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POVZETEK
V diplomskem delu so obravnavana tri eksterna preverjanja znanja na področju fizike:
eno nacionalno; NPZ in dve mednarodni; TIMSS ter PISA. Glavni namen naloge je bil
ugotoviti razlike in podobnosti eksternih preverjanj znanja. Ugotoviti, kaj povedo
posamezne raziskave o znanju fizike in prepoznati prednosti ter pomanjkljivosti
obravnavanih preverjanj znanja. Po predstavitvi vseh treh raziskav so v nalogi prikazani
osnovni statistični podatki in rezultati raziskav za isto generacijo učencev. Podatki o
vseh treh eksternih preverjanjih znanja so bili pridobljeni iz originalnih publikacij in na
ustanovah, ki vodijo te raziskave. Podatki so bili statistično obdelani v skladu z
metodologijami, ki se jih uporablja v posameznih raziskavah. Izbrane in predstavljene
so bile naloge, ki so primerljive med seboj; na temo zvoka, svetlobe in gostote. Iz
analize rezultatov izbranih nalog je bilo ugotovljeno, da se pri nalogah na temo zvoka in
gostote rezultati dopolnjujejo, rezultati na temo svetlobe pa se podvajajo. Iz tega lahko
sklepamo, da se tudi same raziskave dopolnjujejo. Zaradi preverjanja iste vrste znanja,
se pri raziskavah TIMSS in NPZ meri bolj podobno znanje kot pri raziskavi PISA, zato
so rezultati NPZ bolj primerljivi z rezultati raziskave TIMSS kot z rezultati raziskave
PISA.

KLJUČNE BESEDE: TIMSS, NPZ, PISA, eksterno preverjanje znanja, ocenjevanje,
znanje, fizika.

I

COMPARISON OF EXTERNAL KNOWLEDGE ASSESSMENTS IN
THE FIELD OF PHYSICS
ABSTRACT

Three external knowledge assessments in the field of physics are discussed in this
diploma thesis, one national (NPZ) and two international surveys (TIMSS and PISA).
The main purpose of the study was to determine differences and similarities of the
surveys, to determine what individual survey say about the knowledge of physics, and
to identify the pros and cons of the surveys. In the introductory part of the thesis the
basic statistics and research results of all three surveys are presented for the students of
the same generation. The data of these surveys were obtained from original publications
and institutions that perform the studies. The data were statistically analysed according
to the methodologies that are used in individual surveys. Comparable test questions
were selected and compared. The comparable test questions covered the fields of sound,
light and density. The study shows that the results referring to sound and density test
questions are complementary, whereas the results of the test questions referring to light
are duplicated. This also suggests that surveys themselves are complementary. Since
TIMSS and NPZ assess the knowledge according to curriculum, TIMSS and NPZ
surveys measure similar knowledge. On the other hand, PISA results are not directly
comparable to TIMSS and NPZ results, because in PISA interdisciplinary knowledge is
stressed more than curricular.

KEYWORDS: TIMSS, NPZ, PISA, external knowledge assessment, assessment,
knowledge, physics.
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1. UVOD

Splošna izobrazba nam daje znanje o svetu, v katerem živimo. Omogoča nam kritičen
pogled na življenje ter nam pomaga oblikovati mnenje in stališča o problemih, s
katerimi se vsakodnevno srečujemo. Če želimo izvedeti, kako uspešne so izobraževalne
institucije pri podajanju znanja, je nujno, da znanje pri učencih na nek način izmerimo
oziroma ocenimo.

Bucik (2001) pravi, da je ocenjevanje ugotavljanje in vrednotenje doseženega znanja in
s tem integralni del poučevanja v šoli. Ocenjevanje je ena najpomembnejših in najbolj
vplivnih šolskih praks. Vpliva na osebnost učencev in na način, kako se učijo, kot tudi
na učitelje (Rutar Ilc, 2000). Učinkovito in pravično preverjanje in ocenjevanje znanja
lahko bistveno pripomore k trudu za uspešno, učinkovito in otroku naklonjeno šolo, ki
skuša optimalno in celostno razvijati njegovo osebnost in zmožnosti (Bucik, 2001).

Glede na to, kdo izvaja ocenjevanje, poznamo dve vrsti preverjanja znanja:
•

interno (notranje) in

•

eksterno (zunanje).

Interno ocenjevanje opravlja vsak učitelj v svojem razredu, bodisi ustno ali pisno.
Učitelj zastavlja vprašanja sam, brez usklajevanja z drugimi učitelji, ki opravljajo
podobno delo na drugih šolah (Bucik, 2001). Osnovna prednost notranjega preverjanja
naj bi bila v tem, da učitelj pozna učenca, zato ustrezneje postavlja vprašanja in jih
interpretira. Slabost pa, da je ocena subjektivna in ni primerljiva z ocenami pri drugih
učiteljih in na drugih šolah (Šimenc, 2000). Za primerjavo uspehov učencev med
posameznimi šolami ali celo šolami v različnih državah je tako bolj primerno eksterno
ocenjevanje. Eksterno ocenjevanje je preverjanje znanja, ki ga pripravijo pedagoški
strokovnjaki ter strokovnjaki za merjenje, sestavo in analizo merskih instrumentov.
Osnovna prednost zunanjega preverjanja naj bi bila v tem, da so dosežki učencev med
seboj bolj primerljivi (Šimenc, 2000).

V Sloveniji se na področju fizike periodično izvajajo tri obsežna eksterna preverjanja
znanja: TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study), PISA
(Programme for International Student Assessment) in NPZ (Nacionalno preverjanje
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znanja). V diplomskem delu smo primerjali rezultate podobnih nalog s področja fizike,
ki so se pojavile v vseh treh raziskavah.

1.1. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA

V zadnjih desetletjih postaja v procesu izobraževanja vse bolj pomembno objektivno
preverjanje znanja v nacionalnem merilu; na primer sledenje trendom znanja ene
generacije, in v mednarodnem merilu; na primer primerjava znanja določene populacije
med državami in seveda tudi trendov znanja. Tudi v Sloveniji merimo znanje v okviru
nacionalnih in mednarodnih raziskav.

V diplomskem delu smo poskušali na podlagi analize in primerjave treh eksternih
preverjanj znanja (NPZ, TIMSS in PISA) ugotoviti njihove podobnosti in razlike.
Poskušali smo ugotoviti, kaj povedo posamezne raziskave o znanju fizike in kakšne so
prednosti ter pomanjkljivosti obravnavanih preverjanj znanja.

1.2. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE

V diplomskem delu smo postavili sledeče hipoteze oziroma poskušali odgovoriti na
sledeča vprašanja:
•

ali obstajajo naloge v različnih raziskavah, ki so primerljive med seboj;

•

ali se rezultati teh primerljivih nalog med seboj dopolnjujejo ali podvajajo;

•

predpostavljamo, da so rezultati raziskave NPZ bolj primerljivi z rezultati
raziskave TIMSS kot z rezultati raziskave PISA;

•

predpostavljamo, da je za preverjanje znanja kurikularne fizike najbolj primerna
raziskava NPZ in

•

predpostavljamo, da je za preverjanje uporabnega znanja fizike najbolj primerna
raziskava PISA.
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1.3. METODE DELA

Podatki o vseh treh eksternih preverjanjih so pridobljeni iz originalnih publikacij in na
ustanovah, ki vodijo te raziskave; Pedagoški inštitut in Državni izpitni center. Podatki
so statistično obdelani v skladu z metodologijami, ki se jih uporablja v posameznih
raziskavah. V diplomskem delu sta uporabljeni deskriptivna in komparativna metoda s
študijem domače in tuje literature ter virov. Z deskriptivno metoda smo na podlagi
literature o vrstah znanja in načinih njegovega merjenja preučili eksterne raziskave
preverjanja znanja; NPZ, TIMSS in PISA. Ker po Sagadinu (1997) nobena raziskava ni
zgolj deskriptivna, je uporabljena tudi neeksperimentalna kavzalna metoda, s katero
smo poskusili ugotoviti razloge za ugotovitve posameznih raziskav. Na koncu smo s
komparativno metodo poskusili ugotoviti podobnosti in razlike med omenjenimi
raziskavami ter prednosti in slabosti vsake glede na ostali dve.
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2. OPREDELITEV IN MERJENJE ZNANJA

2.1. OPREDELITEV ZNANJA

Pri upoštevanju različnih pojmovanj lahko znanje opredelimo v ožjem in v širšem
pomenu. Med znanje v ožjem pomenu med drugim sodijo usvojeni podatki, pojmi,
zveze med njimi in teorije. V širšem pomenu pa znanje zajema tudi procese primerjanja,
razvrščanja, analiziranja, abstrahiranja, presojanja in posploševanja ter zavedanje le-teh
procesov, ki omogočajo usvajanje in različno uporabo ožjega znanja pri reševanju
problemov, še posebno v realnih življenjskih situacijah.

Znanje torej ni nekaj enotnega, ampak obstajajo različne sestavine oz. vrste znanja.
Členimo ga lahko glede na splošnost, glede na obliko predstavitve, glede na informacije
vsebovane v znanju, glede na ozaveščenost o znanju itd.

Ena od členitev deli znanje na splošno in specifično. Splošno znanje vključuje
informacije, ki jih lahko uporabimo v različnih situacijah in pri reševanju različnih
problemov (npr. znanje branja, pisanja, računanja, raba jezika nam koristi tako v šoli,
kakor tudi zunaj nje); v splošno znanje sodijo tudi širši koncepti, načela, zakonitosti,
metode... Specifično znanje (podatki, dejstva in druge posameznosti) pa je praviloma
mogoče uporabiti le pri reševanju specifičnih problemov. Splošno in specifično znanje
lahko delimo še naprej na deklarativno, proceduralno in kondicionalno (strateško)
znanje (Državna komisija za vodnje nacionalnega preverjanja znanja (DKNPZ), 2005).
•

Deklarativno znanje vključuje poznavanje deskriptivnih informacij: npr.
dejstva, koncepti, sistemi, sheme, trditve, mnenja ali razlage.

•

Proceduralno znanje zajema postopke za uporabo znanja v nekaterih procesih
ali rutinah, kar se izkazuje s praktično dejavnostjo: npr. deljenje ulomkov,
prevajanje odlomka v angleščino ali obratno ali pravilno umeščanje
geometrijskih oblik.

•

Kondicionalno znanje obsega ugotavljanje, kdaj, kje in zakaj uporabiti
proceduralno in deklarativno znanje. Vključuje tudi načrtovanje strategij za
reševanje problemov : npr. poznavanje primernega postopka za reševanje
različnih fizikalnih problemov.
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Specifično znanje je nujno za usvajanje širših konceptov, zakonitosti, načel in obratno.
Usvajanje in uporabnost specifičnega znanja pa sta odvisna od splošnega znanja.
Vzajemnost obstaja tudi med deklarativnim, proceduralnim in kondicionalnim znanjem.
Kondicionalno znanje gradi na deklarativnem in proceduralnem in ju hkrati nadgrajuje.

Eden od učnih ciljev je tudi pridobivanje različnih spretnosti. Spretnosti so organizirani
in utrjeni vzorci ravnanja, ki gladko potekajo, da bi dosegli nek cilj. Izraz spretnost se je
dolgo uporabljal samo v zvezi z motorično aktivnostjo, sedaj pa se razširja tudi na
besedne, socialne in celo miselne aktivnosti. Tako pri učencih razvijamo in ustrezno
preverjamo ter ocenjujemo naslednje spretnosti: komunikacijske spretnosti, računske
spretnosti, vizualno-opazovalne spretnosti, domišljijske spretnosti, učne spretnosti,
organizacijske spretnosti, gibalno-praktične spretnosti, socialne spretnosti in spretnosti
reševanja problemov.

Posamezne vrste znanja lahko presojamo kvalitativno ali kvantitativno, kar sta dve zelo
različni dimenziji znanja. Kvantiteta znanja se kaže v ekstenzivnosti, v velikem obsegu
informacij oziroma vsebin. Pomeni informiranost na nekem področju in vključuje
poznavanje podatkov, konceptov, mnenj in razlag. Kvaliteta znanja pa se kaže v
intenzivnosti uporabe različnih informacij oziroma vsebin, torej zadeva postopke,
strategije, procese in transferje (Državna komisija za vodnje nacionalnega preverjanja
znanja (DKNPZ), 2005).

Poučevanje in učenje v šoli učencem omogoča pridobivanje vseh vrst znanj. Vse vrste
znanja je treba tudi preveriti in oceniti, saj je poučevanje in učenje ter preverjanje in
ocenjevanje znanja med seboj povezano. Znanje lahko razvrstimo in opredelimo na
različne načine in, da ne bi prišlo do zmede pri merjenju znanja, so ga različni
strokovnjaki poskušali klasificirati oziroma sestaviti taksonomijo.

Benjamin S. Bloom in sodelavci (1984) so na podlagi večletnega proučevanja objavili
klasifikacijo vzgojno-izobraževalnih ciljev v knjigi The Taxonomy of Educational
Objectives ali Taksonomija vzgojno-izobraževalnih ciljev. Glavni namen sestavljavcev
taksonomije je ob upoštevanju pedagoških, logičnih in psiholoških principov sestaviti
dosledno uporaben sistem, ki bi olajšal sporazumevanje strokovnjakov o ciljih in
poučevanju nasploh. Taksonomija pa naj bi bila v pomoč tistim, ki se posredno ali
-5-
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neposredno ukvarjajo s poukom, da bi začenjali bolje razumevati zvezo med učnimi
izkustvi, ki jih dajejo različni učni postopki, in med spremembami, do katerih pride pod
njihovim vplivom v učencih (Marentič-Požarnik, 1975).

2.2. BLOOMOVA TAKSONOMIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH CILJEV

Bloom in njegovi sodelavci so vzgojno-izobraževalne cilje razdelili na tri poglavitna
področja, ki se med seboj ne izključujejo (Bloom, 1984):
•

kognitivno ali spoznavno področje vsebuje nova spoznanja, informacije,
pojme teorije in vključuje tudi načine pridobivanja znanj;

•

afektivno ali čustveno področje obsega cilje, ki opisujejo spremembe v
zanimanju, odnosu, vrednotah in odgovornosti ter s tem uravnavajo učenčevo
ravnanje, mišljenje in čustvovanje;

•

psihomotorično področje ima cilje zasnovane v zaporedju, po katerem se pri
otroku pojavljajo in razvijajo, od grobih do finih gibov, od nebesednih do
besednih oblik sporočanja (pisava, ročne spretnosti in razne druge motorične
spretnosti).

Kognitivne cilje, na katerih temelji tudi operacionalizacija učnih ciljev v naših učnih
načrtih, je Bloom razvrstil v šest poglavitnih stopenj (Bloom, 1984).
1. Poznavanje
Učenec prepozna ali obnovi dejstva, informacije, izraze in simbole, pravila ter
postopke. Znanje na tem nivoju je zgolj pomnjenje.
2. Razumevanje
Učenec predela in sistematizira znanje, vendar ga še ne zna povezovati med
seboj. Znanje na tem nivoju je pripovedovanje vsebine s svojimi besedami,
pojasnjevanje in povzemanje informacij, presojanje in napovedovanje posledic
na podlagi pridobljenih informacij.
3. Uporaba
Učenci so sposobni uporabiti znanje pri reševanju novih problemov zlasti v
konkretnih realnih situacijah. Tukaj gre za zmožnost prenosa naučenega v nove
situacije.
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4. Analiza
Učenec zna vsebino razstaviti na sestavne

dele, jih identificirati, pojasniti

njihova medsebojna razmerja in odnose ter s tem razbrati bistvena in nebistvena
sporočila celotne vsebine.
5. Sinteza
Učenec zna povezati posamezne dele ali elemente v neko novo enoto, jih urejati
in kombinirati tako, da sestavljajo strukturo, ki do tedaj še ni obstajala ali bila
razvidna.
6. Vrednotenje
Učenec zna sistematično vrednotiti in presojati ideje, argumente, rešitve, izdelke
ter metode v skladu z nameni oziroma kriteriji, ki izhajajo iz globljega
razumevanja in analize vsebin. Kriteriji so lahko notranji, kjer se presoja po
svoji lastni logiki in drugih osebnih kriterijih, ali pa zunanji, kjer se vrednoti
podatke glede na izbrane zunanje kriterije.

Po operativnih ciljih slovenskih učnih načrtov naj bi se učitelji bolj posvečali
poučevanju, s katerim bi pri učencih utrjevali predvsem prve tri ravni kognitivne
Bloomove taksonomije, to so poznavanje, razumevanje in uporaba. Višji kognitivni cilji
so zapisani v splošnih ciljih predmeta v učnih načrtih.

2.3. MERJENJE ZNANJA

Da bi lahko preverjanje znanja in spretnosti v šolstvu merili, ga je potrebno najprej
standardizirati. Pojem standard znanja v izobraževanju ni tako jasno opredeljen, kot je
na primer v naravoslovju. Zupanc (2005) poskuša določiti bolj enotno oz. manj
dvoumno terminologijo na tem področju z analogijo standardov. Zaradi široke uporabe,
razumevanja in interpretacije tega pojma je nujno postaviti razmejitev na t.i. vsebinske
ali kurikularne standarde znanja in na standarde dejavnosti oz. dosežkov. Vsebinski
standardi določajo, kaj je pomembno, da učenci znajo oz. naredijo, kakšne vrste veščin
in katero znanje naj bi bili učenci sposobni prikazati, torej bi lahko rekli, da so v
tradicionalnem pomenu to učni cilji, zapisani v učnih načrtih. Standardi dejavnosti
oziroma dosežkov pa so vezani na empirično izmerjene vrednosti znanja in spretnosti.
Standardi dosežkov kvantificirajo vsebinske standarde; koliko in v kakšni meri mora
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učenec znati in narediti glede na vsebinske standarde (Zupanc, 2005). Do te vrste
standardov je potrebno šele priti in tukaj nastopijo nacionalne in mednarodne raziskave,
ki merijo znanje.

3. PREDSTAVITEV RAZISKAV

3.1. NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

Nacionalno preverjanje znanja (v nadaljevanju NPZ) je zunanji preizkus znanja,
izpeljan tako, da vsi učenci v državi na isti dan rešujejo enake naloge pod enakimi
pogoji. Naloge pripravijo učitelji skupaj z drugimi strokovnjaki za posamezne predmete
in strokovnjaki za sestavljanje preizkusov znanja. Preverja se le tisto znanje, ki ga
vsebujejo učni načrti, in na način, ki ga učenke in učenci poznajo iz vsakdanjega
šolskega dela. Naloge se vrednotijo po enotnih, posebej pripravljenih kriterijih (Državni
izpitni center, 2010).

3.1.1. Splošno o NPZ

Kakor v mnogih drugih državah se tudi v Sloveniji izvaja NPZ v osnovni šoli. Učenke
in učenci ob koncu drugega in tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja osnovnega
šolanja rešujejo poseben izbor nalog, ki pokaže stopnjo znanja, predpisanega z učnimi
načrti. Ob koncu tretjega obdobja, tj. 9. razreda, se izvede preverjanje znanja iz
slovenskega jezika ali italijanskega oz. madžarskega jezika na narodno mešanih
območjih, matematike in tretjega predmeta. Tretji predmet določi minister za šolstvo
tako, da izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda po predhodni pridobitvi mnenja
Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje izbere največ štiri
predmete, iz katerih se bo v tekočem šolskem letu izvedlo nacionalno preverjanje
znanja. Nato minister določi, iz katerega tretjega predmeta se bo preverjalo znanje z
NPZ na posamezni osnovni šoli (Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 uradno prečiščeno besedilo, dop. 102/07)). Leta 2007 in 2008 je bila kot tretji predmet
med drugimi izbrana tudi fizika.
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NPZ se opravlja pisno. Učenke in učenci ga opravljajo v šoli, v katero so vključeni.
Opravljajo ga vsi prijavljeni učenci 6. razreda in vsi učenci 9. razreda v Republiki
Sloveniji na isti dan ob isti uri. Na isti dan se opravlja NPZ le iz enega predmeta in traja
najmanj 45 in največ 90 minut.
Za vsak preizkus znanja predmetne komisije za posamezne predmete pripravijo
podrobna navodila za njegovo vrednotenje. Vrednotenje ob koncu drugega obdobja v
skladu z navodili organizira šola, ob koncu tretjega obdobja pa ga organizira in izvede
Zavod RS za šolstvo, prav tako v skladu z navodili. V tem postopku učitelj, ki vrednoti
preizkus, ni seznanjen z identiteto učenca, ki je preizkus opravljal (Pravilnik o
nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 67/05, 64/06, 02/10)).

3.1.2. Cilji NPZ

Temeljni cilj NPZ je pridobiti dodatno informacijo o znanju učencev, kakovosti
poučevanja in učenja, ter uspešnosti pri doseganju ciljev in standardov, določenih z
učnimi načrti. Namenjena je učencem, njihovim staršem, učiteljem, šolam in sistemu na
nacionalni ravni. Glede na te skupine uporabnikov lahko cilje NPZ podrobneje
razvrstimo (Državna komisija za vodnje nacionalnega preverjanja znanja (DKNPZ),
2005):
•

za učence in starše (Razvijati sposobnost učenk in učencev za kritično presojo
lastnih dosežkov, dobljenih pod enakimi pogoji.);

•

za učitelje (Kritično ovrednotenje njihovega dela in s tem prispevati k boljši
kakovosti poučevanja ter enotnejšim merilom učiteljevega ocenjevanja znanja.);

•

za šole (Pripomoči k zagotavljanju enakih izobraževalnih možnosti za vse
učenke in učence) in

•

za sistem na nacionalni ravni (Učinkovito sprotno preverjati kakovost učnih
načrtov.)

Z NPZ se preverja izključno standarde, zapisane v učnih načrtih. Namen in pogoji
preverjanja znanja morajo biti vedno vnaprej jasno izraženi. Prav tako mora biti
preverjanje znanja veljavno, zanesljivo, objektivno in občutljivo, ker mora dati
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uporabne informacije. Biti mora nepristransko do vseh učencev ter vselej v njihovo
korist. Učencem mora omogočiti, da pokažejo različne vrste in ravni znanja. Učitelje je
potrebno čim bolj vključiti v pripravo nalog in izdelavo meril za vrednotenje, povečati
njihov vpliv na NPZ in s tem na učni proces v šoli. Dosežke preverjanja je dovoljeno
uporabljati le za namene, za katere jih je možno veljavno uporabiti. Vsaka oblika
zunanjega preverjanja znanja vpliva na učni proces, zato je potrebna nenehna evalvacija
skladnosti NPZ s cilji in standardi v učnih načrtih (Državna komisija za vodnje
nacionalnega preverjanja znanja (DKNPZ), 2005).

3.1.3. Sestava nalog in preverjanje znanja
Ena od najpomembnejših aktivnosti NPZ je sestava preizkusov znanja. Od njihove
kakovosti je odvisno ali bodo doseženi cilji, ki jih določa Zakon o osnovni šoli.
Postopek sestavljanja preizkusov znanja je razdeljeno v pet osnovnih faz (RIC, 2006).
1. Določitev učnih ciljev oziroma standardov znanja in učnih vsebin, ki se
preverjajo s preizkusom znanja ter določitev števila nalog v okviru vsakega cilja
in določene vsebine (mrežni diagram). Pri določitvi ciljev in standardov je
pomembno, da se upoštevajo njihove taksonomske ravni (npr. po Bloomu:
poznavanje, razumevanje, uporaba, analiza, sinteza, vrednotenje), vsebine se
izberejo glede na njihovo reprezentativnost, za število nalog pa se je potrebno
odločiti na osnovi pomembnosti tako učnih ciljev kot tudi učnih vsebin. Pri
vsem tem je nujno izhajanje iz učnega načrta, s čimer se zagotovi ustrezno
vsebinsko veljavnost preizkusa znanja. Priporočeno je, da se struktura mrežnega
diagrama iz leta v leto čim manj spreminja.
2. Določitev deleža različnih taksonomskih ravni. Državna komisija je v
Izhodiščih nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli (Državna komisija za
vodnje nacionalnega preverjanja znanja (DKNPZ), 2005) priporočila naslednje
deleže taksonomskih ravni: poznavanje 30 %, razumevanje in uporaba 35 %,
samostojno reševanje novih problemov, samostojna interpretacija, vrednotenje
35 %.
3. Določitev tipa nalog. Tip nalog za preizkus znanja (izbirne naloge, naloge s
krajšim odgovorom ali naloge z obširnejšim odgovorom) se izberejo predvsem
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glede na učne cilje in standarde, ki se bodo preverjali. Za nekatere cilje oz.
standarde je bolj primeren en tip nalog, za druge pa drugi.
4. Analiza

nalog.

V

tej

fazi

se

ugotavlja

težavnost

nalog,

njihovo

diskriminativnost in privlačnost posameznih odgovorov pri izbirnem tipu nalog.
Sestavljavci nalog lahko brez podatkov o odgovorih učencev ocenijo te
značilnosti nalog le na osnovi subjektivne presoje, ki je sicer potrebna, vendar
ne zadošča. Izvesti je treba tudi statistično analizo odgovorov učencev.
Težavnost se ugotavlja tako, da se za vsako nalogo izračuna odstotek učencev,
ki so nalogo pravilno rešili. Čim višji je odstotek, tem lažja je naloga. V zvezi z
diskriminativnostjo se preveri, kako posamezne naloge rešujejo učenci z višjimi
skupnimi dosežki v primerjavi z učenci z nižjimi skupnimi dosežki; naloga je s
tega vidika ustrezna, če jo učenci z višjimi dosežki na splošno bolje rešujejo kot
učenci z nižjimi dosežki. Privlačnost možnih odgovorov pri nalogah izbirnega
tipa se presodi na osnovi odstotka učencev, ki izberejo posamezne odgovore.
5. Preverjanje merskih karakteristik preizkusa znanja. Najpomembnejše
merske karakteristike, ki jih imajo dobri preizkusi znanja so: veljavnost,
zanesljivost, objektivnost in občutljivost. Razlikujemo več vrst veljavnosti,
vendar je glede na omenjene cilje NPZ, najpomembnejša vsebinska veljavnost.
Preizkus znanja je vsebinsko veljaven, če preverja učne cilje oziroma standarde
znanja, ki jih določa učni načrt. Če se torej pri sestavljanju preizkusa znanja
upošteva pomembne cilje, ki se jih določi v prvi fazi postopka sestavljanja (v
mrežnem diagramu), bo preizkus znanja vsebinsko veljaven. Zanesljivost
preizkusa znanja se kaže v doslednosti izkazanih dosežkov in je doseženo z
natančno izdelanimi kriteriji vrednotenja odgovorov učencev. Objektivnost
preizkusa znanja se kaže v nepristranskem vrednotenju odgovorov učencev.
Računsko se določi tako, da se korelira število točk, ki so jih istim učencem
dodelili različni ocenjevalci.
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3.2. RAZISKAVA TIMSS

Mednarodna raziskava trendov znanja matematike in naravoslovja - TIMSS (Trends in
International Mathematics and Science Study) meri trende dosežkov učencev pri
matematiki in naravoslovju v četrtih in osmih razredih. Izvaja se v rednih 4-letnih
ciklih od leta 1995 naprej in je leta 2007 zajemala že 59 držav iz celega sveta.
Raziskava je projekt Mednarodne zveze za evalvacijo izobraževalnih dosežkov – IEA
(International Association for the Evaluation of Educational Achievement), ki jo v
Sloveniji izvaja nacionalni koordinacijski center TIMSS pod okriljem Pedagoškega
inštituta (Martin, Mullis in Foy, 2008).

3.2.1. Splošno o raziskavi TIMSS

TIMSS omogoča vsaki sodelujoči državi poleg merjenja napredka in dosežkov v
izobraževanju tudi bogat vir informacij za njihovo razlago ter spremljanje sprememb v
pristopih k poučevanju. Učenci, njihovi učitelji in ravnatelji namreč v okviru te
raziskave izpolnjujejo tudi vprašalnike o kontekstih učenja matematike in naravoslovja.
Prav tako TIMSS zbira podrobne podatke o matematičnem in naravoslovnem kurikulu
v vsaki državi. Podatki iz vprašalnikov ponujajo dinamično sliko o spremembah in
izvajanju izobraževalnih politik in pristopov. Skozi leta je raziskava vplivala na uvedbo
številnih sprememb in izboljšav v izobraževalne sisteme. Merjenje trendov tako
omogoča tudi spremljanje učinka teh izboljšav in podpira inovativne pristope za
uvajanje novih (Nacionalni center TIMSS, Pedagoški inštitut, 2010).

3.2.2. Cilji raziskave TIMSS

Glavni namen raziskave TIMSS je omogočiti državam, da z enakimi preizkusi znanja
pri enakih pogojih ugotovijo raven znanja svojih učencev. Naloge v preizkusih znanja
zajemajo snov, ki je zajeta v učnih načrtih vsaj treh četrtin vseh sodelujočih držav. V
vseh sodelujočih državah se istočasno in na enak način izmerijo tudi stališča učencev,
učiteljev in ravnateljev šol do poučevanja in znanja. V mednarodnih primerjavah države
nato ugotavljajo ugodne in neugodne dejavnike svojih šolskih sistemov ter jih s
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pomočjo rezultatov raziskave izboljšujejo. Ciklično ponavljanje raziskave ponuja
sodelujočim državam tudi vpogled v izobraževanje v lastni državi skozi leta. Na
nacionalni ravni lahko posamezne države spremljajo učinke prenov in sprememb svojih
šolskih sistemov ter raziskujejo razlike med posameznimi skupinami učencev, kot na
primer različne jezikovne skupine, zasebne in javne šole, dečki ali deklice, različne
regije države (Svetlik, Japelj, Kozina, Rožman in Šteblaj, 2008).

Cilje raziskave TIMSS lahko zajamemo v naslednjih šestih (Mullis, Martin, Ruddock,
O'Sullivan, Arora in Erberder, 2005):
•

pridobivanje obsežnih in mednarodno primerljivih podatkov o matematičnih in
naravoslovnih konceptih, procesih in znanju četrtošolcev in osmošolcev;

•

oceno mednarodnega napredka učencev pri matematiki in naravoslovju skozi čas
in med dvema starostnima obdobjema;

•

ugotavljanje vidikov naraščanja matematičnega in naravoslovnega znanja ter
veščin od četrtega do osmega razreda;

•

spremljanje in primerjava relativne učinkovitosti poučevanja ter učenja pri
četrtošolcih in osmošolcih, saj so četrtošolci pozneje še enkrat obravnavani kot
osmošolci;

•

boljše razumevanje okoliščin, v katerih se učenci najbolje učijo, saj raziskava
omogoča mednarodne primerjave v kurikulu, poučevanju in virih, katerih
posledica so boljši dosežki učencev;

•

uporaba raziskave za presojo nacionalnega šolskega sistema, saj ponuja državam
priložnost za nepristransko ocenjevanje znanja posameznih podskupin. Države
lahko kot del zbiranja podatkov dodajo svoja vprašanja, ki so pomembna zanje.

3.2.3. Sestava nalog in preverjanje znanja

Naravoslovni del raziskave postavlja v ospredje pomen znanstvenega raziskovanja v
procesu poučevanja in učenja naravoslovja. Njen cilj je razumeti znanje, spretnosti in
sposobnosti, potrebne za sodelovanje učencev v raziskovalnem procesu. Ta cilj je
prisoten tako na vsebinskih področjih celotnega področja naravoslovja kot tudi na
kognitivnih področjih.
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Izhodišča raziskave TIMSS sestavljajo vsebinska in kognitivna področja. Vsebinska
področja preverjanja znanja naravoslovja v raziskavi opredeljujejo naravoslovne
vsebine, ki se bodo preverjale. V osmih razredih sestavljajo preizkus znanja naslednja
vsebinska področja: biologija, kemija, fizika in vede o Zemlji. Kognitivna področja
določajo raven razmišljanja in razumevanja, ki ga posamezna naravoslovna vsebina,
naloga ali problem pričakuje od učenca. Kognitivna področja v preizkusu znanja za
osmi razred se delijo na poznavanje, uporabo in sklepanje (Nacionalni center TIMSS,
Pedagoški inštitut, 2010).

Preizkusi znanja so sestavljeni po matrični metodi. To pomeni, da je bil velik nabor
nalog razporejen v večje število različnih zvezkov. Vsak od učencev rešuje le en
zvezek, vendar je mogoče s posebno metodo na osnovi uspešnosti reševanja enega
zvezka izračunati, kako uspešen bi bil ta učenec pri vseh nalogah preizkusa. Ta metoda
omogoča, da je izmerjeno znanje manj odvisno od posamezne naloge in bolj od
matematične ali naravoslovne vsebine, ki jo naloga zastopa. Zaradi izračuna trendov je
polovica nalog enaka, kot v prejšnjih raziskavah, ostale pa so sestavljene na novo
(Svetlik, Japelj, Kozina, Rožman in Šteblaj, 2008).

3.3. RAZISKAVA PISA

Program mednarodne primerjave dosežkov učencev - PISA (Programme for
International Student Assessment) je skupni projekt držav članic Organizacije za
ekonomsko sodelovanje in razvoj - OECD (Organisation for Economic Cooperation and
Development) in sodelujočih držav partnerk, ki se izvaja ciklično vsake 3 leta od leta
2000 naprej. V raziskavi se zbira podatke o bralni, matematični in naravoslovni
pismenosti 15-letnih učencev v izobraževalnem sistemu ne glede na stopnjo ali vrsto
izobraževanja, ki ga obiskujejo (OECD Organisation for Economic Co-operation and
Development, 2009). V sodelujočih državah raziskavo PISA izvajajo nacionalni centri.
Nacionalni center raziskave PISA v Sloveniji je pod okriljem Pedagoškega inštituta v
Ljubljani.
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3.3.1. Splošno o raziskavi PISA

Raziskava meri znanje in spretnosti, ki so potrebni v življenju posameznika in družbe,
in ni posebej usmerjena na merjenje rezultatov šolskih kurikulov (Štraus, Repež in Štigl,
2007). Hkrati se v raziskavi zbirajo spremljajoči podatki z vprašalniki, na katera
odgovarjajo učenci in šolski ravnatelji. Ti vprašalniki so ključnega pomena za analizo
dosežkov učencev in s tem omogočajo tudi vpogled v dejavnike, ki vplivajo na
pridobivanje znanja, razvoj spretnosti in odnosov doma ter v šoli, in ugotavlja, kako ti
dejavniki delujejo tudi v medsebojnih odnosih (Štraus, Repež in Bačnik, 2007).
Pojmovanje pismenosti v raziskavi PISA vključuje sposobnost učencev, da znanje in
spretnosti iz temeljnih šolskih predmetov uporabljajo tudi v kontekstih zunaj šolskega
kurikula ter da ob postavljanju, reševanju in interpretiranju problemov v različnih
situacijah zmorejo svoje zamisli ter ugotovitve tudi analizirati, utemeljevati in
učinkovito sporočati. To delno omejuje možnosti raziskovanja povezav med dosežki
učencev ter načrtovanimi in izvedenimi kurikuli v posameznih državah ali med
državami (Štraus, Repež in Štigl, 2007). Omogoča pa primerjavo rezultatov šolskih
sistemov z drugačnega vidika, to je pripravljenosti učencev za učinkovito delovanje v
poklicnem in zasebnem življenju, ki je pomembno tako za posameznika kot za celotno
družbo.

Reševanje preizkusa znanja poteka v obliki delovnih zvezkov, kamor vpisujejo svoje
odgovore, izvedba za vsakega učenca pa traja dve uri. Preizkusi znanja so kombinacija
vprašanj izbirnega tipa in vprašanj, ki od učencev zahtevajo, da oblikujejo svoj odgovor.
Vprašanja so organizirana v skupine, ki izhajajo iz resničnih življenjskih situacij. Vseh
vprašanj v raziskavi je za približno 390 minut reševanja, pri čemer učenci rešujejo v
svojih delovnih zvezkih različne kombinacije teh vprašanj. Učenci odgovarjajo tudi na
30 minutni vprašalnik. V njem odgovarjajo na vprašanja o sebi in svojem domu. Šolski
ravnatelji izpolnijo 20 minutni vprašalnik o šoli (Štraus, Repež in Bačnik, 2007).
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3.3.2. Cilji raziskave PISA

Glavni cilj raziskave PISA je ugotoviti, v kolikšnem obsegu so učenci pridobili širše
znanje in spretnosti v bralni, matematični in naravoslovni pismenosti, ki jih bodo
potrebovali pozneje v življenju. Raziskava je dalj časa trajajoč program, katerega
dolgoročni namen je pridobivanje podatkov za spremljanje usmeritev znanja in
spretnosti učencev v različnih državah, kot tudi v različnih demografskih podskupinah v
posameznih državah. Njen namen je ovrednotiti dosežke v povezavi s cilji
izobraževalnih sistemov, kot jih opredeljuje družba, in ne toliko v povezavi s
poučevanjem ter učenjem sklopov vsebin.

Cilje raziskave PISA bi lahko strnili v naslednje štiri točke (Štraus, Repež in Bačnik,
2007):
•

pridobivanje podatkov o osnovnih značilnostih znanja in spretnosti učencev, ki
zaključujejo obvezno šolanje;

•

določitev pojasnjevalnih kazalnikov, ki povezujejo rezultate z značilnostmi
učencev in šol;

•

določitev kazalnikov smernic oziroma trendov, ki prikazujejo, kako se rezultati
spreminjajo skozi čas in

•

pridobivanje širokega nabora podatkov in izsledkov, ki so podlaga za pripravo
strategij razvoja izobraževalnega sistema ter nadaljnjih raziskav.

3.3.3. Sestava nalog in preverjanje znanja

Naloge in vprašanja v raziskavi PISA so zasnovana na sklopih nalog in vprašanj, ki
imajo skupno uvodno besedilo, tabelo ali grafikon in več vprašanj, ki se nanašajo na
vsebino uvoda. Za vsako nalogo ali vprašanje lahko opredelimo kontekst, ki izhaja iz
uvodnega besedila, kompetence, ki jih naloga meri, in področje znanja, ki ga obsega.

Vprašanja in naloge v preizkusih znanja se razlikujejo po tipih. Približno 40 % je
vprašanj, kjer učenci odgovarjajo s kratkim zapisom lastnega odgovora (vprašanja s
kratkim odgovorom) ali z daljšim zapisom (vprašanja odprtega tipa). To učencem
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dopušča, da izkažejo različne, individualne odgovore ali celo nasprotujoča si stališča.
Delno pravilni, nepopolni ali manj natančni odgovori se ovrednotijo z vmesnimi
točkami. V preizkusih je okoli 8 % vprašanj, kjer učenci podajo svoj odgovor na
podlagi predhodno pripravljenih mogočih odgovorov (vprašanja zaprtega tipa). Ti
odgovori se ovrednotijo le kot pravilni ali nepravilni. Druga vprašanja so postavljena s
štirimi ali petimi ponujenimi odgovori, med katerimi je le eden pravilen, ali pa z nizom
možnosti, med katerimi mora učenec izbrati eno (kompleksna vprašanja izbirnega tipa).

V raziskavi PISA je v vsakem ciklu eno glavno področje (bralna, naravoslovna ali
matematična pismenost), zato je bila posebna pozornost namenjena zbiranju podatkov o
odnosu učencev do tega področja. Vprašanja o tem so na poseben način vključena tudi v
preizkuse znanja in učenci z odgovori večinoma izražajo svoj odnos do tega področja ali
svoje prioritete.

Lestvica dosežkov je sestavljena glede na težavnost nalog in glede na uspešnost
učencev pri reševanju teh nalog. Nalogam in učencem se določi mesta (števila) na tej
lestvici; mesto za nalogo predstavlja njeno težavnost in mesto za učenca predstavlja
njegov dosežek v naravoslovni (ali bralni ali matematični) pismenosti. Ta dosežek se
dobi z uporabo odstotka pravilnih odgovorov učenca v posebnem matematičnem
modelu teorije pojasnjevanja odgovorov (IRT- Item Response Theory; natančnejši opis
je v tehničnem poročilu PISA 2006 (OECD Organisation for Economic Co-operation
and Development, 2009)). Težavnost naloge kot mesto (število) na isti lestvici pa se
oceni z uporabo odstotka učencev, ki nalogo pravilno rešijo, v istem matematičnem
modelu. Rezultati, ki jih dobimo iz modela, omogočajo sestavo lestvice dosežkov
naravoslovne pismenosti. Na tej lestvici mesto vsakega učenca ponazarja, koliko
naravoslovne pismenosti učenec izkazuje; mesto vsake naloge pa ponazarja, koliko
naravoslovne pismenosti naloga obsega. Lestvica za povezavo med težavnostjo nalog in
dosežki učencev je prikazana na sliki 1 (Štraus, Repež in Štigl, 2007).
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Slika 1: Lestvica za povezavo med težavnostjo nalog in dosežki učencev (Štraus, Repež in Štigl,
2007).
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OSNOVNI STATISTIČNI PODATKI

4.1. TIMSS 2007 – NARAVOSLOVNI DOSEŽKI V 8. RAZREDU

Kot je navedeno v TIMSS 2007 International Science Report (Martin, Mullis in Foy,
2008) je v letu 2007 v raziskavi TIMSS sodelovalo 148 slovenskih osnovnih šol, kjer se
je pri izbiri upoštevala enakomerna porazdelitev učencev po regijah. Na sodelujočih
šolah je bilo izbranih 4043 učencev osmih razredov devetletke, od tega 2022 deklet in
2021 fantov.

Za preverjanje znanja in razumevanja nalog sta bili uporabljeni dve obliki vprašanj.
Vprašanja izbirnega tipa so bila točkovana z eno točko in predstavljajo najmanj
polovico skupnega števila točk. Vprašanja odprtega tipa pa so bila vredna od ene do
dveh točk, razen pri nalogah s sklepanjem, ki so bile vredne od tri do šest točk.

Preizkusi znanja so bili sestavljeni po matrični metodi, kar pomeni, da je bilo približno
195 matematičnih in 185 naravoslovnih nalog razporejenih v 14 različnih delovnih
zvezkov. Z uporabo tehnike skaliranja ITR (Item-Response Theory) je bilo nato mogoče
na podlagi uspešnosti reševanja enega zvezka izračunati, kako uspešen bi bil ta učenec
pri vseh nalogah preizkusa. Ker je glavni namen raziskave mednarodna primerjava
rezultatov, najprej izračunajo mednarodno povprečje in mu na skali dodelijo 500 točk
ter na podlagi tega ovrednotijo dosežke učencev, držav, izbranih vsebinskih področij
itd.

Povprečno število doseženih točk iz naravoslovja je bilo v Sloveniji 538 s standardno
napako 2,2. V preglednici 1 je prikazana porazdelitev naravoslovnih dosežkov ter
primerjava Slovenije z ostalimi sodelujočimi državami. Tabela vključuje tudi leto
šolanja sodelujočih učencev, njihovo povprečno starost ter indeks razvitosti države, ki
ga sporoča Program Združenih narodov za razvoj.
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Preglednica 1: Prikaz naravoslovnih dosežkov TIMSS 2007 po posameznih državah (Svetlik,
Japelj, Kozina, Rožman in Šteblaj, 2008).

* Števila leta šolanja se štejejo od prvega leta v ISCED stopnji 1.
** Vir: United Nations Development Programme's Human Development Report 2007/2008,
p.229-232, razen vira za Tajvan: Directorate-General of Budget, Accounting and Statistics, Executive Yuan, R.O.C. Statistical Yearbook 2007 in Srbijo: Human
Development
Analyses of Serbia 2007. Podatki za Anglijo in Škotsko so za Združeno kraljestvo.
† Zahteve za odzivnost vzorca so bile izpolnjene šele po vključitvi nadomestnih šol.
‡ Zahteve za odzivnost vzorca so bile skoraj izpolnjene šele po vključitvi nadomestnih šol.
¶ Ne izpolnjuje zahtev za odzivnost vzorca.
1 Nacionalna ciljna populacija ne vključuje celotne ciljne populacije, določene za raziskavo TIMSS.
2 Nacionalni vzorčni okvir pokriva 90 % do 95 % nacionalne ciljne populacije.
3 Nacionalni vzorčni okvir pokriva manj od 90 % nacionalne ciljne populacije, (vendar najmanj 77 %).
¿ Kuvajt in Dubaj sta zajela isto kohorto učencev kot druge države, vendar kasneje v letu 2007, na začetku naslednjega šolskega
leta.
( ) Standardne napake so v oklepajih. Ker so rezultati zaokroženi na cela števila, se nekatere vsote ne ujemajo popolnoma.
Črtica (-) določa, da primerljivi podatki niso na voljo.
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Preverjanje znanja pri osmošolcih pokriva štiri vsebinska področja: biologijo, kemijo,
fiziko in vede o Zemlji. Preglednica 2 prikazuje vsebinska področja s pripadajočimi
odstotki načrtovanega časa reševanja.

Preglednica 2: Vsebinska področja raziskave TIMSS 2007 in odstotek predvidenega časa reševanja.

NARAVOSLOVNA VSEBINSKA PODROČJA ZA OSMOŠOLCE
biologija
35 %
kemija
20 %
fizika
25 %
vede o Zemlji
20 %
Vsebinsko področje fizike zavzema 25 % načrtovanega časa reševanja preizkusa znanja
in vsebuje naslednja tematska področja:
•

fizikalna stanja in spremembe snovi,

•

spremembe energije, toplote in temperature,

•

svetloba,

•

zvok,

•

elektrika in magnetizem,

•

sile in gibanje.

Naloge so preverjale tudi kognitivno dimenzijo, ki so jo porazdelili na tri področja
(Bloomova klasifikacija). Prvo področje je poznavanje dejstev, postopkov in pojmov ter
pokriva ponoven priklic in prepoznavanje osnovnega znanja, ki ga učenci že vedo.
Drugo področje je uporaba znanja in razumevanja konceptov, ki se osredotoča na
uporabljanje znanja znotraj problemskih situacij. Tretje področje pa je sklepanje in
utemeljevanje, ki se osredotoča na sposobnost učencev, da zmorejo rešiti problem s
povezovanjem informacij iz različnih virov. V preglednici 3 je prikazana porazdelitev
naravoslovnih kognitivnih področij v preizkusih znanja.
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Preglednica 3: Kognitivna področja raziskave TIMSS 2007 in odstotek predvidenega časa
reševanja.

NARAVOSLOVNA KOGNITIVNA PODROČJA ZA OSMOŠOLCE
Poznavanje dejstev, postopkov in pojmov
30%
Uporaba znanja in razumevanje konceptov
35%
Sklepanje in utemeljevanje
35%
Povprečne naravoslovne dosežke po vsebinskih in kognitivnih področjih za Slovenijo in
ostale sodelujoče države prikazuje preglednica 4, iz katere je razvidno, da je slovenski
povprečni dosežek iz fizike 524 točk in da je statistično opazno višji od mednarodnega
povprečja.
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Preglednica 4: Prikaz kognitivnih dosežkov TIMSS 2007 po posameznih državah (Svetlik, Japelj,
Kozina, Rožman in Šteblaj, 2008).

† Zahteve za odzivnost vzorca so bile izpolnjene šele po vključitvi nadomestnih šol.
‡ Zahteve za odzivnost vzorca so bile skoraj izpolnjene šele po vključitvi nadomestnih
šol.
¶ Ne izpolnjuje zahtev za odzivnost vzorca.
1 Nacionalna ciljna populacija ne vključuje celotne ciljne populacija, določene za raziskavo TIMSS.
2 Nacionalni vzorčni okvir pokriva 90 % do 95 % nacionalne ciljne populacije
3 Nacionalni vzorčni okvir pokriva manj od 90 % nacionalne ciljne populacije, (vendar najmanj 77 %).
¿ Kuvajt in Dubaj sta zajela isto kohorto učencev kot druge države, vendar kasneje v letu 2007, na začetku naslednjega šolskega leta.
( ) Standardne napake so v oklepajih. Ker so rezultati zaokroženi na cela števila, se nekatere vsote ne ujemajo popolnoma.
Plus (+) označuje, da se povprečnega dosežka ni dalo pravilno oceniti
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Za pravilno razumevanje in interpretacijo znanja učencev je potrebno rezultate
primerjati še z vsebino znanja, ki ga pokažejo učenci z različnimi dosežki. V ta namen
pri raziskavi TIMSS uporabljajo mejnike znanja. Na skupni naravoslovni lestvici
dosežkov so določili štiri vrednosti točk, ki so jih imenovali mejniki znanja in opazovali
tipično izkazano znanje učencev, ki so se s svojim dosežkom uvrstili v bližino teh štirih
točk. Tako mejnik nižje ravni znanja določa 400 točk, mejnik srednje ravni znanja
določa 475 točk, mejnik visoke ravni znanja določa 550 točk in mejnik najvišje ravni
znanja določa 625 točk na lestvici skupnih naravoslovnih dosežkov. V nadaljevanju so
opisane fizikalne ravni znanja za posamezni mejnik.

Mejnik nižje ravni znanja (400 točk)
Učenci na tej stopnji prepoznajo nekaj osnovnih informacij o fizikalnih lastnostih snovi
in pojavih. Prepoznajo snov, ki je najboljši prevodnik toplote in elektrike. Določijo
obliko energije, ki je v stisnjeni vzmeti, ter prepoznajo situacije, ko se opravlja delo v
fizikalnem smislu. Znajo tudi razložiti preproste slikovne diagrame in uporabiti znanje
preprostih fizikalnih pojmov v praktičnih situacijah.

Mejnik srednje ravni znanja (475 točk)
Učenci, ki so dosegli mejnik srednje ravni znanja, so seznanjeni z nekaterimi osnovnimi
vidiki pojmov, kot sta zvok in sila. Vedo, da zvok za širjenje potrebuje medij. Prav tako
zmorejo iz diagrama, ki kaže žogo med metom navzgor, določiti silo, ki povzroči
padanje žoge na tla. Vedo, da sila teže predmeta kaže vedno proti središču Zemlje.
Pokažejo tudi osnovno znanje o sončnem sistemu, ter razumejo, da dan in noč povzroči
vrtenje Zemlje okoli svoje osi. Učenci znajo uporabiti podatke iz tabele, da napišejo
zaključke, ter razložiti slikovne diagrame. Prav tako znajo znanje uporabiti v praktičnih
situacijah, da zapišejo kratke odgovore.

Mejnik visoke ravni znanja (550 točk)
Za doseganje tega mejnika so morali učenci izkazati uporabo znanja v situacijah,
povezanih s svetlobo in zvokom. Na primer, prepoznajo pot, ki jo prepotuje svetloba, da
predmet vidimo, ter razložijo, zakaj vidimo strelo preden slišimo grom. Povedo, kaj
amplituda zvočnih valov pove o njihovi energiji in intenziteti. Pokažejo osnovno
poznavanje toplote in sil. Vedo, da je toplotno prevajanje proces, pri katerem se toplota
prenaša vzdolž kovinske palice in da je kovina boljši prevodnik toplote kot steklo, les
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ali plastika, ter da se alkohol pri segrevanju bolj razteza kot steklo. Določiti znajo sile,
ki delujejo na učenca, ki sedi na zidu, ter prepoznajo predmete, ki jih lahko uporabimo
kot vzvod. Poznajo tudi glavne razlike med planeti in lunami ter opredelijo pojem leta
na Zemlji. Razložijo, zakaj pride svetloba od Lune do Zemlje v krajšem času kot
svetloba s Sonca, ter da je glavni vzrok plimovanja gravitacijska sila (privlačnost) med
Luno in Zemljo. Učenci znajo povezati več informacij in tako oblikovati zaključke.
Poleg tega znajo rešiti naloge na podlagi informacij, ki jih vsebujejo diagrami, grafi in
tabele. Znajo podati kratko pisno razlago, v kateri razložijo naravoslovna spoznanja.

Mejnik najvišje ravni znanja (625 točk)
Učenci, ki so dosegli ali presegli to raven, pokažejo razumevanje nekaterih kompleksnih
in abstraktnih naravoslovnih pojmov. Pokažejo dobro razumevanje stanja snovi in
faznih sprememb. Razložijo, da se temperatura vode, ki vre, ne spremeni kljub
dodajanju toplote, ter pojasnijo, zakaj se masa vode ne spremeni, ko voda zmrzne.
Pokažejo tudi dobro razumevanje lastnosti magnetov, s tem da opišejo, kako uporabiti
magnet, da ugotovimo, ali je kovinska palica tudi magnet, in uporabijo znanje o
magnetnih polih, da pojasnijo, zakaj se nekateri magneti dotikajo, drugi pa ostanejo
ločeni. Učenci uporabijo znanstvena dognanja o gravitaciji, zvoku in svetlobi v
vsakdanjem življenju. Ugotovijo, da na osebo deluje gravitacija, ne glede na njen
položaj in gibanje, napovedo učinek odstranitve zraka za širjenje zvoka, ter ugotovijo,
da je barva predmetov posledica odboja določenih svetlobnih valov od predmeta.
Učenci znajo uporabiti vedenje o sončnem sistemu in o značilnostih Zemlje. Vedo, da
se letni časi spreminjajo zaradi nagiba Zemljine osi pri kroženju okoli Sonca, ter da so
lunine mene posledica kroženja Lune okoli Zemlje. Učenci razumejo temeljne osnove
naravoslovnega raziskovanja. Znajo uporabiti osnovne fizikalna načela za rešitev
nekaterih problemskih nalog s količinami in razvijejo razlage, ki vključujejo abstraktne
pojme. Lahko primerjajo informacije iz več virov, z njimi predvidevajo in izpeljejo
zaključke. Znajo podati pisno razlago, v kateri pojasnijo naravoslovna spoznanja.
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Slika 2 prikazuje porazdelitev števila učencev po njihovih skupnih dosežkih pri
vsebinskem področju fizike, kjer so označene tudi ravni znanja, ki so značilne za
določeno območje dosežkov.
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znanja

srednja raven
znanja

višja raven
znanja

najvišja raven
znanja

Število učencev
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Dosežki učencev iz vsebinskega področja fizike
Slika 2: Prikaz dosežkov učencev na področju fizike v raziskavi TIMSS 2007.

V preglednici 5 je za posamezne države prikazan delež učencev, ki so dosegli vsakega
od mejnikov znanja. V Sloveniji je doseglo mejnik nižje ravni znanja 97 % (78 %)1
učencev, mejnik srednje ravni znanja 81 % (49 %), mejnik visoke ravni znanja 45 %
(11 %) in mejnik najvišje ravni znanja 11 % (3 %) učencev.

1

V oklepajih so navedene vrednosti mednarodne mediane.
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Preglednica 5: Prikaz deleža učencev po mednarodnih mejnikih znanja naravoslovja, TIMSS 2007
(Svetlik, Japelj, Kozina, Rožman in Šteblaj, 2008).

† Zahteve za odzivnost vzorca so bile izpolnjene šele po vključitvi nadomestnih
šol.
‡ Zahteve za odzivnost vzorca so bile skoraj izpolnjene šele po vključitvi nadomestnih šol.
¶ Ne izpolnjuje zahtev za odzivnost vzorca.
1 Nacionalna ciljna populacija ne vključuje celotne ciljne populacija, določene za raziskavo TIMSS.
2 Nacionalni vzorčni okvir pokriva 90 % do 95 % nacionalne ciljne populacije.
3 Nacionalni vzorčni okvir pokriva manj od 90 % nacionalne ciljne populacije, (vendar najmanj 77 %).
¿ Kuvajt in Dubaj sta zajela isto kohorto učencev kot druge države, vendar kasneje v letu 2007, na začetku naslednjega šolskega
leta.
( ) Standardne napake so v oklepajih. Ker so rezultati zaokroženi na cela števila, se nekatere vsote ne ujemajo popolnoma
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4.2. NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA 2008 – REDNI ROK

Podatki v nadaljevanju so povzeti po Letnem poročilu o izvedbi nacionalnega
preverjanja znanja v šolskem letu 2007/2008 (Državni izpitni center, 2008). V letu
2008 je redni rok nacionalnega preverjanja znanja iz fizike opravljalo 4993 učencev, od
tega 2568 fantov in 2425 deklet. Preizkus je vseboval 20 nalog, število vseh možnih
točk je bilo 36. Povprečno število doseženih točk je bilo 15,8 oziroma 43,8 % vseh
možnih točk, s standardnim odklonom 18,1 %. Vse možne točke sta dosegla dva
učenca.

Po tipu nalog so naloge razvrščene v naloge izbirnega tipa in kratkih odgovorov (11
nalog vrednih po 1 točko) ter kratke računske naloge, naloge s slikovnim odgovorom ali
strukturirane naloge (9 nalog vrednih od 2 do 4 točke, odvisno od stopenj reševanja).

Iz vsebinskega vidika naloge pokrivajo vsebine naravoslovja v 7. razredu ter fizike v 8.
in 9. razredu. Delež vsebin v preizkusu je v skladu z njihovimi deleži v učnem načrtu.
Tako je bilo v letu 2008 namenjeno svetlobi, zvoku in valovanju 8 %; silam in tlaku
25 %; delu, energiji in toploti okoli 20 %; prav tako gibanju 20 %; vesolju približno 5 %
ter elektriki 22 %.

Po taksonomskih ravneh so naloge razvrščene v tri ravni (Bloomova klasifikacija): prva
raven zajema znanje in poznavanje (20 %), druga raven zajema razumevanje in uporabo
(58 %) ter tretja raven, ki zajema samostojno reševanje novih problemov, samostojno
interpretacijo, analizo in vrednotenje (22 %).

Posamezna vsebinska področja so bila po taksonomskih ravneh razvrščena sledeče:
•

svetloba, zvok, valovanje so v povprečju taksonomske ravni I,

•

sile in tlak sta v celoti taksonomske ravni II,

•

delo, energija in toplota se nagibajo taksonomski ravni III,

•

gibanje zajema vse tri taksonomske ravni, vendar je v povprečju taksonomske
ravni II,

•

vesolje je v povprečju taksonomske ravni I,

•

elektrika je v povprečju taksonomske ravni II.
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Za pripravo kvalitativnih opisov znanja se pri NPZ zgledujejo po mednarodnih
raziskavah znanja, kot so PISA, TIMSS in PIRLS. Dosežke učencev predstavijo z
grafom porazdelitve učencev po skupnem dosežku, ki ga prikazuje slika 3.

Slika 3: Prikaz dosežkov učencev v raziskavi NPZ 2008 (RIC, 2008).

Prav tako so na grafični predstavitvi dosežkov s posebnimi barvami označena štiri
območja: zeleno območje označuje učence okoli 25. kvantila po skupnem dosežku (med
20. in 30. kvantilom), rumeno območje označuje učence okoli 50. kvantila po skupnem
dosežku (približno med 45. in 55. kvantilom), rdeče območje označuje učence okoli 75.
kvantila po skupnem dosežku (približno med 70. in 80. kvantilom) ter modro območje,
ki označuje učence nad 90. kvantilom po skupnem dosežku. Za vsako od navedenih
območij so določili naloge, ki so jih učenci reševali uspešno. Uspešno rešena naloga
pomeni, da jo je pravilno rešilo vsaj 65 % učencev z dosežki v danem območju. Na
podlagi tako razvrščenih nalog so pripravili kvalitativne opise znanja, ki ga (s 65 %
verjetnostjo) izkazujejo učenci v izbranem območju.
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Zeleno območje
Učenci z dosežki v tem območju izkazujejo osnovno znanje iz elektrike, kjer prepoznajo
enoto in opisno definicijo napetosti, ter znajo risbo električnega kroga predstaviti s
shemo in iz nje sklepati o tem, skozi kateri porabnik teče največji tok. Ločijo
enakomerno in pospešeno gibanje iz grafa v(t) ter znajo prebrati podatke s preprostih
grafov. Učenci iz tega območja uspešno rešujejo predvsem naloge I. kognitivne ravni in
posamezne lažje naloge II. kognitivne ravni.

Rumeno območje
Učenci z dosežki v tem območju izkazujejo podobno znanje kot učenci v zelenem
območju. Nekoliko več znanja pokažejo iz poglavja vesolje, kjer prepoznajo opis
astronomskega pojma galaksija in pri določanju merila, v katerem so narisane sile.
Učenci v tem območju prav tako uspešno rešujejo naloge I. kognitivne ravni in lažje
naloge II. kognitivne ravni.

Rdeče območje
Učenci z dosežki v tem območju vedo, zakaj vidimo osvetljena telesa v določeni barvi.
Razumejo značilnost vzporedne električne vezave in znajo na shemo električnega vezja
pravilno vrisati voltmeter, s katerim merimo napetost na določenem porabniku.
Razumejo tudi zvezo med delom in spremembo potencialne energije in jo uporabijo v
računskih primerih. Prav tako znajo izračunati prostornino kvadraste posode in maso
kapljevine v njej. Učenci v tem območju uspešno rešujejo naloge I. in II. kognitivne
ravni.

Modro območje
Učenci z dosežki v tem območju so uspešno reševali večino nalog v preizkusu in
izkazujejo znanje zahtevnejših vsebin iz poglavja delo in energija, sile, gibanje ter
elektrika. Fizikalne pojave dobro opazujejo in opisujejo. Razumejo fizikalne zakonitosti
pojavov, znajo dobro sklepati in analizirati. Ti učenci uspešno rešujejo naloge vseh treh
kognitivnih ravni, vendar so naloge, ki jih ne rešujejo uspešno, prav tako iz vseh treh
kognitivnih ravni.
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4.3. PISA 2009 – NARAVOSLOVNI DOSEŽKI

Po podatkih iz Nacionalnega centra PISA na Pedagoškem inštitutu je v Sloveniji leta
2009 v raziskavi PISA sodelovalo 7810 otrok. Od tega je bilo 7764 dijakinj in dijakov
iz 321 srednješolskih izobraževalnih programov ter 46 učencev in učenk iz 24 osnovnih
šol.

Slovenski učenci so na preizkusu naravoslovne pismenosti raziskave PISA 2009 v
povprečju dosegli 512 točk, kar je več kot povprečje OECD (501 točka) in tudi več kot
povprečje EU (476 točk). V preglednici 6 so prikazani povprečni dosežki za deset
izbranih držav ter za skupno povprečje dosežkov držav članic OECD in držav članic
EU. V preglednici je z vsako državo naveden tudi seznam držav s podobnim dosežkom.
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Preglednica 6: Primerjava povprečnih dosežkov naravoslovne pismenosti učencev po izbranih
državah, PISA 2009 (OECD, 2010).

Povprečje

Država

Države s podobnim povprečjem

554

Finska

Hongkong -Kitajska

528

Estonija

Nova Zelandija, Kanada, Avstralija, Nizozemska, Nemčija,
Lihtenštajn

522

Nizozemska

Nova Zelandija, Kanada, Estonija, Avstralija, Tajvan, Nemčija,
Lihtenštajn, Švica, Velika Britanija, Slovenija

520

Nemčija

Estonija, Avstralija, Nizozemska, Tajvan, Lihtenštajn, Švica,
Velika Britanija

512

Slovenija

Nizozemska, Švica, Velika Britanija, Macao-Kitajska, Poljska,
Irska, Belgija

503

Madžarska

Poljska, Irska, Belgija, ZDA, Češka, Norveška, Danska,
Francija, Švedska, Avstrija

501

OECD

500

Češka

Irska, Belgija, Madžarska, ZDA, Norveška, Danska, Francija,
Islandija, Švedska, Avstrija, Latvija, Portugalska

500

Norveška

Irska, Belgija, Madžarska, ZDA, Češka, Danska, Francija,
Islandija, Švedska, Avstrija, Latvija, Portugalska

494

Avstrija

Madžarska, ZDA, Češka, Norveška, Danska, Francija,
Islandija, Švedska, Latvija, Portugalska, Litva, Slovaška,
Italija, Španija, Hrvaška

490

Slovaška

Francija, Islandija, Švedska, Avstrija, Latvija, Portugalska,
Litva, Italija, Španija, Hrvaška

486

Hrvaška

Avstrija, Latvija, Portugalska, Litva, Slovaška, Italija, Španija,
Luksemburg, Rusija

476

EU

Naravoslovne naloge so glede na stopnjo težavnosti porazdeljene na lestvici dosežkov s
šestimi ravnimi. Preglednica 7 podrobneje opisuje značilnosti nalog na posamezni
ravnmi lestvice naravoslovne pismenosti, podani pa so tudi opisi miselnih aktivnosti, ki
jih običajno izvedejo učenci z dosežkom na posamezni ravni naravoslovne pismenosti.
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Preglednica 7: Opis ravni dosežkov na lestvici naravoslovne pismenosti, PISA 2009 (OECD, 2010).
Raven

6

Spodnja
meja

708

Kompetence učencev na posamezni ravni
Učenci z dosežki na ravni 6 zanesljivo prepoznavajo, razlagajo in uporabljajo naravoslovno
znanje ter znanje o naravoslovnih znanostih v različnih zapletenih življenjskih situacijah.
Lahko povezujejo različne vire informacij in razlag ter podatke iz teh virov uporabljajo za
utemeljevanje svojih odločitev. Jasno in zanesljivo izkazujejo napredno naravoslovnoznanstveno mišljenje in utemeljevanje ter so pripravljeni svoje razumevanje uporabiti za
podporo rešitvam v novih naravoslovno-znanstvenih in tehnoloških situacijah. Učenci z
dosežki na tej ravni lahko uporabljajo naravoslovno znanje in izpeljujejo utemeljitve za
podporo priporočilom in odločitvam v osebni, družbeni in globalni situaciji.
To raven dosega 1 % slovenskih učencev in 1 % učencev iz držav OECD.

5

633

Učenci z dosežki na ravni 5 lahko prepoznavajo naravoslovno-znanstvene komponente
različnih zapletenih življenjskih situacij. V njih uporabljajo tako naravoslovne pojme kot
znanje o naravoslovnih znanostih. Lahko primerjajo, izbirajo in vrednotijo ustrezne
naravoslovno-znanstvene dokaze, podatke in preverjena dejstva za odzivanje v življenjskih
situacijah. Imajo visoko razvite spretnosti raziskovanja, ustrezno povezujejo svoje znanje
in prinašajo kritične poglede v te situacije. Temelječ na kritični analizi dokazov, podatkov
in preverjenih dejstev lahko sestavijo razlage in utemeljitve.
To raven dosega 10 % slovenskih učencev in 9 % učencev iz držav OECD.

4

559

Učenci z dosežki na ravni 4 lahko učinkovito delujejo v situacijah in pri vprašanjih, ki
vključujejo pojave, pri katerih morajo sklepati o vlogi naravoslovnih znanosti in
tehnologije. Lahko izbirajo in združujejo razlage iz različnih naravoslovnih ali tehnoloških
disciplin ter te razlage neposredno povezujejo z življenjskimi situacijami. Lahko
razmišljajo o svojih dejanjih in sporočajo svoje odločitve z uporabo naravoslovnega znanja,
dokazov in podatkov.
To raven dosega 33 % slovenskih učencev in 29 % učencev iz držav OECD.

3

484

Učenci z dosežki na ravni 3 lahko prepoznavajo jasno opisana naravoslovna vprašanja v
različnih kontekstih. Lahko izbirajo dejstva in znanje za razlage pojavov ter uporabljajo
preproste modele ali raziskovalne pristope. Lahko interpretirajo naravoslovne pojme iz
različnih disciplin in jih neposredno uporabljajo. Z uporabo podatkov lahko sestavijo
kratke izjave in sprejmejo odločitev na podlagi naravoslovnega znanja.
To raven dosega 62 % slovenskih učencev in 58 % učencev iz držav OECD.

2

409

Učenci z dosežki na ravni 2 imajo zadovoljivo naravoslovno znanje, da lahko ponudijo
mogoče razlage v kontekstih, ki so jim blizu ali izpeljejo sklepe iz preprostih raziskav.
Lahko neposredno utemeljujejo in dobesedno interpretirajo rezultate naravoslovno
znanstvenih raziskav ali reševanja tehnoloških problemov.
To raven dosega 85 % slovenskih učencev in 82 % učencev iz držav OECD.

1

335

Učenci z dosežki na ravni 1 imajo zelo omejeno naravoslovno znanje, ki ga uporabljajo le v
maloštevilnih situacijah, ki so jim blizu. Lahko ponudijo znanstvene razlage, ki so očitne in
ki neposredno izhajajo iz danih podatkov ali dokazov.
To raven dosega 97 % slovenskih učencev in 95 % učencev iz držav OECD.

Pod 1.
ravnjo

1. ravni ne dosega 3 % slovenskih učencev in 5 % učencev iz držav OECD.
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Kot temeljna raven naravoslovne pismenosti je v raziskavi PISA prepoznana 2. raven,
kajti učenci z dosežki na tej ravni pokažejo tiste osnovne kompetence na področju
naravoslovja, ki jim omogočajo uspešno in učinkovito delovanje v vsakdanjem
življenju. Na sliki 4 so po državah predstavljeni odstotki učencev z dosežki na
posameznih ravneh lestvice naravoslovne pismenosti. Države so razvrščene glede na
skupen odstotek učencev znotraj države, ki dosegajo raven temeljnih kompetenc (2. in
višje ravni).

Slika 4: Prikaz odstotkov učencev po ravneh naravoslovne pismenosti, PISA 2009 (OECD, 2010).

Iz slike 4 je razvidno, da v Sloveniji vsaj temeljno raven naravoslovne pismenosti
dosega 85 % učencev. To pomeni, da se ti učenci uvrščajo na drugo ali višje ravni
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lestvice naravoslovne pismenosti. V Sloveniji je ta odstotek nekoliko višji kot povprečje
OECD in EU, kjer drugo in višje ravni dosega 82 % učencev. V Sloveniji je tako kot v
povprečju v OECD in EU najpogosteje zastopana 3. raven na lestvici naravoslovne
pismenosti (29 % učencev), podoben odstotek slovenskih učencev pa je doseglo 2.
raven (24 %) in 4. raven (23 %), kar skupaj za vse tri ravni predstavlja tri četrtine
slovenskih učencev. Dosežke na 6. ravni je v Sloveniji doseglo 1 % učencev, kar je
enak odstotek kot povprečje OECD in EU.

Porazdelitev števila učencev po njihovih skupnih dosežkih naravoslovne pismenosti je
prikazana na sliki 5. Označene so tudi ravni znanja, ki so značilne za določeno območje
dosežkov.

700
1. raven

2. raven

3. raven

4. raven

5. raven

6.raven

600

Število učencev

500
400
300
200
100
0
185 210 235 260 285 310 335 360 385 410 435 460 485 510 535 560 585 610 635 660 685 710 735 760

Dosežki učencev pri naravoslovni pismenosti

Slika 5: Prikaz dosežkov učencev iz naravoslovne pismenosti v raziskavi PISA 2009.
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5. PREDSTAVITEV IZBRANIH NALOG IN DOSEŽKOV UČENCEV

V nadaljevanju je predstavljena vsebina po treh nalog iz raziskav TIMSS in NPZ ter ene
naloge iz raziskave PISA, ki se pojavljajo v podobni obliki v vseh treh raziskavah. Kot
je navedeno že v 3. poglavju, je sestava nalog pri raziskavi PISA nekoliko drugačna in
se ne navezuje toliko na šolske kurikule, zato je izbrana le ena naloga, ki se pojavlja v
podobni obliki kot naloge iz drugih dveh raziskav. Poleg naloge je navedeno tudi njeno
vsebinsko področje in poglavje, kognitivno področje, tip naloge ter pravilni odgovor.

Vsebini naloge sledijo podatki o dosežkih učencev pri tej nalogi. Preglednice
prikazujejo število in odstotek izbranih odgovorov pri nalogi. Stolpec s pravilnim
odgovorom je odebeljen. Ker vsi učenci, ki so sodelovali v raziskavah TIMSS in PISA
niso pisali vseh nalog, sledijo prikazi porazdelitve samo za učence, ki so to nalogo pisali
v odvisnosti od njihovih skupnih dosežkov na področju fizike (TIMSS) oziroma
naravoslovne pismenosti (PISA). Zadnji graf prikazuje porazdelitev izbranih odgovorov
v nalogi v odvisnosti od skupnega dosežka učencev v raziskavi.

Poudariti je potrebno, da je dosežek pri raziskavi TIMSS dosežek na vsebinskem
področju fizike, pri NPZ je to skupni dosežek iz fizike in pri raziskavi PISA dosežek
naravoslovne pismenosti.
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5.1. TIMSS 2007

1. Svetloba

Barva predmeta, na primer jabolka, je enaka barvi svetlobe,

A

ki potuje skozi predmet.

B

ki jo predmet vpija.

C

ki se odbije od predmeta.

D

ki se lomi na predmetu.

Vsebinsko področje: Fizika
Poglavje: Svetloba
Kognitivno področje: Uporaba znanja in razumevanje konceptov
Tip naloge: izbirni tip
Rešitev: C

Preglednica 8: Število in odstotek izbranih odgovorov pri nalogi o svetlobi, TIMSS 2007.

Odgovor
Število
odgovorov
Odstotek
odgovorov [%]

A

B

C

D

Ostale
nepravilnosti

Skupaj

51

138

287

101

4

581

8,8

23,7

49,4

17,4

0,7
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nižja raven
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Slika 6: Porazdelitev učencev, ki so reševali nalogo o svetlobi, po njihovih dosežkih na vsebinskem
področju fizike, TIMSS 2007.
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Slika 7: Porazdelitev izbranih odgovorov pri nalogi o svetlobi v odvisnosti od dosežka na
vsebinskem področju fizike, TIMSS 2007.
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2. Zvok

Če v globoki dolini na Zemlji nekdo zakriči, bo slišal odmev kot zvok, ki se odbije
nazaj od okoliških gora. V podobni dolini na Luni pa odmeva ne bo slišal, ker

A

je sila teže na Luni premajhna.

B

je temperatura na Luni prenizka.

C

na Luni ni zraka, da bi zvok lahko potoval skozenj.

D

gore na Luni ne odbijajo zvoka.

Vsebinsko področje: Fizika
Poglavje: Zvok
Kognitivno področje: Uporaba znanja in razumevanje konceptov
Tip naloge: izbirni tip
Rešitev: C

Preglednica 9: Število in odstotek izbranih odgovorov pri nalogi o zvoku, TIMSS 2007.

Odgovor
Število
odgovorov
Odstotek
odgovorov [%]

A

B

C

D

Ostale
nepravilnosti

Skupaj

56

10

453

51

6

576

9,7

0,2

78,6

8,9

1,0
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Slika 8: Porazdelitev učencev, ki so reševali nalogo o zvoku, po njihovih dosežkih na vsebinskem
področju fizike, TIMSS 2007.
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Slika 9: Porazdelitev deleža izbranih odgovorov pri nalogi o zvoku v odvisnosti od dosežka na
vsebinskem področju fizike, TIMSS 2007.
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3. Gostota

Andrej je nalil malinov sirup na dno prazne čaše. Pazljivo je dolil plast glicerina, vode
in olja, kot kaže slika. Nato je v čašo spustil plastično ploščico.

Katera trditev je pravilna?

A

Olje ima večjo gostoto od malinovega sirupa.

B

Plastika ima manjšo gostoto od olja.

C

Glicerin ima večjo gostoto od olja.

D

Malinov sirup ima manjšo gostoto od vode.

Vsebinsko področje: Fizika
Poglavje: Sile in gibanja
Kognitivno področje: Sklepanje in utemeljevanje
Tip naloge: izbirni tip
Rešitev: C

Preglednica 10: Število in odstotek izbranih odgovorov pri nalogi o gostoti, TIMSS 2007.

Odgovor
Število
odgovorov
Odstotek
odgovorov [%]

A

B

C

D

Ostale
nepravilnosti

Skupaj

120

102

303

38

17

580

20,7

17,6

52,2

6,6

2,9
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Slika 10: Porazdelitev učencev, ki so reševali nalogo o gostoti, po njihovih dosežkih na vsebinskem
področju fizike, TIMSS 2007.
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Slika 11: Porazdelitev deleža izbranih odgovorov pri nalogi o gostoti v odvisnosti od dosežka na
vsebinskem področju fizike, TIMSS 2007.
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5.2. NPZ 2008

1. Svetloba

V sončni svetlobi opazuješ rumenega metulja. Katera od spodaj zapisanih izjav pravilno
opisuje, zakaj vidimo metulja rumenega? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Metulj odbija rumeno svetlobo, drugo svetlobo vpija.

B

Metulj odbija svetlobo vseh barv enako.

C

Metulj odbija svetlobo vseh barv, razen rumene.

D

Metulj oddaja svetlobo rumene barve.

Vsebinsko področje: Fizika
Poglavje: Svetloba
Kognitivno področje: Znanje in poznavanje
Tip naloge: izbirni tip
Rešitev: A

Preglednica 11: Število in odstotek izbranih odgovorov pri nalogi o svetlobi, NPZ 2008.

Odgovor
Število
odgovorov
Odstotek
odgovorov [%]

A

B

C

D

Ostale
nepravilnosti

Skupaj

2968

474

587

965

20

5014

59,2

9,5

11,7

19,2

0,4

Slika 12: Porazdelitev deleža izbranih odgovorov pri nalogi o svetlobi v odvisnosti od skupnega
dosežka na preizkusu (v odstotnih točkah), NPZ 2008.
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2. Zvok

Zvok se v zraku širi s hitrostjo 340 m/s. Katera od spodaj zapisanih izjav je pravilna?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Hitrost zvoka v praznem prostoru je manjša od hitrosti zvoka v zraku.

B

Hitrost zvoka v praznem prostoru je večja od hitrosti zvoka v zraku.

C

Hitrost zvoka v praznem prostoru je enaka hitrosti zvoka v zraku.

D

Skozi prazen prostor se zvok ne more širiti.

Vsebinsko področje: Fizika
Poglavje: Zvok
Kognitivno področje: Znanje in poznavanje
Tip naloge: izbirni tip
Rešitev: D

Preglednica 12: Število in odstotek izbranih odgovorov pri nalogi o zvoku, NPZ 2008.

Odgovor
Število
odgovorov
Odstotek
odgovorov [%]

A

B

C

D

Ostale
nepravilnosti

Skupaj

655

1482

1648

1184

45

5014

13,1

29,6

32,9

23,6

0,9

Slika 13: Porazdelitev deleža izbranih odgovorov pri nalogi o zvoku v odvisnosti od skupnega
dosežka na preizkusu (v odstotnih točkah), NPZ 2008.
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3. Gostota

Enake kroglice mirujejo v različnih
razli nih kapljevinah, kakor kaže slika. V katerem od
zapisanih zaporedij so kapljevine
kaplje
razvrščene
ene od tiste z najmanjšo gostoto do tiste z
največjo gostoto?

Obkroži črko
rko pred pravilnim odgovorom.
A

Zaporedje: 2, 1, 3, 4.

B

Zaporedje: 2, 3, 1, 4.

C

Zaporedje: 4, 1, 3, 2.

D

Zaporedje: 4, 3, 2, 1.

Vsebinsko področje:
čje: Fizika
Poglavje: Sile in tlak
Kognitivno področje:: Razumevanje in uporaba
Tip naloge: izbirni tip
Rešitev: B

Preglednica 13: Število in odstotek izbranih odgovorov pri
pri nalogi o gostoti, NPZ 2008.
2008

Odgovor
Število
odgovorov
Odstotek
odgovorov [%]

A

B

C

D

Ostale
nepravilnosti

Skupaj

40

2739

2186

41

8

5014

0,8

54,6

43,6

0,8

0,
0,2
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Slika 14: Porazdelitev deleža izbranih odgovorov pri nalogi o gostoti v odvisnosti od skupnega
dosežka na preizkusu (v odstotnih točkah), NPZ 2008.

5.3. PISA 2009

1. Gostota

Uvodno besedilo naloge govori o različni gostoti plastičnih materialov. Naloga je
sestavljena iz razpredelnice, kjer so v stolpcih navedene tri tekočine z različno gostoto
in dvema vrsticama, ki pripadata dvema različnima plastičnima materialoma s svojo
gostoto, ter primerom njune uporabe. Učenci morajo v tabeli označiti, kateri material bo
v kateri tekočini plaval oz. se potopil. Za pravilni odgovor se šteje, če je vseh šest
kombinacij pravilno označenih.

Vsebinsko področje: Fizika
Področje: Tehnološki sistemi
Kognitivno področje: Uporaba naravoslovno-znanstvenih podatkov
Tip naloge: kompleksni izbirni tip
Rešitev: vseh šest pravilnih kombinacij
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Preglednica 14: Število in odstotek izbranih odgovorov pri nalogi o gostoti, PISA 2009.

Število
odgovorov
Odstotek
odgovorov [%]

Pravilni

Nepravilni

Skupaj
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1189
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35,8

64,2
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Slika 15: Porazdelitev učencev, ki so reševali nalogo o gostoti, po njihovih dosežkih pri naravoslovni
pismenosti, PISA 2009.
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Slika 16: Porazdelitev deleža pravilnih in napačnih odgovorov pri nalogi o gostoti v odvisnosti od
skupnega dosežka učencev pri naravoslovni pismenosti v raziskavi PISA 2009.
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6. ANALIZA REZULTATOV NALOG

6.1. TIMSS 2007

6.1.1. Svetloba

Iz preglednice 8 je razvidno, da je na to nalogo pravilno odgovorila (odgovor C)
približno polovica učencev. Nepravilni odgovor A so učenci večinoma prepoznali kot
napačen odgovor, saj se je zanj odločilo manj kot 10 % učencev. Odgovor B je izbrala v
povprečju približno petina učencev, prav tako tudi odgovor D.

Katere odgovore so izbirali učenci glede na njihov skupni dosežek na področju fizike,
prikazuje slika 7. Čim uspešnejši so bili učenci, tem pogosteje so izbirali pravilni
odgovor. Izjema je učenec z dosežkom med 250 in 300 točk (slika 6), ki je odgovoril
pravilno in je tudi edini s tem dosežkom, zato je delež tega odgovora 1. Nalogo so
uspešno2 reševali učenci, ki imajo visoko in najvišjo raven znanja. Ostali učenci so še
vedno večinoma odgovarjali pravilno, vendar sta bila pogosto zastopana tudi odgovora
B in D. Pogosta izbira odgovora B je verjetno rezultat ugibanja ali pa napačne
predstave, da vidijo vpito svetlobo. Prav tako je pogosta izbira odgovora D verjetno
posledica ugibanja.

6.1.2. Zvok

Iz preglednice 9 je razvidno, da je na to nalogo pravilno odgovorilo (odgovor C)
približno 78 % učencev. Odgovore A, B in D so učenci večinoma izločili kot napačne
odgovore, saj se je zanje odločilo manj kot 10 % učencev.

Slika 9 prikazuje, katere odgovore so učenci izbirali glede na njihov skupni dosežek na
področju fizike. Pravilni odgovor so vedno pogosteje izbirali uspešnejši učenci. Izjema
je učenec z najnižjim dosežkom (slika 8), ki je odgovoril pravilno in je tudi edini s tem

2

Uspešno reševanje naloge pomeni, da je nalogo pravilno rešilo najmanj 65 % učencev posameznega
območja, nivoja ali ravni znanja in velja za vse tri raziskave.
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dosežkom. Nalogo so uspešno reševali učenci s srednjo, visoko in najvišjo ravnjo
znanja. Ostali učenci so kljub temu v približno polovici primerov odgovarjali pravilno.
Zanimivo je pojavljanje odgovora A, ki ga je konstantno izbirala približno desetina
učencev v vsaki skupini z različnimi skupnimi dosežki na preizkusu. Verjetno je izbira
teh učencev posledica njihovega neznanja o razširjanju zvoka in vedenja, da je sila teže
na Luni manjša kot na Zemlji.

6.1.3. Gostota

Iz preglednice 10 je razvidno, da je na to nalogo pravilno odgovorilo (odgovor C)
približno polovica učencev. Odgovor D so učenci večinoma izločili kot napačen
odgovor, saj se je zanj odločilo manj kot 10 % učencev. Odgovor A je izbrala v
povprečju približno petina učencev, prav tako tudi odgovor B.

Katere odgovore so izbirali učenci glede na njihov skupni dosežek na področju fizike,
prikazuje slika 11. Bolj kot so bili učenci uspešni, tem pogosteje so izbirali pravilni
odgovor. Iz primerjave slike 10 in slike 11 je razvidno, da so nalogo uspešno reševali
učenci, ki imajo visoko in najvišjo raven znanja. Učenci s srednjo ravnjo znanja so še
vedno večinoma odgovarjali pravilno. Pri učencih z nizko ravnjo znanja so deleži
odgovorov A, B in C približno enaki in so verjetno rezultat ugibanja. Pri učencih, ki
niso dosegli niti nižje ravni znanja, prevladujeta odgovora A in D. Napačni odgovori A,
B in D so si med seboj enakovredni, saj vsi govorijo, da je redkejša snov nižje v
kozarcu. Verjetno sta zaradi tega odgovora A in B enako zastopana pri učencih z nižjo,
srednjo in visoko ravnjo znanja. Odgovor D pa so učenci morda izločili kot napačen
odgovor, ker iz vsakdanjega življenja vedo, da je malinov sirup gostejši od vode.
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6.2. NPZ 2008

6.2.1. Svetloba

Preglednica 11 prikazuje, da je na to nalogo pravilno odgovorilo (odgovor A) približno
60 % učencev. Nepravilni odgovor B je izbralo približno 10 % učencev, prav tako
odgovor C. Nepravilni odgovor D je izbralo približno 20 % učencev.

Katere odgovore so izbirali učenci glede na njihov skupni dosežek na področju fizike,
prikazuje slika 12. Pravilni odgovor so vedno pogosteje izbirali uspešnejši učenci.
Nalogo so uspešno reševali učenci iz rdečega in modrega območja. Učenci iz rumenega
območja so še vedno večinoma pravilno odgovarjali, vendar se je pogosto pojavljal tudi
odgovor D. Pri učencih iz zelenega območja in nižje se je pravilni odgovor pojavljal
približno enako pogosto kot odgovor D. Odgovora B in C so učenci večinoma izločili
kot napačna odgovora. Pogosta izbira odgovora D pri manj uspešnih učencih razkriva
njihovo napačno predstavo, da predmeti oddajajo svetlobo tiste barve, ki jo vidimo.

6.2.2. Zvok

Iz preglednice 12 je razvidno, da je na to nalogo pravilno odgovorila (odgovor D)
približno četrtina učencev. Nepravilna odgovora B in C sta bila izbrana večkrat kot
pravilni odgovor. Odgovor A pa je izbralo približno 13 % učencev.

Slika 13 prikazuje, katere odgovore so izbirali učenci glede na njihov skupni dosežek na
področju fizike. Čim uspešnejši so bili učenci, tem pogosteje so izbirali pravilni
odgovor. Naloge niso uspešno reševali niti učenci iz modrega območja. Nizka uspešnost
je lahko posledica tega, da učenci ne vedo, da se zvok ne more širiti v praznem prostoru.
Razlog za nizko uspešnost je lahko tudi to, da učenci ne enačijo praznega prostora z
vakuumom. Pogosta izbira vseh štirih odgovorov nakazuje na ugibanje. Pogostejša
izbira odgovorov B in C od pravilnega odgovora morda nakazuje, da so učenci
zamenjali zvok s svetlobo, za katero bi bila lahko ta dva odgovora pravilna.
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6.2.3. Gostota

Iz preglednice 13 je razvidno, da je na to nalogo pravilno odgovorila (odgovor B) malo
več kot polovica učencev. Odgovor C je izbralo malo manj kot polovica učencev.
Nepravilna odgovora A in D pa se skoraj ne pojavljata (manj kot 1 %).

Izbor odgovorov učencev glede na njihov skupni dosežek na področju fizike, prikazuje
slika 14. Pravilni odgovor B so vedno pogosteje izbirali uspešnejši učenci. Nalogo so
uspešno reševali učenci iz modrega območja. Učenci iz rdečega in rumenega območja
so še vedno večkrat pravilno odgovarjali, vendar se je pogosto pojavljal tudi odgovor C.
Pri učencih iz zelenega območja in nižje pa se je odgovor C pojavljal večkrat od
pravilnega. Odgovora A in D so učenci izločili kot napačna odgovora. Izbira odgovora
C, ki je skoraj tako pogosto zastopana kot pravilni odgovor B, daje slutiti, da skoraj vsi
učenci iz slike v nalogi prepoznajo pravilen vrstni red. Ne vedo pa, ali je vrstni red
gostote kapljevin naraščajoč ali padajoč in zato odgovor izberejo naključno.

6.3. PISA 2009

6.3.1. Gostota

Na nalogo je pravilno odgovorilo približno 36 % dijakov, nepravilno pa 64 %, kar je
razvidno iz preglednice 14.

Katere odgovore so izbirali učenci glede na njihov skupni dosežek na področju
naravoslovja, prikazuje slika 16. Pravilni odgovor so vedno pogosteje izbirali uspešnejši
učenci. Iz primerjave slike 15 in slike 16 je razvidno, da so nalogo uspešno reševali
učenci na 5. in 6. ravni znanja. Učenci na 4. ravni znanja so še vedno odgovorili večkrat
pravilno kot napačno.
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7. PRIMERJAVA NALOG MED RAZISKAVAMI

7.1. SVETLOBA
Preglednica 15: Osnovne značilnosti primerljivih nalog na temo svetloba.

Tip naloge
Kognitivno področje
Odstotek pravilnih
odgovorov
Uspešnost reševanja

TIMSS
Izbirni tip
Uporaba znanja in
razumevanje
konceptov

NPZ
Izbirni tip
Znanje in
poznavanje

49,4 %

59,2 %

Učenci z višjo in
najvišjo ravnjo
znanja

Učenci iz rdečega in
modrega območja

Učenci se spoznajo s svetlobo v šestem in sedmem razredu pri naravoslovju, kjer se
poučijo tudi o barvah. Nalogi iz teme svetloba sta si pri raziskavah TIMSS in NPZ zelo
podobni, saj obe sprašujeta po tem, zakaj vidimo predmet v določeni barvi. Prav tako
sta obe nalogi izbirnega tipa. Razlikujeta pa se glede kognitivnega področja. Pri NPZ so
nalogi pripisali kognitivno stopnjo znanje in poznavanje. Menim, da zaradi tega, ker
mora učenec pokazati znanje, da vidi metulja rumenega, saj se odbija od njega samo
svetloba te barve. Pri raziskavi TIMSS pa so nalogi pripisali kognitivno stopnjo uporabe
znanja in razumevanje konceptov. Menim, da zato, ker mora učenec znanje o tem, zakaj
vidi osvetljen predmet v določeni barvi, uporabiti na primeru jabolka.

Pri raziskavi TIMSS so pisali nalogo učenci iz 8. razreda in približno polovica (49,4 %)
jih je odgovorilo pravilno. Nalogo pri NPZ je pisala ista generacija učencev leto pozneje
v 9. razredu, kjer jih je odgovorilo pravilno 59,2 %. Opazimo lahko, da se je povprečno
znanje o svetlobi s starostjo učencev povečalo za približno 10 %, čeprav teme o svetlobi
ni v učnem načrtu za 8. in 9. razred. Pri raziskavi TIMSS so nalogo uspešno reševali
učenci z višjo in najvišjo ravnjo znanja. Ti učenci so že sposobni vsebinskega
razumevanja pojmov, ki so povezani z nekaterimi naravoslovnimi sistemi in principi.
Razumejo nekatere osnove naravoslovnega raziskovanja in znajo uporabiti osnovne
fizikalne principe za rešitev nalog. Pri NPZ je spodnja meja uspešnega reševanja naloge
rdeče območje. Učenci iz tega območja uspešno rešujejo večino nalog I. kognitivne
stopnje (znanje in poznavanje). Uspešno rešujejo tudi več nalog II. kognitivne stopnje
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(razumevanje in uporaba), vendar pri tem bolj obvladajo uporabo enačb in zakonov,
manj pa razumevanje zakonitosti.

Rečemo lahko, da so nalogo pri obeh raziskavah uspešno reševali učenci s podobnim
nivojem znanja. Čeprav manj uspešni učenci naloge niso reševali uspešno, pa lahko iz
prikazov o izbranih odgovorih v odvisnosti od skupnih dosežkov (slika 7 in slika 12)
razberemo, da so pri NPZ pravilni odgovor izbirali nekoliko pogosteje.

7.2. ZVOK

Preglednica 16: Osnovne značilnosti primerljivih nalog na temo zvok.

Tip naloge
Kognitivno področje
Odstotek pravilnih
odgovorov
Uspešnost reševanja

TIMSS
Izbirni tip
Uporaba znanja in
razumevanje
konceptov

NPZ
Izbirni tip
Znanje in
poznavanje

78,6 %

23,6 %

Učenci s srednjo,
višjo in najvišjo
ravnjo znanja

Naloga nad modrim
območjem

Učenci se z zvokom spoznajo v šestem in sedmem razredu pri naravoslovju. Nalogi iz
teme zvok sta si pri raziskavah TIMSS in NPZ glede cilja podobni, saj obe zahtevata
znanje, da zvok za razširjanje potrebuje medij, torej ga v praznem prostoru ne slišimo.
Prav tako sta obe nalogi izbirnega tipa. Razlikujeta pa se glede kognitivnega področja.
Pri NPZ so nalogi pripisali kognitivno stopnjo; znanje in poznavanje. Učenec mora
pokazati znanje, da se v praznem prostoru zvok ne širi, na izbiro pa ima štiri trditve, ki
primerjajo hitrost zvoka v zraku in praznem prostoru. Pri raziskavi TIMSS so nalogi
pripisali kognitivno stopnjo uporabe znanja in razumevanje konceptov, ker učenec
primerja stanje na Zemlji s stanjem na Luni vedoč, da zvok za potovanje potrebuje
medij.

Pri raziskavi TIMSS so pisali nalogo učenci iz 8. razreda. 78,6 % jih je odgovorilo
pravilno. Nalogo pri NPZ je pisala ista generacija učencev leto pozneje v 9. razredu,
kjer jih je pravilno odgovorilo samo 23,6 %. Opazimo lahko veliko razliko med
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rezultati, ki so jih izmerili pri posamezni raziskavi. Pri raziskavi TIMSS je spodnja meja
uspešnega reševanja naloge srednja raven znanja. Učenci, ki so dosegli mejnik srednje
ravni znanja, so izkazali razumevanje pojmov, ki so povezani z nekaterimi
naravoslovnimi sistemi in principi. Znajo uporabljati znanje v praktičnih situacijah in
pokazati svoje znanje preko kratkega opisa odgovorov. Pri NPZ se je ta naloga izkazala
za zelo težko, saj je niso uspešno reševali niti učenci iz modrega območja. Seveda pa so
v obeh raziskavah pogosteje izbirali pravilni odgovor uspešnejši učenci.

Odgovor, zakaj je prišlo v enem letu pri učencih do tako velikega padca znanja o zvoku,
če sploh lahko govorimo o padcu znanja, nam morebiti lahko poda analiza nalog iz
prejšnjega poglavja. Iz prikazov o izbranih odgovorih v odvisnosti od skupnih dosežkov
pri NPZ (slika 13) smo sklepali, da učenci verjetno ne poznajo lastnosti praznega
prostora ali pa se ne zavedajo, da v njem ni niti zraka. Medtem ko je v pravilnem
odgovoru pri raziskavi TIMSS eksplicitno navedeno, da na Luni ni zraka, skozi
katerega bi lahko zvok potoval. Druga možna razlaga pa je, da so nekateri učenci
zamenjali zvok za svetlobo, kar je razvidno iz pogoste izbire odgovorov B in C. Po
drugi strani pa lahko iz odgovorov raziskave TIMSS (slika 9) sklepamo, da so pravilni
odgovori bolj posledica poznavanja razmer na Luni, kot znanja o zvoku. K takšnemu
sklepu se nagiba tudi konstantna izbira odgovora A, ki nakazuje na poznavanje
določenih razmer na Luni. Iz tega sledi, da se verjetno znanje učencev o zvoku po enem
letu ni drastično zmanjšalo, ampak sta nalogi merili različno znanje. Iz tega primera se
mogoče da razbrati, da so naši učenci dobri pri razumevanju in uporabi znanja, saj na
podlagi primerjanja razmer na Zemlji in Luni vedo, da zvok za potovanje potrebuje
medij. Šibki pa so pri analizi, saj iz tega znanja ne razberejo osnovne lastnosti
razširjanja zvoka, ki je splošna in ne velja samo na Luni.
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7.3. GOSTOTA

Preglednica 17: Osnovne značilnosti primerljivih nalog na temo gostota.

TIMSS

NPZ

Izbirni tip

Izbirni tip

Sklepanje in
utemeljevanje

Razumevanje in
uporaba

52,2 %

54,6 %

35,8 %

Učenci z višjo in
najvišjo ravnjo
znanja

Učenci iz modrega
območja

Učenci na 5. in 6.
ravni znanja

Tip naloge

Kognitivno področje
Odstotek pravilnih
odgovorov
Uspešnost reševanja

PISA
Kompleksni izbirni
tip
Uporaba
naravoslovnoznanstvenih
podatkov

Učenci se spoznajo z gostoto in vzgonom v osmem razredu pri predmetu fizika. Nalogi
iz teme gostota sta si pri raziskavah TIMSS in NPZ vsebinsko zelo podobni, saj je v
obeh nalogah opisan določen predmet, ki je potopljen v tekočine z različnimi gostotami.
Pri raziskavi TIMSS so predmet in vse tekočine v enem kozarcu, učenec pa mora
pravilno primerjati njihove gostote. Pri NPZ je predmet potopljen v vsako tekočino
posebej, učenci pa morajo na podlagi lege predmeta urediti gostote tekočin v pravilnem
vrstnem redu. Naloga iz gostote pri raziskavi PISA je nekoliko drugačna, saj predstavlja
dva predmeta in tri tekočine z znanimi gostotami, učenec pa mora med sabo primerjati
gostote in označiti, v katerih tekočinah predmeta plavata in v katerih se potopita. Nalogi
pri raziskavah TIMSS in NPZ sta izbirnega tipa, medtem ko je naloga pri raziskavi
PISA kompleksnega izbirnega tipa. Pri raziskavi TIMSS so nalogi pripisali najvišjo
kognitivno stopnjo sklepanja in utemeljevanja, saj mora učenec, na podlagi znanja o
gostoti in vzgonu, iz praktičnega primera nivojev tekočin in predmeta pravilno sklepati,
kateri odgovor predstavlja pravilno primerjavo gostot. Pri NPZ so nalogi pripisali
kognitivno stopnjo razumevanja in uporabe znanja, ker mora učenec uporabiti znanje o
gostoti in vzgonu, da ugotovi s pomočjo predmeta, kakšno gostoto imajo tekočine, ter
gostote tekočin uredi od najmanjše do največje. Tudi pri raziskavi PISA so nalogi
pripisali kognitivno področje uporabe naravoslovno-znanstvenih podatkov, saj morajo
učenci uporabiti znanje o gostoti tako, da jih primerjajo med seboj in označijo ali
predmet plava ali se potopi.
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Pri raziskavi TIMSS so nalogo pisali učenci 8. razredov. Dobra polovica (52,2 %) jih je
na vprašanje odgovorilo pravilno. Nalogo pri NPZ je pisala ista generacija učencev leto
pozneje v 9. razredu, kjer jih je prav tako pravilno odgovorilo dobra polovica 54,6 %.
Še eno leto kasneje je ista generacija učencev sodelovala pri raziskavi PISA. Na nalogo
o gostoti jih je pravilno odgovorilo le 35,6 %. Pri raziskavi TIMSS je spodnja meja
uspešnega reševanja višja raven znanja. Učenci te ravni znanja so že sposobni
vsebinskega razumevanja pojmov, ki so povezani z nekaterimi naravoslovnimi sistemi
in principi. Razumejo nekatere osnove naravoslovnega raziskovanja in znajo uporabiti
osnovne fizikalne principe za rešitev nalog. Pri NPZ to nalogo uspešno rešujejo le
učenci iz modrega območja. To je 10 % učencev iz celotne populacije, ki imajo najvišje
skupne dosežke pri fiziki. Ti učenci fizikalne pojave dobro opazujejo in opisujejo.
Razumejo fizikalne zakonitosti pojavov in znajo dobro sklepati ter analizirati. Pri
raziskavi PISA je za to nalogo spodnja meja uspešnega reševanja 5. raven znanja.
Učenci na tej ravni uporabljajo visoko razvite sposobnosti raziskovanja, ustrezno
povezujejo svoje znanje in prinašajo kritične vpoglede v te situacije. Lahko primerjajo,
izbirajo in vrednotijo ustrezne naravoslovno-znanstvene dokaze ter podatke. Temelječ
na kritični analizi teh dokazov in podatkov lahko sestavijo razlage ter utemeljitve.

Na splošno lahko rečemo, da se odstotek pravilnih odgovorov in s tem znanja o gostoti
z višanjem starosti učencev ne spreminja. Malenkost nižji odstotek pravilnih odgovorov
pri raziskavi PISA bi lahko pripisali le kompleksnemu izbirnemu tipu naloge, saj naloga
drugače ni zahtevnejša od nalog drugih dveh raziskav. Opazimo lahko tudi, da se z leti
spodnja meja uspešnega reševanja naloge iz gostote povečuje, vendar je pri raziskavi
PISA to nezanesljiv podatek, saj raven znanja meri na celotnem naravoslovnem
področju, ne samo pri fiziki.
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8. ZAKLJUČEK

V diplomskem delu smo primerjali tri eksterna preverjanja znanja: TIMSS, NPZ in
PISA. Vse tri raziskave se med seboj močno razlikujejo. Razlikujejo se npr. po starosti
ciljne populacije, pri kateri merijo znanje: TIMSS preverja znanje osmošolcev in
četrtošolcev, NPZ v zaključku osnovnega šolanja preverja znanje devetošolcev, PISA
pa preverja znanje petnajstletnikov, ne glede na to v kateri izobraževalni ustanovi se
nahajajo. Čeprav vse tri raziskave poleg ostalega merijo tudi znanje fizike, merijo
različne oblike znanja, kot sta npr. kurikularno znanje pri raziskavah TIMSS in NPZ ter
uporabno znanje pri raziskavi PISA. Pri raziskavah tudi niso bile uporabljene identične
metodologije, analize in predstavitve končnih rezultatov. Rezultati pri raziskavah
TIMSS in PISA so podani v obliki odstopanja od izračunanega mednarodnega
povprečja, pri NPZ pa so končni rezultati predstavljeni v obliki konkretnih dosežkov
učencev. Prav tako pri raziskavah TIMSS in PISA vsi učenci ne izpolnjujejo vseh nalog,
zato je uporabljena posebna metodologija, s pomočjo katere je možno na podlagi
uspešnosti reševanja enega zvezka izračunati, kako uspešen bi bil ta učenec pri vseh
nalogah preizkusa.

Iz izhodišč in metodologije raziskav ter njihovih ciljev lahko sklepamo, da je za
preverjanje znanja kurikularne fizike v Sloveniji najbolj primerna raziskava NPZ.
Čeprav sta tako NPZ kot TIMSS zasnovani za merjenje kurikularnega znanja, se z
raziskavo TIMSS meri kurikularno znanje, ki je značilno za vse sodelujoče države v
raziskavi. Raziskava TIMSS je namreč v prvi vrsti namenjena primerjanju
kurikularnega znanja med posameznimi državami. Raziskava PISA pa je povsem
usmerjena v preverjanje uporabnega znanja in je za preverjanje te vrste znanja
najprimernejša tako v Sloveniji kot tudi v mednarodnem merilu za primerjavo med
državami.

V diplomskem delu smo analizirali znanje iste generacije učencev. V raziskavi TIMSS
je bilo leta 2007 njihovo znanje izmerjeno v osmem razredu osnovne šole, v raziskavi
NPZ je bilo njihovo znanje izmerjeno leto kasneje v devetem razredu, v raziskavi PISA
pa je bilo znanje iste generacije učencev izmerjeno leta 2009, ko so bili učenci stari 15.
let. Ker raziskav med seboj neposredno ni mogoče primerjati, smo se v diplomskem
delu osredotočili le na posamezne naloge, ki so med seboj primerljive. Pri pregledu
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nalog smo ugotovili, da vse tri raziskave vsebujejo samo po eno primerljivo nalogo, in
sicer na temo gostote in vzgona. Poleg teh TIMSS in NPZ vsebujeta še dve primerljivi
nalogi, eno na temo svetlobe in eno na temo zvoka. Razlog za majhno število
primerljivih nalog je predvsem vsebinska obsežnost fizike in veliko število tem, ki jih
fizika obravnava. Razlog za pomanjkanje primerljivih nalog lahko najdemo tudi v
dejstvu, da raziskavi TIMSS in PISA obravnavata celotno naravoslovje, zaradi česar je
obravnavi fizike namenjena samo približno četrtina nalog. Poleg tega pa je PISA
namenjena preverjanju uporabnega znanja, kar še dodatno zmanjša število primerljivih
nalog.

Analize rezultatov primerljivih nalog so pokazale, da se raziskave dopolnjujejo. To
potrjujejo analize nalog na temo zvoka in gostote. Pri nalogah na temo zvoka je velik
padec števila pravilnih odgovorov pri NPZ, v primerjavi z rezultati raziskave TIMSS
leto prej, mogoče razložiti na podlagi analize izbranih odgovorov, ki so jih učenci
izbrali pri posamezni raziskavi. Pri nalogah na temo gostote se rezultati prav tako
dopolnjujejo, saj na podlagi primerjave rezultatov lahko opazimo, da se znanje o gostoti
s starostjo rahlo povečuje, na rezultate pa občutno vpliva oblika oziroma tip naloge. To
pomeni, da moramo za dejansko ugotavljanje znanja imeti več raziskav oziroma čim
več podatkov, da izluščimo pravo znanje učencev. Seveda se pri kakšnih nalogah zgodi,
da so rezultati podobni pri podobnih nalogah, torej gre za podvajanje rezultatov, vendar
je to zgolj potrditev ocene znanja, ki ga podajo raziskave. Takšne rezultate smo
ugotovili pri nalogah na temo svetlobe, saj sta si nalogi vsebinsko in po sestavi zelo
podobni. Primerjava rezultatov pa je pokazala, da znanje o svetlobi s starostjo učencev
rahlo raste, kar je bilo tudi pričakovano.

Razlike med raziskavami nakazujejo, da njihovih rezultatov ne moremo neposredno
primerjati. To pa še ne pomeni, da ni možno narediti nobenih primerjav. Če raziskave
merijo podobno znanje in kompetence, je določene primerjave vsekakor možno izvesti.
Pri interpretaciji rezultatov pa je treba upoštevati metodološke razlike posameznih
raziskav. Zaradi preverjanja iste vrste znanja se pri raziskavi TIMSS in NPZ meri bolj
podobno znanje kot pri raziskavi PISA, zato so rezultati NPZ bolj primerljivi z rezultati
raziskave TIMSS kot z rezultati raziskave PISA.
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Na podlagi v diplomskem delu pregledane literature lahko zaključimo, da se v Sloveniji
izvaja relativno veliko število raziskav na temo fizike. Rezultate, pridobljene v teh
raziskavah, bi lahko še bolje izkoristili tako, da bi opravili tudi analize med samimi
raziskavami in ne samo znotraj posamezne raziskave. Na ta način bi lahko pridobili
globlji vpogled v obseg znanja fizike, ki ga imajo učenci po zaključenem obveznem
šolanju.
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