencem predstaviti vsebine. 

Izzive smo reševali skupaj z 

učitelji, s katerimi smo 

medpredmetno povezovanje 

izvedli.  

IZZIVI  

 

 

 

 

REŠEVANJE IZZIVOV 

 

 

 

 

IZKUŠNJE, 

PRIDOBLJENE SKOZI 

MEDPREDMETNO 

POVEZOVANJE 

Kako povezati in na 

kakšen način učencem 

predstaviti.  

 

 

Reševanje s pomočjo 

sodelavcev. 

 

 

 

Poznavanje drugih 

predmetov in 

sodelovanje. 
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Katere teme so po vašem 

mnenju najprimernejše za 

medpredmetno povezovanje, 

če izhajate iz predmeta, ki ga 

poučujete 

(matematika/fizika)? 

Pri fiziki je kar veliko vsebin, 

svetloba, gibanje, vesolje, 

gostota, tlak … Skoraj vse bi se 

dalo nekako povezati s še 

katerim predmetom. 

Pri matematiki pa najbolj 

ploščine likov, obdelava 

podatkov. 

NAJPRIMERNEJŠE 

TEME ZA 

MEDPREDMETNO 

POVEZOVANJE 

Svetloba, gibanje, 

vesolje, gostota, tlak. 

Ploščine likov, 

obdelava podatkov. 

S katerimi predmeti menite, 

da je najprimernejše izvajati 

medpredmetno 

povezovanje? 

Najpogosteje povezujem z 

geografijo, naravoslovjem, 

glasbo. 

PREDMET, KI JE 

NAJPRIMERNEJŠI ZA 

MEDPREDMETNO 

POVEZOVANJE 

Geografija, 

naravoslovje, glasba. 

Bi morda z menoj delili primer dobre prakse (kako je medpredmetno 

povezovanje potekalo, med katerimi predmeti in katere učne snovi ste med 

seboj povezovali, kaj ste s tem pridobili vi kot učitelj/učiteljica in kaj učenci)? 

 V letošnjem šolskem letu se je dobro obneslo medpredmetno povezovanje 

matematike in geografije. Obravnava snovi absolutna vrednost z geografsko snovjo 

geografska višina oziroma lega krajev. 

 

Primer naloge: Če se s hriba spustimo, rečemo, da smo se spustili za 200 metrov in 

ne – 200 metrov – uporabimo absolutno vrednost števila. 

 

Samo absolutno vrednost je učencem pri matematiki težko predstaviti kot uporabno. 

Vedno naredimo nekaj nalog, ki so življenjske in vsakdanje, a če jim to predstavimo 
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še pri geografiji, si snov lažje zapomnijo. Velik pomen k zapomnitvi prinese že 

drugače organizirana ura pouka in prisotnost dveh učiteljic/učiteljev, ki poučujeta 

popolnoma drug predmet. 
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Intervju z učiteljem I (39 let delovne dobe): 

BESEDILO POJMI KODE 

Kako pogosto izvajate 

medpredmetno 

povezovanje? Se vam zdi, da 

je to dovolj pogosto ali bi si 

ga želeli izvajati 

pogosteje/redkeje? 

Ne preveč pogosto, približno 4-

krat letno.  

POGOSTOST 

IZVAJANJA 

Ne preveč pogosto. 

Kakšne so vaše izkušnje z 

medpredmetnim 

povezovanjem? Kaj bi želeli 

posebej izpostaviti? 

Za medpredmetno 

povezovanje je potrebnega 

veliko pripravljanja in 

načrtovanja, dosežki in uspeh 

pa se mi ne zdijo premo 

sorazmerni temu. 

IZKUŠNJE Z 

MEDPREDMETNIM 

POVEZOVANJEM 

Velik vložek časa. 

Kakšna so vaša stališča do 

medpredmetnega 

povezovanja? 

Moje stališče ni niti odklonilno 

niti ne preveč naklonjeno 

medpredmetnemu 

povezovanju. Rad ga izvedem, 

saj je učencem zanimivo, a je 

za pogostejšo uporabo vložek 

časa res prevelik. 

STALIŠČA DO 

MEDPREDMETNEGA 

POVEZOVANJA 

Niti ne odklonilno in niti 

ne naklonjeno. 

Na osnovi katerih izkušenj 

vidite prednosti 

PREDNOSTI 

MEDPREDMETNEGA 

POVEZOVANJA 

Učenci dobijo širši 

pogled na predmet in 

snov. 
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medpredmetnega 

povezovanja? 

Prednosti vidim v tem, da 

učenci dobijo širši pogled na 

predmet in obravnavano snov. 

In na osnovi katerih izkušenj 

vidite slabosti oziroma 

omejitve? 

Omejitve so v tem, ker je veliko 

organizacijskih zadev, 

dogovarjanja z drugimi učitelji, 

usklajevanja, iskanja prostih 

terminov drugega učitelja … 

Torej, kot sem že omenil – velik 

vložek časa. 

SLABOSTI 

MEDPREDMETNEGA 

POVEZOVANJA 

Organizacijske težave 

in usklajevanje. 

Na osnovi katerih izkušenj in 

teoretičnih spoznanj ste si 

oblikovali takšno mnenje 

glede prednosti in omejitev? 

Na osnovi že izvedenih 

medpredmetnih povezav. Skozi 

vsako izvedbo sem pridobil 

nove izkušnje in vedel, kaj 

moram pri nadaljnjih pripravah 

in izvedbah paziti.  

OBLIKOVANJE 

MNENJA GLEDE 

PREDNOSTI IN 

OMEJITEV 

Lastne izkušnje. 

Kaj je glavni razlog, da se 

odločite/ste se odločili za 

izvajanje medpredmetnega 

povezovanja? 

Da bi učence seznanil s 

takšnim načinom dela in 

seveda, da bi se naučili čim 

več. 

RAZLOGI ZA 

IZVAJANJE 

MEDPREDMETNEGA 

POVEZOVANJA 

Spoznajo nov način 

dela in se čim več 

naučijo. 
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Kaj/kdo vam je bilo/je bil pri 

odločitvi za izvajanje 

medpredmetnega 

povezovanja v oporo? 

Nekateri kolegi, sodelavci, s 

katerimi sem sodeloval v 

medpredmetnem povezovanju. 

OPORA PRI 

MEDPREDMETNEM 

POVEZOVANJU 

Sodelavci. 

Kaj ste skozi medpredmetno 

povezovanje pridobili kot 

učitelj/učiteljica? 

Lahko rečem samo, da se mi 

vedno znova potrjuje »lepota in 

enkratnost« matematike. 

UČITELJEVE 

PRIDOBITVE SKOZI 

MEDPREDMETNO 

POVEZOVANJE 

Lepota in enkratnost 

predmeta. 

Kaj so skozi medpredmetno 

povezovanje pridobili 

učenci? 

Širši pogled na predmet in 

uporabnost predmeta tudi na 

drugih področjih. 

UČENČEVE 

PRIDOBITVE SKOZI 

MEDPREDMETNO 

POVEZOVANJE 

Širši pogled na 

predmet.  

Ali ste skozi medpredmetno 

povezovanje naleteli na 

izzive? Kakšne? Kako ste jih 

reševali? Katere izkušnje ste 

s tem pridobili in ali bi jih 

želeli deliti tudi z drugimi 

učitelji? 

Največji izziv predstavljata 

usklajevanje z učitelji in 

organizacija dela v 

posameznem razredu.  

Izpostavil bi tudi, da je treba 

učence v razredu, v katerem se 

izvaja medpredmetno 

IZZIVI  

 

 

 

 

REŠEVANJE IZZIVOV 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usklajevanje in 

organizacija dela. 

 

 

 

Predhodno poznavanje 

učencev – učno in 

vedenjsko.  
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povezovanje, res dobro 

poznati, tako učno kot 

vedenjsko. 

Izzive oziroma težave sem 

reševal tako, da sem se o njih 

pogovoril s sodelavci in skupaj 

smo našli rešitev. 

 

Katere teme so po vašem 

mnenju najprimernejše za 

medpredmetno povezovanje, 

če izhajate iz predmeta, ki ga 

poučujete 

(matematika/fizika)? 

Čisto odvisno od predmeta 

povezovanja. 

MAT–TIT: Mreža, površina in 

prostornina kocke in kvadra v 6. 

razredu. Skice geometrijskih 

teles v izometrični projekciji v 9. 

razredu. 

MAT–TJA: Vse teme so možne 

za povezovanje s tujim jezikom  

MAT–ZGO: Rimske številke v 

6. razredu, ulomki v 7. razredu. 

Ploščina in obseg kroga ter 

Pitagorov izrek v 8. razredu. 

MAT–GEO: Koordinatni sistem 

v 8. razredu in zemljepisna 

dolžina ter širina. 

MAT–FIZ–BIO: Simetrija, 

zrcaljenje v 7. razredu in 

simetrija v naravi, 

 

IZKUŠNJE, 

PRIDOBLJENE SKOZI 

MEDPREDMETNO 

POVEZOVANJE 

 

 

 

NAJPRIMERNEJŠE 

TEME ZA 

MEDPREDMETNO 

POVEZOVANJE 

 

Sodelovanje s 

sodelavci. 

 

 

 

 

 

Vsi predmeti. 
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mikroskopiranje, preslikave z 

lupo. 

MAT–MAT: Različne delavnice 

pri izbirnih predmetih 

(znamenite točke trikotnika in 

program GeoGebra). 

S katerimi predmeti menite, 

da je najprimernejše izvajati 

medpredmetno 

povezovanje? 

Kar nekaj je zanimivih povezav, 

ki sem jih že naštel. A meni 

osebno je najbolj zanimiva 

medpredmetna povezava z 

angleščino. 

PREDMET, KI JE 

NAJPRIMERNEJŠI ZA 

MEDPREDMETNO 

POVEZOVANJE 

Matematika in 

angleščina. 

Bi morda z menoj delili primer dobre prakse (kako je medpredmetno 

povezovanje potekalo, med katerimi predmeti in katere učne snovi ste med 

seboj povezovali, kaj ste s tem pridobili vi kot učitelj/učiteljica in kaj učenci)? 

Zelo lepo nam po navadi uspe povezovanje matematike in angleščine, lahko v vseh 

razredih od 6. do 9. 

 

V 8. razredu obravnavam množenje veččlenikov. Pri uri angleščine pa ponovno z 

učiteljico naredijo iste matematične primere, kakor sem jih izbral sam, vendar 

razlaga poteka v angleščini. Učenci so navdušeni, snov že razumejo, vendar usvojijo 

še angleške izraze za matematične operacije, oklepaje, števila, spremenljivke … 

  

In lepota matematike je v tem, da je po obeh opravljenih urah tabelska slika 

identična. 

 

 


