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I 

 

POVZETEK 

 

S posodobitvijo šolstva so veljavo pridobile aktivne metode poučevanja, katerih cilj je 

spodbuditi učenca k miselni aktivnosti z namenom usvajanja in poglabljanja znanja. Ena od 

metod je vrstniško učenje, pri katerem učenec v usmerjeni interakciji s svojimi sošolci 

izboljšuje svojo komunikacijsko kompetenco in pri tem uporabi znanje, ki ga že ima, hkrati pa 

ga poglablja in na novo konstruira. Tehnika učenja s sošolčevo razlago (angl. Peer Instruction, 

v nadaljevanju PI), ki jo je utemeljil profesor fizike Eric Mazur, ima več korakov, eden od njih 

vključuje diskusijo med sošolci v majhnih skupinah. Z uporabo tehnike PI lahko učenci 

razrešijo napačne predstave o naravoslovnih pojmih, poglobijo znanje, tako da postane 

trajnejše, in spremenijo interes za učenje naravoslovja. Tehnika je večinoma uporabljena v 

višjem izobraževanju, raziskave pa nakazujejo na smiselnost njene vpeljave v primarno 

izobraževanje. V magistrskem delu smo tehniko uporabili, da bi ugotovili, v kolikšni meri lahko 

prednosti omenjene tehnike zaznamo pri učencih 4. razreda osnovne šole. V raziskavo so bili 

vključeni učenci in učitelji štirih oddelkov 4. razreda osnovne šole, skupaj 81 učencev in štirje 

učitelji. Tehnika PI je bila uporabljena za utrjevanje in poglabljanje znanja dveh sklopov učnih 

vsebin predmeta naravoslovje in tehnika, imenovanih Snovi in njihove lastnosti ter Elektrika in 

magnetizem. Eno učno vsebino je po predlogi izvedla ena od učiteljic z uporabo tehnike PI in 

v intervjuju poročala o rezultatih. Podatki o odgovorih učencev pred in po diskusiji s sošolci so 

bili zbrani z glasovalnim sistemom Plickers. Pozni preizkus smo izvedli 14 dni po vsaki učni 

uri poglabljanja učne vsebine. Učenci so pred prvim učnim sklopom izpolnili vprašalnik o 

interesu za naravoslovje in tehniko, ob zaključku raziskave pa so v vprašalniku o tehniki PI 

tako učenci kot učitelji podali svoje mnenje o uporabljeni tehniki. Podatki so bili analizirani na 

osnovi deskriptivne in inferenčne statistike. Ugotovili smo, da je število pravilnih odgovorov 

na vprašanja po posvetu s sošolci statistično pomembno večje kot pri glasovanju pred posvetom. 

Število pravilnih odgovorov tudi po 14 dneh, ko smo izvedli pozni preizkus, ne upade, torej 

znanje, poglobljeno in pridobljeno s tehniko PI, nakazuje na trajnost. Ocena pri predmetu NIT 

je povezana s številom popravljenih odgovorov, pri čemer imajo učenci z oceno 5 večje število 

pravilnih odgovorov, učenci z oceno 3 pa več popravljenih odgovorov, torej večji napredek v 

znanju (podan kot g-faktor). Interes učencev za naravoslovje ne korelira z višino napredka, torej 

je tehnika učinkovita za vse učence, tj. ne glede na interes za naravoslovje. Učenci imajo o 

tehniki PI dobro mnenje, učitelji omenjenih štirih oddelkov vidijo veliko prednosti, zavedajo 

pa se tudi zahtevnosti priprave kakovostnih vprašanj, ki vplivajo na uspešnost tehnike PI. 

Uporabljen glasovalni sistem (aplikacijo Plickers) vrednotijo kot pozitivno tako učenci kot 

učitelji. Ugotovitve prispevajo k prepoznavanju tehnike učenja s sošolčevo razlago kot 

učinkovite za pouk naravoslovja in tehnike v 4. razredu osnovne šole, zaradi česar bi bilo 

nadaljnje raziskovanje področja smotrno. 

 

 

 

 

Ključne besede: naravoslovje in tehnika, interes, trajnost znanja, učenje s sošolčevo razlago, 

Plickers 
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ABSTRACT 

Delving into Physical and Chemical Contents of the Science and Technology Subject with Peer 

Instruction Approach in the 4th Grade of Elementary School 

 

With the modernization of education, active teaching methods have gained prominence. Their 

aim is to encourage students to engage in mental activity to learn and deepen their knowledge. 

One of the methods is peer learning, where the student in directed interaction with his 

classmates progresses in communication competence, using the knowledge he already has, and 

at the same time deepens and constructs it anew. The Peer instruction technique, grounded by 

physics professor Eric Mazur, has several steps, one of which involves a small group discussion 

with classmates. By using the PI technique, students can solve misconceptions in science 

concepts, deepen their knowledge and make it more permanent, and change their interest in 

learning science. The technique is mostly used in higher education, and research shows it is 

sensible to introduce it in primary education as well. In the master's thesis, we used the 

technique to determine the extent to which positive effects of the technique can be detected in 

students of the 4th grade of primary school. The study included students and teachers of four 

departments of the 4th grade of primary school, a total of 81 students and four teachers. The PI 

technique was used to consolidate and deepen knowledge in two sets of contents from subject 

science and technology, substances and their properties, electricity, and magnetism. Data on 

student responses before and after discussion with classmates were collected using the Plickers 

voting system. A late test was performed 14 days after each lesson of deepening the content. 

Before the first learning session, students completed a questionnaire on interest in science and 

technology, and at the end of the research, students and teachers gave their opinion on the 

technique used in the questionnaire on PI technique. Data were analysed at the level of 

descriptive and inferential statistics. We found that the number of correct answers after 

discussion with classmates was statistically significantly higher than before the discussion. The 

number of correct answers does not decrease even after 14 days, when we performed a late test, 

so the knowledge deepened and acquired with the PI technique indicates permanence. The 

students' grade in subject NIT is statistically related to the number of corrected answers, 

students with grade 5 have a higher number of correct answers, but students with grade 3 have 

more corrected answers, which shows greater progress in knowledge (given as the g -factor). 

Students' interest in science does not correlate with the level of progress, so the technique is 

effective for all students, regardless of their interest in science. Students have a good opinion 

about the PI technique, the teachers of the four departments see many advantages, and they are 

also aware of the complexity of preparing quality questions that affect the success of the PI 

technique. The used voting system Plickers is positively evaluated by both students and 

teachers. 

The findings contribute to the recognition of Peer Instruction technique as effective for science 

and technology lessons in the 4th grade of primary school and imply further research in the 

field. 

 

Keywords: Science and Technology, interest, retention of knowledge, Peer Instruction, 

Plickers 
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1 UVOD 
Bistvo prenovljenega šolstva je nov pogled na znanje, učenje in poučevanje. Učenje mora 

prerasti od učenja na pamet do razumevanja. Učenje, pri katerem učenci aktivno procesirajo 

informacije, jih uvrščajo v svoje obstoječe znanje in ga tako sami izgrajujejo, je pomemben 

izobraževalni cilj (Anderson, 2016). Le faktografsko znanje namreč ne zadošča za reševanje 

problemskih situacij, pri katerih je treba dejstva smiselno uporabiti, jih postaviti v novo 

situacijo in predlagati rešitve. Pri poučevanju naravoslovja, za katerega je značilno postopno in 

sistematično razvijanje razumevanja temeljnih pojmov, je aktivnost učencev1 izredno 

pomembna (Grmek, 2009). Tudi didaktika naravoslovja narekuje uporabo aktivnih metod 

poučevanja, ki učence spodbujajo k miselni aktivnosti. Takšno učenje namreč vpliva na 

trajnejše in uporabnejše znanje (Vodopivec idr., 2003). Metod in pristopov za dosego tega je 

veliko. Otrok v 2. triletju osnovne šole razvojno vedno bolj stremi k dejavnemu sodelovanju z 

drugimi (Marjanovič Umek, 2004), zato je v tem času eden od učinkovitejših pristopov 

sodelovalno učenje, kamor uvrščamo tudi tehniko učenja s sošolčevo razlago (angl. Peer 

Instruction). Tehniko PI2 je razvil Eric Mazur, profesor fizike na univerzi Harvard, ki je 

ugotovil, da njegovi študentje kljub dobrim rezultatom ne razumejo povsem osnovnih 

konceptov. V raziskavah (Mazur, 2007; Gok, T., Gok, O., 2017) se je pokazalo, da tehnika (tudi 

v kombinaciji z drugimi pristopi) pozitivno vpliva tako na kognitivno področje (reševanje 

problemov, razumevanje konceptov, veščina sklepanja, učni napredek itn.) kot na afektivno 

področje (motivacija, interes, prepričanje, samozavest itn.) učencev. Uporaba tehnike PI se je s 

področja fizike razširila tudi na druga področja in jo večinoma uporabljajo predvsem na 

sekundarni stopnji izobraževanja, redko pa v osnovni šoli. Rezultati raziskav, ki so jih med 

drugimi predstavile N. Nahtigal (2016), T. Čampa (2017), T. Prodan (2020) v svojih 

magistrskih delih, kažejo, da je tehniko PI smiselno uporabiti tudi v osnovni šoli. N. Nahtigal 

in T. Čampa sta tehniko uporabili pri naravoslovju in tehniki pri učencih v 4. razredu osnovne 

šole, T. Prodan pa pri NIT3 v 5. razredu. Vse poročajo o napredku znanja učencev. V naši 

raziskavi smo tehniko PI na podlagi ugotovitev predhodnih raziskav uporabili v 4. razredu pri 

predmetu naravoslovje in tehnika, in sicer v fazi utrjevanja snovi, povezane s snovmi in 

njihovimi lastnostmi ter magnetizmom in elektriko. Zanimal nas je vpliv tehnike na trajnost 

znanja in povezanost z interesom učencev za naravoslovje, zanimalo pa nas je tudi mnenje 

učencev in učiteljev4 o tehniki PI. 

 

Magistrsko delo je strukturirano tako, da v drugem poglavju najprej predstavimo teoretična 

izhodišča, pri čemer se najprej lotimo opredelitev učenja in pouka (2.1), tako da opišemo učenje 

in poučevanje (2.1.1) ter pouk (2.1.2). V podpoglavju 2.2 pišemo o učenju naravoslovja in 

interesu za naravoslovje (2.2.1). V podpoglavju 2.3 v ospredje postavimo učiteljevo vlogo, v 

podpoglavju 2.4 pa podrobneje predstavimo vrstniško učenje in tehniko učenja s sošolčevo 

razlago ter pomen vprašanj (2.4.2). Sledi podpoglavje, povezano s trajnostjo znanja (2.1), in 

 
1 V magistrskem delu izraz učenec velja enakovredno za učenca in učenko. 

2 V magistrskem delu uporabljamo izraz tehnika PI (angl. Peer Instruction) kot okrajšavo za tehniko poučevanja 

s sošolčevo razlago. 

3 V magistrskem delu kratica NIT pomeni predmet naravoslovje in tehnika. 

4 V magistrskem delu izraz učitelj velja enakovredno za učitelja in učiteljico. 
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pregled fizikalnih in kemijskih vsebin v učnih načrtih (2.2) z naravoslovnimi osnovami (2.7). 

V poglavju 3 predstavimo empirični del magistrskega dela. Opredelimo raziskovalni problem 

(3.1), predstavimo cilje raziskave in raziskovalna vprašanja (3.2), podrobno predstavimo 

metodologijo (3.3) in rezultate (3.4). Med rezultati najprej predstavimo vsebinska sklopa po 

posameznih vprašanjih, nato predstavimo dosežke učencev in dosežke po oddelkih, na koncu 

pa še uspešnost tehnike v celoti (3.4.3). Sledi analiza podatkov, zbranih z vprašalnikom o 

interesu za naravoslovje ter vprašalnikom o mnenju učencev in učiteljev o tehniki PI. Poglavje 

rezultatov zaključuje intervju z učiteljico o njeni prvi uporabi tehnike PI. V sintezi izsledkov z 

razpravo (poglavje 4) rezultate povežemo in komentiramo ter jih povzamemo v zaključku 

(poglavje 5). Sledi seznam virov in uporabljene literature (poglavje 6), v poglavju 7 pa je 

mogoče najti priloge. 

 

  



10 

 

2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 

V poglavju so zapisana pomembna teoretična izhodišča za našo raziskavo, ki temeljijo na 

strokovni literaturi in predhodnih raziskavah. Predstavljamo osnove poučevanja, posebnosti 

naravoslovja, uporabljene vsebine iz učnih načrtov ter v raziskavi uporabljeno tehniko 

poučevanja s sošolčevo razlago. 

 

 

2.1. UČENJE IN POUK 

»Po naravi smo ljudje učenci in raziskovalci.« 

ENLITe, 2014 

2.1.1. Učenje in poučevanje 

»Trenutki pri uri morajo pripadati študentu – ne študentom, ampak zelo enkratnemu študentu. 

Ne poučuješ razreda. Poučuješ študenta.«  

Ken Bain, 2004, str. 97 

Učenje je po definiciji mednarodne klasifikacije izobraževanja ISCED »individualno 

pridobivanje ali spreminjanje informacij, znanja, razumevanja, stališč, vrednot, veščin, 

kompetenc ali vedenja skozi izkušnje, prakso, študij ali pouk«. (ISCED, 2011, str. 9) Poteka v 

učencu samem, torej je notranji proces, ki ga lahko z različnimi didaktičnimi pristopi 

usmerjamo in izboljšujemo njegovo kakovost, kvantiteto in trajnost. 

 

Blažič idr., (2003, str. 332) poučevanje opredeljujejo kot »namerno učiteljevo delovanje, 

usmerjeno v učenje kot učenčevo notranjo aktivnost«. Poučevanje je torej interaktivni proces 

med učiteljem in učencem, ki je usmerjen v konstrukcijo učenčevega znanja, pri čemer je 

ključna učenčeva lastna aktivnost. Tradicionalno pojmovanje poučevanja kot razlaganja in 

posredovanja znanja učencem je treba razširiti in dopolniti s sodobnimi znanstvenimi spoznanji, 

ne pa odpraviti. Posredovanje znanja dopolnjuje učenčevo učno oz. izobraževalno dejavnost, 

torej je pomemben del izobraževalnega procesa. Poučevanje je tako po sodobnih didaktičnih 

pojmovanjih zahtevna in obsežna dejavnost učitelja, ki jo načrtno, premišljeno in metodično 

načrtuje in izvaja v dinamičnem odnosu z učencem (Blažič idr., 2003). 

 

Za uspešno učenje in poučevanje je treba upoštevati določene pogoje, poleg tega tudi notranje 

in zunanje dejavnike, ki lahko bistveno vplivajo na njuno kakovost. Tako dejavnike kot 

razvojne značilnosti učencev so strokovnjaki z različnih področij strnili v načela (slika 1). Ob 

upoštevanju psiholoških in didaktičnih načel poučevanje poteka po meri učenca, učenje je 

privlačno, uspešno in učinkovito, znanje pa trajnejše. 
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Slika 1: Dvajset najpomembnejših psiholoških načel za poučevanje in učenje od vrtca do srednje šole 

American Psychological Association, Coalition for Psychology in Schools and Education. (2016). 

DVAJSET najpomembnejših psiholoških načel za poučevanje in učenje od vrtca do srednje šole. E-

gradivo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti (CRSN). 

https://www.apa.org/ed/schools/teaching-learning/top-twenty-principles-slovenian.pdf  

 

 

2.1.2. Pouk 

»Najbolj učinkovit pouk je tisti, ki upošteva prejšnje predstave  

o pojavih in zakonitostih ter miselne sposobnosti učenca.« 

Piciga, 1995 

V pojmu pouk se prepletata tako učenje kot poučevanje. Če želimo pouk oblikovati sodobno, 

tj. z upoštevanjem sodobnih znanstvenih spoznanj, je pomembno, da ga pojmujemo pravilno. 

Ne gre namreč le za učiteljevo posredovanje informacij oz. znanja z določenega področja, pri 

čemer se učenci učijo tako, da sprejemajo informacije, temveč tudi za to, da učitelj in učenci 

skupaj načrtujejo, odkrivajo in rešujejo probleme ter vrednotijo dobljene rešitve. V tem 

vzgojno-izobraževalnem procesu, ki poteka načrtno in sistematično ter s katerim skušamo 

doseči vnaprej postavljene učne cilje, učenci pridobivajo znanje in dosegajo tudi druge cilje, in 

sicer predvsem z lastno psihično aktivnostjo. V navezavi na izpostavljeno se v literaturi pojavlja 

pomensko ustreznejša besedo za raznoliko dogajanje v razredu, tj. izobraževalni proces. 

Rezultat tega procesa se kaže v učenčevem poglobljenem znanju, razvijanju sposobnosti in 

celotne osebnosti, pri čemer ob spremljanju lastnega dela profesionalno napreduje tudi učitelj 

(Blažič idr., 2003). 

 

https://www.apa.org/ed/schools/teaching-learning/top-twenty-principles-slovenian.pdf
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2.2. UČENJE NARAVOSLOVJA 

»I cannot teach anybody anything,  

I can only make them think.«  

Sokrat 

Način učenja in poučevanja, ki je značilen in učinkovit predvsem za področje naravoslovja in 

matematike, za katerega je učenje z razumevanjem izrednega pomena, temelji na 

konstruktivistični paradigmi (Petek, 2012). Avtorica Plut Pregelj (2008, str. 16) kot temeljna 

načela didaktičnega konstruktivizma opredeljuje sledeča:  

1. Učenci gradijo svoje znanje, ki ni kopija posredovanega. Oblikovanje znanja 

pogojujejo kognitivni, emocionalni in socialni dejavniki, pri čemer je jezik temeljno 

orodje učenja.  

2. Organizacija pouka mora omogočiti sinergijo dejavnikov, saj pogojuje oblikovanje 

znanja učencev, ki je relativno obstojno, smiselno in uporabno. V tem procesu so 

pomembni učenčeva izkušnja, njegova miselna dejavnost, trud, sodelovanje, 

spoštovanje različnosti in soočanje z življenjskimi problemi. Bistvena sestavina 

učenja je razreševanje novih problemov in razmišljanje o učenju (refleksija, t. i. 

metaučenje).  

3. Obstoječe znanje, stališča in interesi so ena od temeljnih izhodiščnih točk pouka. 

4. Pomembna je individualna odgovornost. Slednje pomeni, da je učitelj odgovoren za 

poučevanje in posledično za pridobivanje učenčevega znanja, učenec pa za svoje 

učenje in znanje.  

Na podlagi te in drugih teorij je bilo oblikovanih mnogo strategij poučevanja naravoslovja, med 

katere sodijo npr. raziskovalni pouk, projektni pouk, problemski pouk, delovno orientiran pouk, 

izkustveno usmerjen pouk, programirani pouk in timski pouk. V okviru strategije je treba izbrati 

ustrezne učne metode in oblike. 

 

2.2.1. Interes za naravoslovje 

Interes ali zanimanje je čustveni odziv, ki pokaže učenčev odnos do vsebine ali celotnega 

učnega področja. Ločiti je mogoče t. i. situacijski interes, za katerega velja, da osebo zanima 

določen dogodek, kontekst ali naloga (npr. izvedba eksperimenta), in osebni interes, za katerega 

je značilna dlje trajajoča notranja želja, da bi razumel neko temo (npr. delovanje vulkanov). Če 

v učencu večkrat vzbudimo in vzdržujemo situacijski interes, lahko ta preraste v osebni interes, 

ki se nato odraža v osebnih vrednotah in izbirah, npr. pri izbiri poklicne poti (Hasni in Potvin, 

2015).  (Osebni) interes za naravoslovje je tako eden od ključnih dejavnikov za učenčevo željo 

po pridobivanju dodatnega naravoslovnega znanja in spretnosti, izkazovanje pripravljenosti za 

iskanje informacij, poleg tega je večkrat povezan tudi z dosežki učencev na tem področju 

(PISA, 2006). 
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2.3. Učiteljeva vloga 

»I never teach my pupils; I only attempt  

to provide the conditions in which they can learn.« 

Albert Einstein 

Skladno s t. i. tradicionalnimi metodami poučevanja je učitelj tisti, ki ima znanje in ki ga s 

poučevanjem prenaša učencem, ti pa ga sprejmejo. Sodobna spoznanja glede učenja in pouka 

v nasprotju s tem učitelja ne opredeljujejo kot prinašalca in prenašalca znanja. Aktivni pristopi 

in načini učenja namreč prenašajo odgovornost za učenje na učenca, učitelj pa postane 

moderator, organizator, spremljevalec, usmerjevalec učnega procesa in tisti, ki učencem 

pripravi čim boljše okoliščine za učenje. Poleg tega je učitelj tisti, ki izbere, usklajuje in 

učencem prilagaja učne cilje, vsebino in učno tehnologijo, jo učnemu procesu neposredno 

določa in za to odgovarja. Dober učitelj pozornost nameni tudi socialni, čustveni in motivacijski 

plati učencev (Blažič idr., 2003). Harlow idr. (2014 v Gok in Gok, 2017) so dokazali pomemben 

vpliv učenčevega odnosa in vedenja do učenja fizikalnih vsebin v in izven razreda na njegove 

učne dosežke pri teh vsebinah. Z uporabo učinkovitih in učencu prilagojenih ter zanimivih 

učnih strategij lahko učitelj pozitivno vpliva na njegovo vedenje, odnos, prepričanja in 

pričakovanja ter s tem posredno in neposredno tudi na razumevanje in učno uspešnost (Prince, 

2004). Pri aktivnih oblikah dela ima učitelj dve pomembni in zahtevni nalogi, to sta usmerjanje 

in postavljanje pravih vprašanj. 

 

Pri tehniki PI sta vlogi učitelja in učenca določeni. Vloga učitelja je kompleksna, saj mora 

pripraviti dobro učno predlogo za učno vsebino, po kateri se učenci pripravijo, se po njej učijo 

oz. ponovijo dejstva o izbrani vsebini. Zatem mora skrbno izbrati in oblikovati vprašanja, na 

podlagi katerih lahko odkrije napačne predstave učencev in druge težave v navezavi na izbrano 

učno vsebino. Učitelj mora biti dober poslušalec, učence mora spodbujati in jim pokazati, kako 

je treba podati konstruktivno in takojšnjo poglobljeno povratno informacijo. Knight idr. (2013) 

so raziskovali učiteljev pomen usmerjanja oz. spodbujanja in predstavljanja razprave med 

učenci, kar je pomembno vplivalo na kakovost njihovih spoznanj v primerjavi z učnimi urami, 

kjer učitelj omenjenega ni posredoval (Knight idr., 2013). S tem, da se učitelj odziva na 

vprašanja in odgovore učencev, lahko spodbuja, nagradi in poudari dobre vzorce vedenja in 

tako učinke učenja še razširi in okrepi. S tem omogoči, da tudi učenec prevzame svojo vlogo, 

saj mu omogoča, da sam zgradi svoje znanje, in sicer tako, da vzpostavi in razume povezavo 

med obstoječim znanjem in novimi pojmi (Prince 2004).  

 

 

2.4. VRSTNIŠKO UČENJE 

Za otroke v drugem triletju osnovne šole velja, da razvojno gledano stremijo k dejavnemu 

sodelovanju z drugimi (Marjanovič Umek, 2004), zato je eden od najučinkovitejših pristopov 

za učenje v tem obdobju t. i. sodelovalno učenje. Slednje temelji na predpostavki,  da je 

sodelovanje med učenci učinkovitejše kot tekmovanje. Rezultati raziskav kažejo pomembno 

večji napredek tako na področju učnih dosežkov kot medosebnih odnosov in učenčeve 

samopodobe, in sicer v prid sodelovalnemu učenju (Prince, 2004). V sodelovalno učenje 

uvrščamo tudi vrstniško učenje,  za katerega je značilno, da prenos znanja poteka med dvema 
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oz. več učenci približno enake starosti. Pri razlagi je večkrat učinkovitejše, če pojem ali koncept 

pojasni nekdo, ki ga je usvojil nedavno, saj je koncept razumel oz. se ga naučil pred kratkim in 

razume, kakšno težavo pri razumevanju ima lahko tisti, ki ga še ne razume (Mazur, 2014). 

Učitelj je namreč koncept usvojil (v večini primerov) že dolgo nazaj, zato lahko v navezavi na 

to govorimo o t. i. prekletstvu znanja. Gre za nezmožnost postaviti se v položaj osebe z manj 

znanja (Pinker, 2015). Ko nekaj znamo, si ne zmoremo več predstavljati, kako je bilo, ko tega 

še nismo znali. Učenec tega nima, saj je znanje usvojil nedavno, zato lažje pojasni težave, ki 

jih je sam premagal, pri čemer uporabi vrstniku znano besedišče (Mazur, 2014). Socialna 

interakcija s sošolci pri pridobivanju znanja pospeši tudi doseganje čustvenih, spoznavnih in 

socialnih ciljev, ki so med seboj vzajemno povezani (Vodopivec, 2003). 

 

Aktivni in interaktivni pristopi učenja so nastali na podlagi znanstvenega opazovanja in želje 

po izboljšanju poučevalne prakse, ki bi vplivala na boljše učne rezultate in povečala željo 

učencev po učenju ter jih opremila s kompetencami, ki so potrebne v današnjem svetu. Nekateri 

od teh pristopov so npr. sodelovalno učenje, raziskovalo učenje, vrstniško učenje, problemsko 

učenje, projektno učenje, poučevanje in učenje, ki ga vodi učenec (angl. Peer-led Teaching And 

Learning), učilnica STEM (angl. Science, Engineering, Technology and Engineering), 

ustvarjalna/ateljejska učilnica (angl. Studio Classroom) in obrnjena učilnica (Gok in Gok, 

2017). 

 

2.4.1. Tehnika učenja s sošolčevo razlago  

»Too often we give children answers to remember  

rather than problems to solve.«  

Roger Lewin 

Eden od pristopov k vrstniškemu učenju je tudi tehnika učenja s sošolčevo razlago. Tehniko 

učenja s sošolčevo razlago (ang. peer instruction) je utemeljil profesor fizike na harvardski 

univerzi Eric Mazur. Po nekaj letih poučevanja je namreč ugotovil, da znajo njegovi študenti 

reševati zahtevne enačbe, ne razumejo pa osnovnih fizikalnih konceptov in pojmov (Crouch in 

Mazur, 2001). Med raziskovanjem je razvil tehniko, ki v primerjavi s klasičnimi pristopi 

poučevanja razlaganje prepusti študentom samim. Crouch idr. (2007) PI definirajo kot strategijo 

pouka, ki v proces učenja skozi strukturiran potek vprašanj vključi ves razred in vsakega učenca 

posebej. Tradicionalni način poučevanja priredi tako, da vključi skrbno pripravljena vprašanja, 

ki razkrijejo njihove težave z razumevanjem učne vsebine (Crouch in Mazur 2001). Tehniko PI 

bi lahko opisali tudi kot kombinacijo individualnega in sodelovalnega učenja, saj učenec najprej 

sam predela vsebino in jo nato utrdi oz. popravi svoje razumevanje z diskusijo v skupini 

vrstnikov ob dobro zastavljenih vprašanjih ter svoje znanje dopolni z učiteljevo razlago. 

 

Tehnika učenja s sošolčevo razlago vsebuje štiri stopnje, in sicer predstavitev, diskusijo, razlago 

in vrednotenje (slika 2). Predstavitev se začne z učiteljevim kratkim opisom obravnavanega 

koncepta oziroma vsebine. Predpostavlja, da se učenci na vsebino vnaprej pripravijo z branjem 

doma – bralna naloga. Ta je pomembna predvsem z vidika prihranka časa za diskusijo med 

učno uro (Gok in Gok, 2017). Učenci tako pred poukom sami predelajo gradivo z obravnavano 

tematiko. Nato jim učitelj postavi vprašanje izbirnega tipa, s katerim preveri razumevanje 
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obravnavanega pojma ali koncepta. Učenci lahko izbirajo med danimi možnimi odgovori, med 

katerimi so večkrat tudi takšni, ki vsebujejo njihove napačne predstave. Uvodu sledi diskusija. 

Ta poteka ob vsakem postavljenem vprašanju v dveh delih. Učenci individualno razmislijo in 

prvič glasujejo za izbrani odgovor. Učitelj takoj analizira zbrane podatke, jih vrednoti in da 

učencem povratno informacijo. Če na vprašanje pravilno odgovori manj kot 30 % učencev, je 

potrebna skupna obravnava in vnovična razlaga učne vsebine. Če pravilni odgovor izbere več 

kot 70 % učencev, učitelj odgovor pojasni in nadaljuje z naslednjim vprašanjem. Če pravilno 

odgovori med 30 % in 70 % učencev, sledi sošolčeva razlaga, in sicer v diskusiji po skupinah. 

Učenci imajo 2–5 minut, da se v skupinah po največ pet oseb pogovorijo, utemeljijo svojo izbiro 

in razložijo odgovor skladno s svojim razumevanjem. Diskusija je bistvo te tehnike, saj 

spodbuja poglobljen premislek, razvija kompetenco podajanja utemeljitve in razlage lastne 

ideje, odprtost za drugo mnenje in različne poti reševanja problema (Gok in Gok, 2017). 

Diskusiji sledi drugo glasovanje, tj. odgovarjanje na isto vprašanje, pri čemer lahko učenci svoj 

prvi odgovor tudi spremenijo, in sicer glede na novo znanje, ki so ga pridobili v diskusiji. Zatem 

je treba stopnje ponoviti v istem vrstnem redu kot prvič (Šestakova, 2013). Vsakemu vprašanju 

morata slediti povratna informacija in razlaga, tj. pojasnitev pravilnega odgovora, ki jo lahko 

poda učitelj sam ali ob pomoči razlag, pobud in dodatnih vprašanj učencev. V tej fazi učenci 

povezujejo obstoječe in novo znanje (Gok in Gok 2017). 

 

Slika 2: Potek Mazurjeve tehnike poučevanja s sošolčevo razlago. Vir: CETL, 

https://www.unbtls.ca/images/figures/peerinstruction.png 

 

Glasovanje lahko poteka na več načinov, npr. analogno z glasovalnimi listi, z dvigom rok ali 

digitalno z različnimi glasovalnimi sistemi. Raziskave kažejo, da izbira glasovalnega sistema 

ne vpliva bistveno na rezultate (Šestakova, 2013). Sodobna tehnologija z novejšimi sistemi, 

napravami in programsko opremo omogoča zbiranje in računalniško analizo tudi drugačne vrste 

odgovorov, zato lahko s pomočjo njih vprašanja zastavimo drugače, jih razširimo na vprašanja 

https://www.unbtls.ca/images/figures/peerinstruction.png
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odprtega tipa in tako pri razlagi upoštevamo več predlogov učencev ter opazujemo njihove 

predstave o učni vsebini in razumevanje konceptov. Na ta način pridobimo več podatkov in jim 

lahko poučevanje še bolj prilagodimo (Mazur, 2013). 

 

Tehnika PI omogoča poglabljanje znanja, boljše razumevanje in dolgotrajnejše znanje, izboljša 

motivacijo in odnos učencev do predmeta, vpliva na izboljšanje veščin argumentiranja in 

sklepanja, kritičnega razmišljanja, reševanja problemskih situacij in pozornost ter samozavest 

učencev (Crouch, idr. 2001, Crouch idr. 2007, Gok, 2012, , Smith, 2008, Smith idr. 2009, 

Suppapittayaporn idr. 2010, Šestakova, 2013, Gok in Gok, 2017). Kljub izpostavljenemu 

raziskovalci opažajo tudi nekatere slabosti obravnavane tehnike. Za učno šibkejše učence je 

ovira predvsem časovna omejenost, saj potrebujejo za razmislek več časa, posledično pa je v 

učni uri mogoče odgovoriti na manj vprašanj. Nekateri učenci ne želijo sodelovati z vrstniki, 

zato diskusija ni mogoča, drugi pa zaradi strahu pred napako ne želijo odgovoriti na vprašanje 

ali odgovora razkriti vrstnikom. Slednje velja zlasti za številčnejše razrede, v katerih imajo 

učitelji težave z vključevanjem vseh učencev v razredno diskusijo ali razlago (Gok in Gok, 

2017). Učno šibkejši učenci so pogosto manj aktivni ali celo pasivni v diskusiji, zato tehnika 

zanje večkrat ni učinkovita. Učno močnejši učenci s tehniko pridobijo več kot učno šibkejši, 

zato je treba skrbno oblikovati heterogene skupine za diskusijo (Smith idr., 2009). Prav tako 

mora učitelj učence pripraviti na diskusijo, jim pokazati primere dobre diskusije in med izvedbo 

krožiti med njimi ter po potrebi moderirati pogovor, da so usmerjeni v razlago, ne pa le v 

usklajevanje odgovorov, saj je takšna diskusija med učenci bolj kakovostna (Gok in Gok, 2017). 

 

 

2.4.2. Vprašanja 

Odgovori, ki jih dobiš, so odvisni od vprašanj, ki jih zastaviš.  

Thomas S. Kuhn 

Večji del učnih metod, ki jih uporablja učitelj, zavzema postavljanje vprašanj. Podobno kot je 

osnova za dobro raziskovalno delo v znanosti pravo raziskovalno vprašanje, je pri učencih, za 

katere je vsaka nova vsebina polje raziskovanja, učiteljevo vprašanje osnova za odgovor. Prav 

iskanje odgovora je pri učencu tisto, na osnovi katerega poteka učenje. Ker je tehnika PI 

zasnovana na konceptualnih vprašanjih, iz katerih izhaja celoten proces poučevanja s to tehniko, 

je pomembno, da so zastavljena premišljeno. Da je vprašanje učinkovito, mora imeti učitelj v 

mislih najprej cilj, ki ga z vprašanjem želi doseči. Premisliti mora, kakšen je namen vprašanja, 

torej ali je to preverjanje razumevanja, usmerjanje k samostojnemu iskanju odgovorov, 

spodbujanje diskusije ali razširjanje znanja. Dobro konceptualno vprašanje mora biti takšno, da 

doseže vsebinski cilj (kaj znati), procesni cilj (kako uporabiti znanje) in metakognitivni cilj, ki 

vključuje razmišljanje o lastnem učenju in znanju (Beatty idr., 2006). 

 

Učitelji, ki pri svojem poučevanju uporabljajo tehniko PI, poročajo, da je sestavljanje dobrih, 

produktivnih in relevantnih konceptualnih vprašanj eden od najtežjih delov tega pristopa (Gok 

in Gok, 2017). Mazur (2018) predlaga, da uporabimo tehnologijo ali drugi način za pridobivanje 

vpogleda v to, s čim imajo učenci težave pri pripravi na uro, tj. pri samostojnem branju doma. 
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Iz težavnih delov je mogoče ugotoviti pomanjkljivosti v razumevanju pojmov pri učencih, iz 

teh pa lahko oblikujemo dobra konceptualna vprašanja za uporabo pri pouku s tehniko PI. 

 

2.5. TRAJNOST ZNANJA 

Poleg količine in kakovosti znanja učencev je eden od ciljev tudi čim večja trajnost znanja. Na 

ohranjanje naučenega najbolj vpliva spomin. Koliko in kako se znanje v našem spominu ohrani, 

je odvisno od mnogih dejavnikov, med katere sodijo vrsta podatkov oz. znanj, ki jih želimo 

ohraniti, način učenja, pomembnost informacije, asociacije in predznanje, vložen čas, 

kognitivni napor, obnavljanje, učenčevo zdravstveno stanje in njegova starost. Spomin ni 

izredno pomemben le za učenje, temveč za preživetje, saj možgani shranjujejo informacije, ki 

nam pomagajo, da se izognemo npr. fizični ali psihični bolečini (Rucheton, 2015). 

 

Spomin delimo na več načinov. Glede na tip informacije ločimo med epizodičnim, semantičnim 

in proceduralnim spominom. Epizodični spomin shranjuje pretekle dogodke, npr. spomin na 

prvi šolski dan, semantični spomin podatke, ki niso vezani na prostor in čas, npr. dejstvo, da je 

glavno mesto Slovenije Ljubljana. V to kategorijo spomina spada skoraj vse šolsko in podobno 

znanje, ki ga je mogoče izkazati s strukturo: »Vem, da …« Proceduralni spomin je spomin za 

spretnosti in veščine, ki smo jih pridobili in med katere sodijo npr. vožnja s kolesom, 

zavezovanje vezalk in druge fizične spretnosti, ročne spretnosti oz. obvladovanje kakršnih koli 

procesov in postopkov. Izraziti ga je mogoče s strukturo: »Vem, kako …«  (McLeod, 2010)  

 

Glede na trajnost informacije v spominu ločimo tri vrste spomina, ki prehajajo drug v drugega, 

v vsakem pa se zadržujejo različno dolgo. V prvem, tj. v senzornem spominu, ostanejo le nekaj 

delčkov sekunde. Nekatere od teh informacij preidejo v kratkoročni ali delovni spomin, in sicer 

odvisno od tega, kako pozorni smo nanje. Delovni spomin traja nekaj deset sekund in ima 

kapaciteto omejeno na 7 ± 2 enoti (Slika 3). Če informaciji namenimo dovolj pozornosti ali v 

nas vzbudi močna čustva, se sama od sebe prenese iz kratkoročnega v dolgoročni spomin. Ta 

proces pri učenju učne snovi ne poteka samodejno. V dolgoročnem spominu se shranijo le 

podatki, ki se jih zavestno naučimo ali jih dovolj časa ponavljamo. Zaradi velike količine 

podatkov je za dolgoročni spomin najpomembnejša dobra in smiselna organiziranost podatkov 

(Nanut Planinšek in Škorjanc Braico, 2013).   
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Slika 3: Zgradba spomina po Atkinsonu in Shiffrinu, 1968, vir: https://www.slideserve.com/annot/s-

pomin  

 

Na proces pomnjenja tako vplivajo predvsem ponavljanje, naša pozornost (bolj kot smo pozorni 

na informacijo, močnejši je signal) in vključenost čutil (koliko jih je bilo vključenih pri zaznavi 

informacije). Poleg naštetega je pomembno tudi dejstvo, kako močna čustva so bila prisotna ob 

zaznavi, ali smo nove informacije povezali z že obstoječimi ter koliko so za nas informacije 

pomembne (Nanut Planinšek in Škorjanc Braico, 2013). 

 

Del učenja ni le pomnjenje, temveč tudi pozabljanje. Pozabljanje je proces, ki omogoča, da s 

seboj nosimo in uporabljamo le tisto znanje in informacije, ki so za nas in naše življenje 

pomembne in aktualne. Gre za stanje, ko se nečesa nismo zmožni spomniti. Pozabljanje je prvi 

znanstveno proučeval Hermann Ebbinghaus, ki je na osnovi spoznanj oblikoval krivuljo 

pozabljanja (Rucheton, 2015). Učno snov, ki smo se jo naučili, po Ebbinghausu pozabljamo 

skladno s krivuljo, ki jo prikazuje slika 4. Največji delež vsebine pozabimo v prvih nekaj urah 

po učenju, po treh dneh pa se spomnimo le še približno 30 % naučenega (Nanut Planinšek in 

Škorjanc Braico, 2013). 

 

https://www.slideserve.com/annot/s-pomin
https://www.slideserve.com/annot/s-pomin
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Slika 4: Ebbinghausova krivulja pozabljanja. Vir: https://lovetoteach87.com/2019/05/10/embracing-

cognitive-psychology-in-education/  

 

 

Tako kot velja za pomnjenje, je tudi hitrost pozabljanja naučenega odvisna od številnih 

dejavnikov. Mednje sodijo zahtevnost učne snovi, povezovanje z obstoječimi informacijami, 

način predstavitve informacij, pogoji učenja, stres in spočitost. Čeprav se ljudje med seboj 

razlikujemo po sposobnosti učenja in ohranjanja informacij, je oblika krivulje pozabljanja za 

osnovne teste (npr. za nesmiselne besede) skoraj pri vseh enaka (Rucheton, 2015). Potek 

krivulje pozabljanja lahko tudi spremenimo. Najpomembnejše je ponavljanje, pomagajo tudi 

povezovanje in organiziranje učne snovi ter asociacije (Nanut Planinšek in Škorjanc Braico, 

2013). Pomembno je, da sta priklic in obnavljanje aktivna. To pomeni, da nove informacije ne 

smemo le ponovno prebrati, temveč moramo npr. odgovoriti na vprašanje o novih informacijah. 

Tako so možgani prisiljeni aktivirati spomin in poglobiti nevronske povezave. S 

konceptualnimi vprašanji k temu spodbuja tudi tehnika PI (Pérez-Sabater idr. 2011). 

 

Boljše pomnjenje in priklic informacij kažejo učenci, ki usvojijo srednji ali višji nivo znanja, 

medtem ko si učenci z nižjim nivojem znanja manj zapomnijo in več pozabijo (Wilcox idr., 

2020). Da bi to zagotovili, moramo pri učenju zastavljati vprašanja in naloge predvsem na višjih 

taksonomskih ravneh. Uporaba aktivnih, tj. konstruktivističnih, pristopov k učenju in pouku 

torej poleg razreševanja napačnih predstav in boljšega razumevanja osnovnih konceptov 

prispeva tudi k trajnosti pridobljenega znanja (Prince, 2004). 

 

 

2.6. PREGLED FIZIKALNIH IN KEMIJSKIH VSEBIN V UČNIH NAČRTIH ZA 

SPOZNAVANJE OKOLJA TER NARAVOSLOVJE IN TEHNIKO  

Tehniko učenja s sošolčevo razlago smo želeli vpeljati v 4. razred pri predmetu naravoslovje in 

tehnika, saj je takrat od učencev mogoče pričakovati razumevanje pojavov in uporabo znanja. 

https://lovetoteach87.com/2019/05/10/embracing-cognitive-psychology-in-education/
https://lovetoteach87.com/2019/05/10/embracing-cognitive-psychology-in-education/
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V tem obdobju je mogoče odkriti tudi veliko napačnih predstav, ki nastanejo iz različnih 

razlogov, največkrat pa izvirajo iz operativnega obdobja otroštva (Marjanovič Umek, 2004). 

 

Z naravoslovnimi vsebinami se učenci sicer srečajo že v predšolskem obdobju, saj so zapisane 

v Kurikulumu za vrtce (1999), pri čemer je poudarjeno pridobivanje izkušenj z živimi bitji in 

pojavi, izpostavljeno pa je tudi razvijanje pozitivnega odnosa do raziskovanja in odkrivanja 

narave. Naravoslovne vsebine, torej tudi fizikalne in kemijske, učenci v prvi triadi poglabljajo 

pri predmetu spoznavanje okolja (Kolar idr., 2011). V 4. razredu se predmet spoznavanje okolja 

nadgradi in razdeli na dva predmeta, in sicer na predmet spoznavanje družbe ter na predmet 

naravoslovje in tehnika (Vodopivec idr., 2011). Kemijske in fizikalne vsebine sodijo k 

predmetu NIT, ki združuje področje naravoslovja ter področje tehnike in tehnologije. Za 

predmet je v enem šolskem letu predvidenih 105 ur, od tega je tretjina ur namenjena tehniki, 

dve tretjini ur pa sta namenjeni naravoslovju. Pri predmetu učenci razvijajo naravoslovno 

pismenost, tehnično znanje in spretnosti na vseh taksonomskih ravneh. Cilji predmeta so 

»usmerjeni v poznavanje in razumevanje temeljnih naravoslovnih in tehnoloških konceptov ter 

njihove uporabe pri razlagi naravnih pojavov; uporabo osnovne terminologije pri opisovanju 

pojavov, procesov in zakonitosti; iskanje, obdelavo in vrednotenje podatkov iz različnih virov; 

oblikovanje mnenj ter razvijanje eksperimentalnih spretnosti in metod raziskovanja«. 

(Vodopivec idr., 2011, str. 6) 

 

Za raziskavo smo izbrali eno vsebino s področja kemije, in sicer snovi in njihove lastnosti, in 

dve vsebini s področja fizike, in sicer elektriko in magnetizem. V podpoglavjih 3.4.1 in 3.4.2 

so predstavljeni učni cilji omenjenih vsebin, ki smo jih izbrali za utrjevanje s tehniko PI v 

raziskavi. 

 

2.7. NARAVOSLOVNE OSNOVE 

Be very, very careful what you put into that head, 

because you will never, ever get it out. 

Thomas Cardinal Wolsey 

V tem poglavju predstavljamo osnovne pojme obravnavne učne vsebine, to so snovi in njihove 

lastnosti ter elektrika in magnetizem. 

 

2.7.1. Snovi in njihove lastnosti 

Snov je vse, kar ima maso in prostornino, ki ju lahko tudi izmerimo. Je vse, česar se lahko 

dotaknemo, kar lahko zavohamo, začutimo ali otipamo. Naravoslovna veda, ki proučuje snovi, 

njihove lastnosti in spremembe, je kemija. Vse snovi sestavljajo delci, ki se nenehno gibljejo 

(Sajovic idr., 2014). 

  

Snovi glede na sestavo delimo na čiste snovi in zmesi. Čiste snovi imajo po vsej svoji 

notranjosti enake lastnosti in jih delimo na elemente in spojine, ki imajo kemijske in fizikalne 

lastnosti. Zmesi so snovi, ki so zmešane iz dveh ali več snovi in jih delimo na heterogene, v 

katerih lahko opazimo delce posameznih snovi, in homogene, kjer so delci dovolj enakomerno 
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porazdeljeni. Med homogene zmesi uvrščamo npr. raztopine in zlitine (Čeh idr., 2010). Zaradi 

razlik v razdalji med delci, hitrosti njihovega gibanja, masi in vrsti imajo snovi različne 

lastnosti, na osnovi katerih jih razvrščamo v različne skupine. Ločimo različne lastnosti snovi, 

in sicer so to tališče in vrelišče, mehanske lastnosti (gnetljivost, prožnost, trdota, prepustnost za 

vodo in zrak), električna in toplotna prevodnost itd. (Čeh idr., 2010). 

 

Snovi so lahko v različnih agregatnih stanjih, kar je odvisno od vrste snovi, temperature in tlaka. 

Delimo jih na trdne snovi, tekočine in pline. Trdne snovi (trdnine) imajo svojo obliko in se po 

postavitvi ne premikajo. Njihovo obliko lahko spreminjamo z lomljenjem, trganjem, rezanjem, 

gnetenjem ipd. Če trdno snov segrevamo, dosežemo njeno tališče, tj. temperatura, pri kateri 

snov prehaja iz trdnega v tekoče stanje. Obraten proces imenujemo strjevanje. Tekočine imajo 

določeno prostornino, njihova oblika pa je odvisna od oblike posode, v kateri se nahajajo. Delci 

se v tekočinah gibljejo bolj prosto kot v trdnih snoveh, še vedno pa imajo zelo omejen prostor. 

Če snov še segrevamo, se delci gibljejo še hitreje in ko dosežemo vrelišče, tj. temperatura, pri 

kateri snov prehaja iz tekočega v plinasto stanje, začnejo uhajati iz tekočine, prične se proces 

izparevanja, snov zavre in postane plin. Delci snovi v plinastem stanju zavzamejo ves prostor, 

ki jim je na voljo, in se prosto gibajo po posodi. Obraten proces imenujemo utekočinjanje ali 

kondenzacija. Voda je lahko v naravi v trdnem (led), tekočem (tekoča voda) ali plinastem 

(vodna para oz. vodni hlapi) agregatnem stanju. Delci vode so v ledu, tekoči vodi in vodnih 

hlapih enaki (Čeh idr., 2010). 

 

Snovi imajo različne mehanske snovi, ki povedo, kako neka snov obnaša pri določenih 

obremenitvah. Mehanske lastnosti so:  

• Trdota. Gre za upor telesa v trdnem stanju proti vdoru drugega telesa v trdnem stanju. 

Trdoto preizkušamo z razenjem. Kamen, les, jeklo in steklo imajo že na otip večjo 

trdoto, plastelin, glina in vosek pa manjšo trdoto. Ko po predmetih z manjšo trdoto 

razimo s predmeti z večjo trdoto lahko, je na površini mogoče opaziti spremembo, saj 

snov s tem preoblikujemo. Najtrša snov v naravi je diamant. 

• Gnetljivost. Gre za lastnost snovi, da jo ob pritisku oz. gnetenju lahko preoblikujemo v 

telo poljubne oblike. Če snov ni gnetljiva, je prožna, to pomeni, da se relativno hitro 

povrne nazaj v prvotno obliko (npr. guma). 

• Propustnost za vodo in zrak. Gre za lastnost snovi, da skoznjo prehajata voda in/ali zrak 

(Sajovic idr. 2014). 

 

Pojem snovi se pri otroku začne razvijati že zelo zgodaj, in sicer predvsem skozi izkušnje 

delovanja in raziskovanja predmetov. Pri opisovanju predmetov in snovi si otrok najprej 

pomaga s prototipi predmetov. Skozi izkušnje, raziskovanje in delo z različnimi materiali nato 

izpopolnjuje znanje in jezikovno zmožnost, ki mu omogočata, da se postopoma začne zavedati 

različnih lastnosti in razlikuje med notranjimi in zunanjimi lastnostmi, torej med snovjo in 

predmetom (Krnel idr., 2005). 

 

Napačne predstave otrok o snoveh in njihovih lastnostih so sledeče: 

● Raztapljanje je enako kot topljenje. 

● Izhlapevanje je enako kot izparevanje. 
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● Vrenje je enako kot segrevanje. 

● Mehurčki pri vrenju vode vsebujejo zrak, kisik ali nič, ne pa vodne pare. 

● Topljenje, zmrzovanje, vrenje in kondenzacija so razumljivi le v primeru vode. 

● Mehko je enako kot gnetljivo. 

● Prožno je enako kot gnetljivo. 

● Velikost predmeta določa njegovo težo, zato je vse večje tudi težje. 

● Vse trdne snovi imajo enako gostoto. 

• Predmeti plavajo na vodi, ker so lažji od vode, oz. potonejo, ker so težji od vode. 

• Plovnost je odvisna od teže snovi. 

• Vse tekočine so iz vode. 

• Trdno je enako trdo. 

• Gnetljive snovi in snovi v prahu niso v trdnem agregatnem stanju. 

• Med predmeti različnih temperatur, ki se dotikajo med seboj ali so v stiku z zrakom, 

ne potekata oddajanje in prejemanje toplote do izenačitve (Wieler, 1998, Stavy in 

Stachel, 1985). 

 

2.7.2. Elektrika 

Električni viri ustvarjajo električno napetost, zaradi te pa steče naboj, kar imenujemo električni 

tok. Slednji je torej usmerjeno gibanje nabitih delcev. Da električni tok lahko teče, potrebujemo 

sklenjen električni krog, ki ga sestavljajo vir napetosti (baterija ali generator), vodnik in 

porabnik (Repnik idr., 2014). Vir električne napetosti za večino električnih naprav v našem 

domu je vtičnica, prek katere napravo priključimo v električno omrežje. Električno omrežje 

prek transformatorjev in daljnovodov pripelje električno energijo iz elektrarn, ki pretvarjajo 

energijo vode (hidroelektrarna), sonca (sončna elektrarna) ali vetra (vetrna elektrarna), jedrsko 

energijo (jedrska elektrarna) ali toploto (termoelektrarna) v električno energijo. Viri energije so 

neobnovljivi ali obnovljivi. Zadnji so prijaznejši okolju. Električni tok lahko teče le skozi 

nekatere snovi, ki jih imenujemo električni prevodniki (npr. kovine, grafit). Snovi, skozi katere 

tok ne teče, so električni izolatorji (npr. guma, steklo, papir, keramika). Električni tok povzroča 

magnetne, svetlobne, toplotne in kemične učinke (Kompasić idr., 2014). Za večjo varnost pri 

visokih napetostih so v napravah in na omrežju vgrajene varovalke, ki v primeru napake 

prekinejo električni krog in tako obvarujejo naprave in uporabnike pred poškodbami (Repnik 

idr. 2014). 

 

Napačne predstave otrok o elektriki so sledeče: 

• Energija je stvar. 

• V baterijah »se zadržuje« elektrika. 

• Baterije prispevajo v električni krog električne delce, ki potem potujejo po žicah. 

• Porabniki »porabljajo« električno energijo. 

• Stikalo ima enako funkcijo kot varovalka. 

• Vsa elektrika je nevarna (Wieler, 1998). 
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2.7.3. Magnetizem 

Magneti so predmeti, ki okoli sebe povzročijo območje magnetne sile. Slednje se imenuje 

magnetno polje. Magnetna sila je sila, ki jo povzroča magnet ali elektromagnet. Snovi, na katere 

deluje močna magnetna sila, so feromagnetne. Elektromagnet privlači feromagnetne snovi, ko 

po njem teče električni tok, ko je tok prekinjen, magnetna privlačnost preneha. Poznamo pa tudi 

trajne magnete (npr. paličasti, podkvasti, magnetna igla), ki nastanejo tako, da feromagnetno 

snov namagnetimo z močnim magnetom. Vsak magnet ima svoj severni in južni pol. Med 

enakima poloma dveh magnetov deluje odbojna magnetna sila, med severnim in južnim 

magnetnim polom pa privlačna sila. Ko povečujemo razdaljo med magnetoma, se magnetna 

sila zmanjšuje (Repnik idr., 2014). Snovi, ki imajo magnetne lastnosti, so nekatere kovine, in 

sicer železo, nikelj, kobalt ter njihove zlitine, npr. jeklo. Snovi, ki jih ni mogoče namagnetiti, 

ne privlačijo magneta in nimajo magnetnih lastnosti. To so npr. plastika, steklo in les (Kompasić 

idr., 2014). 

 

Napačne predstave o magnetnih lastnostih so sledeče: 

• Vse kovine privlačijo magnet. 

• Vse kovine so enake. 

• Vsi srebrni predmeti privlačijo magnet. 

• Vsi magneti so narejeni iz železa. 

• Namagnetiti je enako kot naelektriti. 

• Večji magneti so močnejši kot manjši magneti. 

• Geografski in magnetni severni in južni pol sta enaka (Wieler, 1998, Crockett, 2004). 
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3 EMPIRIČNI DEL 
V empiričnem delu so podrobno predstavljeni koraki raziskave z vsemi uporabljenimi orodji in 

dobljeni rezultati z analizo. Predstavitvi raziskovalnega problema in ciljev sledi opis metod, 

predstavitev uporabljenih instrumentov in postopkov obdelave podatkov. V podpoglavju 

Rezultati sta najprej opisani učni uri, pri katerih smo podatke zbirali, temu pa sledita analiza 

nastopov in predstavitev zbranih podatkov z analizo, ki jih podrobneje komentiramo v sintezi 

rezultatov z diskusijo. 

 

3.1. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Z raziskovanjem tehnike učenja s sošolčevo razlago v 4. razredu osnovne šole sta se v svojih 

magistrskih delih ukvarjali že N. Nahtigal (2016) in T. Čampa (2017), ki sta raziskovali 

napredek v znanju učencev 4. razreda in njihov interes za naravoslovne vsebine, in sicer ob 

uporabi tehnike PI. Poleg njiju se je s podobno temu ukvarjala tudi T. Prodan (2020), ki je 

raziskovala uporabo tehnike PI pri predmetu naravoslovje in tehnika v 5. razredu osnovne šole. 

S skrbno oblikovanimi vprašanji so raziskovale napačne predstave učencev in nato nabor 

vprašanj objavile skupaj s predlogi in možnostmi za izboljšanje (Pavlin in Čampa, 2021). 

Rezultati opravljenih raziskav so pokazali velik potencial uporabe tehnike učenja s sošolčevno 

razlago pri učencih 2. triletja osnovne šole. Velika vrednost tehnike je najprej v tem, da 

omogoča odkrivanje napačnih predstav učencev o naravoslovnih pojmih in posledično njihovo 

odpravljanje (Crouch, Mazur, 2001). Poleg napredka v znanju je iz literature razvidno (Perez-

Sabater, 2011, Prince, 2004), da lahko tehnika kot oblika aktivnega učenja vpliva tudi na 

trajnost pridobljenega znanja, zato smo se odločili izvesti raziskavo, s katero bi proučili 

uspešnost tehnike PI v 4. razredu OŠ. Poleg napredka v znanju smo raziskovali vpliv tehnike 

PI na trajnost znanja in povezanost dosežkov posameznih učencev z njihovo oceno pri NIT in 

interesom za NIT. Rezultati raziskave bodo omogočili boljše poznavanje tehnike PI in njene 

uporabnosti za pouk naravoslovja in tehnike v osnovni šoli. Nova oblika aktivnega pouka je 

lahko podlaga za nadaljnje raziskave, kar bo prispevalo k izboljšavam na področju didaktike 

naravoslovja. Oblikovani vsebinski sklopi vprašanj so učiteljem na voljo kot pripomoček za 

odkrivanje napačnih predstav o naravoslovnih pojmih in utrjevanje naravoslovnih vsebin v 4. 

razredu. 

 

3.2. CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

V navezavi na opredeljen problem so cilji empiričnega dela sledeči: raziskati in analizirati, v 

kolikšni meri je tehnika PI uspešna pri napredku v znanju, ali tehnika vpliva na trajnost znanja, 

povezanost števila pravilnih odgovorov z oceno in interesom učencev za predmet naravoslovje 

in tehnika ter kakšno je mnenje udeleženih učencev in učiteljev o tehniki PI. V primerjavi z 

dosedanjimi raziskavami smo uporabili drugačen glasovalni sistem. N. Nahtigal (2016) je za 

zbiranje podatkov uporabila tehniko kotov, T. Čampa (2017) sistem klikerjev, T. Prodan (2020) 

pa program Mentimeter. V raziskavi smo podatke zbirali z glasovalnim sistemom Plickers, zato 

nas zanima nas tudi to, kako udeleženci vrednotijo uporabljen glasovalni sistem.  

 

Cilje bomo zasledovali na osnovi naslednjih raziskovalnih vprašanj: 

RV1: Kolikšno je število pravilnih odgovorov učencev pred in po posvetu s sošolcem? 
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RV2: Kolikšno je število pravilnih odgovorov učencev 14 dni po utrjevanju učne 

vsebine s tehniko PI? 

RV3: Kolikšno je povprečno število pravilnih odgovorov učencev z določeno oceno pri 

predmetu naravoslovje in tehnika? 

RV4: Kolikšno je povprečno število pravilnih odgovorov pred uporabo tehnike PI in po 

njej pri učencih z določeno stopnjo interesa za predmet naravoslovje in tehnika? 

RV5: Kakšno je mnenje učencev o uporabi tehnike PI? 

RV6: Kakšno je mnenje učiteljev o uporabi tehnike PI? 

RV7: Kako učenci in učitelji vrednotijo uporabljen glasovalni sistem? 

 

3.3. METODOLOGIJA 

3.3.1. Raziskovalna metoda in raziskovalni pristop 

V raziskavi smo uporabili deskriptivno metodo raziskovanja, v kateri sta se prepletala 

kvalitativni in kvantitativni raziskovalni pristop (Vogrinc, 2008).  

3.3.2. Vzorec 

Način vzorčenja je neslučajnostni in namenski. V raziskavo so bili vključeni štirje oddelki 4. 

razreda z dveh osnovnih šol v šolskem letu 2018/2019, od tega so bili trije oddelki z izbrane 

mestne šole in en oddelek z izbrane podružnične osnovne šole v Sloveniji. V raziskavi je 

sodelovalo 81 učencev5. Vzorec učiteljev predstavljajo 4 učiteljice razrednega pouka z dveh 

osnovnih šol. Med raziskavo smo za zagotavljanje anonimnosti učencem dodelili oznake, ki jih 

uporabljamo tudi v magistrskem delu, pri čemer oznaka U pomeni učenec, uporabljamo pa tudi 

števila 1–81. Učenec ima enako oznako skozi celotno raziskavo. 

 

V vzorcu je 46 (56,79 %) dečkov in 35 (43,21 %) deklic, starih od 9 do 10 let (tabela 1). Glede 

na spol je porazdelitev v oddelkih sledeča: v A-oddelku je 11 (55,0 %) učencev in 9 (45,0 %) 

učenk, tj. skupaj 20, v B-oddelku je 13 (59,1 %) učencev in 9 (40,9 %) učenk, tj. skupaj 22, v 

C-oddelku je 10 (52,63 %) učencev in 9 (47,37 %) učenk, tj. skupaj 19, v D-oddelku pa je 12 

(60,0 %) učencev in 8 (40,0 %) učenk, tj. skupaj 20. 

 

Tabela 1: Struktura učencev po razredih in spolu 

 

razred 
skupaj 

4. A 4. B 4. C 4. D 

f f % f f % f f % f f % f f % 

spol 
moški 11 13,58 13 16,05 10 12,35 12 14,81 46 56,79 

ženski 9 11,11 9 11,11 9 11,11 8 9,88 35 43,21 

skupaj 20 24,69 22 27,16 19 23,46 20 24,69 81 100,0 

f – število učencev 

f % – odstotek glede na skupno število učencev 

 

 
5
 Vzorec učencev ni enak pri vseh analizah, in sicer zaradi odsotnosti posameznikov pri posameznih preizkusih 

ali nepopolno izpolnjenih anketnih  oz. evalvacijskih vprašalnikov. 
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3.3.3. Opis postopka zbiranja podatkov 

Raziskava je potekala v šolskem letu 2018/2019. Pred začetkom raziskave so bili načrt 

raziskave in podrobnosti tehnike PI predstavljeni sodelujočim učiteljem in vodstvu šole. 

Pridobili smo soglasja staršev in učencev ter zagotovili anonimnost podatkov učencev in šol. 

 

Vsebino ure smo z učitelji določili vnaprej, termin pa smo uskladili pozneje, saj smo želeli 

tehniko uporabiti v fazi utrjevanja snovi, torej so učitelji morali z učenci vsebino že obravnavati 

v fazi usvajanja nove učne snovi. Tehnika učenja s sošolčevo razlago namreč zahteva 

predhodno individualno predelano vsebino. Upoštevali smo ugotovitev N. Nahtigal (2016), ki 

je ugotovila, da samostojno branje besedila za četrtošolce ni učinkovita metoda, saj njihova 

bralna pismenost še ni dovolj razvita, da bi cilje dosegli na ta način. Kot je v svoji raziskavi 

potrdila tudi T. Čampa (2017), je tehnika PI za to starost primernejša v fazi utrjevanja učne 

snovi, zato smo se z učiteljicami dogovorile, da bomo učni uri v razredih izvedli takrat, ko bodo 

vsi razredi končali z obravnavo vsebinskega sklopa. 

 

Podatke smo zbirali od januarja do maja 2019, in sicer po posameznih obravnavanih vsebinskih 

sklopih. V vsakem oddelku smo izvedli dve učni uri, eno za vsakega od dveh vsebinskih 

sklopov. Skupaj smo opravili osem nastopov.  

 

Januarja smo pridobili soglasja staršev za sodelovanje in učencem razdelili vprašalnik o interesu 

za naravoslovje. Februarja smo v treh oddelkih izvedli preizkus za prvi vsebinski sklop v 

navezavi na snovi in njihove lastnosti, nato pa še pozni preizkus za ta sklop. Marca smo v teh 

treh oddelkih izvedli preizkus za drugi vsebinski sklop, povezan s temo elektrika in 

magnetizem, in po štirinajstih dneh pozni preizkus za ta sklop. Aprila smo razdelili vprašalnik 

o interesu za NIT in izvedli prvi preizkus ter pozni preizkus za ta sklop v oddelku na drugi šoli, 

maja 2019 pa v istem oddelku še drugi sklop in pozni preizkus za ta sklop. Po drugem poznem 

preizkusu smo učencem razdelili evalvacijski vprašalnik o tehniki PI in učiteljem poslali spletni 

vprašalnik, da bi posredovali svoje mnenje o tehniki PI. 

 

Zbiranje odgovorov na vprašanja je potekalo z glasovalnim sistemom Plickers (dostopen je na 

spletni strani www.plickers.com). Ta je zasnovan tako, da si učitelj na pametni telefon naloži 

aplikacijo Plickers in se registrira na spletni strani, kjer pripravi in oblikuje sklop vprašanj, ki 

jih bo uporabil. Za vsakega učenca natisne kodo – list z likom kvadratne oblike, ki glede na 

položaj (vrtenje za 90°) predstavlja različne odgovore. Pravilni odgovor je pri glasovanju 

potrebno postaviti na vrh (Slika 5). Učitelj vsakega učenca vpiše v program in mu dodeli kodo, 

ki jo uporablja ves čas izvedbe. Vprašanja s pomočjo projektorja prikazuje na platnu ali 

interaktivni tabli, učenci jih preberejo in na dogovorjen znak dvignejo svojo kodo s pravilnim 

odgovorom na vrhu. Učitelj nato s kamero telefona skenira kode (podobno sistemu QR kode), 

podatki pa so v tem času zbrani, obdelani in prikazani v aplikaciji za vsako vprašanje posebej, 

hkrati pa tudi na odgovarjajoči spletni strani. Z grafov je takoj razvidna informacija o številu in 

pravilnosti odgovorov ter manjkajočih in neveljavnih odgovorih. Učitelj zbrane podatke 

skladno s cilji sproti prikazuje učencem ali jih zadrži zase. V raziskavi smo po prvem glasovanju 

odgovore zadržali, po drugem glasovanju pa smo učencem prikazali pravilne odgovore in 
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porazdelitev odgovorov v oddelku. Po končanem sklopu vprašanj lahko odgovore pregledamo 

v zbirnem poročilu, ki se shrani na spletni strani in ga uporabimo za nadaljnjo obdelavo 

podatkov. 

 

Za posvet s sošolcem so bile po posvetovanju z razredniki razredov vnaprej oblikovane 

heterogene skupine po tri učence, ki so bile mešane po spolu in učni uspešnosti učencev. 

Skupine so med raziskavo ostale enake.  

 

Sklop, povezan s snovmi in njihovimi lastnostmi, smo v treh oddelki (prva šola) izvedli 

februarja, aprila pa v četrtem oddelku (druga šola). Po štirinajstih dneh od nastopa smo izvedli 

pozni preizkus – učenci so znova odgovarjali na ista vprašanja, in sicer so svoje odgovore 

zapisali na papir. 

 

Tematski sklop, povezan z elektriko in magnetizmom, smo v treh oddelkih izvedli marca, v 

enem oddelku pa maja. Tudi tokrat smo po štirinajstih dneh od nastopa izvedli pozni preizkus, 

pri čemer so učenci so ponovno odgovarjali na enaka vprašanja tako, da so svoje odgovore 

zapisali. 

 

Za zadnji del raziskave smo učiteljici, ki je privolila v sodelovanje, posredovali učno pripravo 

in material za izvedbo enega vsebinskega sklopa. Učno uro je nato z uporabo tehnike PI in z 

glasovalnim sistemom Plickers izvedla sama ter nato svoje mnenje o zahtevnosti, uporabnosti 

in zanimivosti tehnike PI podala v intervjuju. 

 

Skupaj smo pridobili 81 vprašalnikov o interesu učencev za NIT in 81 mnenj učencev o tehniki 

PI. Poleg tega smo zastavili 28 vsebinskih vprašanj, na katera je vsak učenec odgovarjal trikrat, 

kar skupaj znaša 6966 odgovorov. Pridobili smo 4 rešene vprašalnike o mnenju učiteljev o 

tehniki PI ter intervju z eno učiteljico o njeni prvi izkušnji uporabe tehnike PI. 

 

 

Slika 5: Primer lista s kodo, postavitev za izbran odgovor B 
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3.3.4. Postopki obdelave podatkov 

Podatke o odgovorih učencev na naravoslovna vprašanja smo zbrali z glasovalnim sistemom 

Plickers in vprašalniki tipa papir-svinčnik. Dobljene odgovore in rezultate anketnih 

vprašalnikov smo kategorizirali in vnesli v program v  program SPSS (IBM Statistical Package 

for the Social Sciences 25), ki omogoča ugotavljanje statistično pomembnih razlik in korelacij. 

Ugotavljali smo napredek učence, in sicer tako, da smo primerjali njihove prve odgovore in 

odgovore po posvetu s sošolci (normalizirani dosežek g-faktor), analizirali povezanost ocene 

pri predmetu naravoslovje in tehnika in število pravilnih odgovorov, povezanost interesa za 

naravoslovje in število pravilnih odgovorov ter povezanost števila pravilnih odgovorov pri 

prvem preizkusu in poznem preizkusu, in sicer z ozirom na trajnost znanja.  

 

Najprej smo s testi normalnosti (Kolmogorov-Smirnov test, Shapiro-Wilkov test) preverili 

normalnost porazdelitve podatkov. Če je bila stopnja značilnosti α > 0,05, kar pomeni, da so 

podatki normalno porazdeljeni, smo za nadaljnjo obdelavo podatkov uporabili parametrične 

teste (t-test za ugotavljanje statistične značilnosti razlik med aritmetičnimi sredinami, analizo 

varianc – ANOVA – za ugotavljanje statistično pomembnih razlik med več aritmetičnimi 

sredinami in g-faktor za ugotavljanje napredka). Ker podatki niso bili normalno porazdeljeni 

ali spremenljivke niso ustrezale pogojem za parametrične preizkuse, smo v večini primerov 

uporabili neparametrične teste, ki temeljijo na analizi rangov, in sicer Mann-Whitneyjev U-test 

kot nadomestilo za t-test in Kruskal-Wallisov test namesto analize varianc v primeru več kot 

dveh rangov ter Wilcoxonov test za odvisne vzorce.  

 

Meja statistične značilnosti je α < 0,05, in sicer s 5-odstotno stopnjo tveganja (Bratina, 2006). 

Če so se statistično pomembne razlike pokazale, smo preverili tudi velikost učinka rezultatov z 

izračunom vrednosti eta kvadrat (2).  

 

Za oceno napredka v znanju med prvim in drugim odgovarjanjem smo uporabili normaliziran 

dosežek (g-faktor). Hake (1998) je normaliziran dosežek predstavil kot grobo oceno 

učinkovitosti učnega pristopa, ki spodbuja učenje z razumevanjem. G-faktor smo izračunali kot 

razmerje med razliko v številu pravilnih odgovorov pri prvem in drugem preizkusu in razliko 

med vsemi možnimi točkami in številom točk pri prvem preizkusu. G-faktor pove, kolikšen je 

napredek v znanju, in sicer neodvisno od začetnega stanja (Gok, 2016). Izračunamo ga po 

formuli 𝑔 = (𝑁𝑝𝑜 − 𝑁𝑝𝑟𝑒𝑑) ∶  (𝑁𝑚𝑎𝑥 − 𝑁𝑝𝑟𝑒𝑑).  

 

Pri raziskovanju povezanosti oz. korelacije med rezultati smo glede na vrsto spremenljivke 

izračunali Pearsonov oz. Spearmanov koeficient povezanosti (r). Povezanost smo opredelili kot 

neznatno, če je r  < 0,20, kot šibko, če je 0,20 < r < 0,40, kot zmerno, če je 0,40 < r < 0,70, kot 

močno, če je 0,70 < r < 0,90, ali kot zelo močno, če je r > 0,90. 

 

Pri predstavitvi rezultatov smo uporabili sledeče mednarodne kratice: 

− M – aritmetična sredina, 

− SD – standardni odklon, 

− Me – mediana, 
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− Mo – modus, 

− MD – razlika med aritmetičnimi sredinami,ta 

− IQR – kvartilni razmik, 

− f – število veljavnih odgovorov, 

− f % – odstotek veljavnih odgovorov, 

− min – najnižji dosežek med rezultati, 

− max – najvišji dosežek med rezultati. 

 

3.3.5. Opis instrumentov 

Podatke smo zbirali z več instrumenti, in sicer s preizkusom in poznim preizkusom znanja, z 

nestandardiziranim vprašalnikom o interesu za NIT ter nestandardiziranim evalvacijskim 

vprašalnikom za učence in učitelje o tehniki PI. Instrumenti so bili pripravljeni za potrebe te 

raziskave, in sicer na osnovi literature in skladno z raziskovalnimi cilji. Vsi instrumenti so bili 

pilotno testirani na vzorcu z enakimi značilnostmi. Instrumente je pregledal didaktik in 

ustrezajo merskim karakteristikam. Objektivnost instrumentov je zagotovljena s povečini 

zaprtim tipom vprašanj, s čimer smo zagotovili čim manjši vpliv učitelja na rezultate, poleg 

tega je vse učne ure in testiranje izvedla ena oseba (avtorica magistrskega dela), in sicer skladno 

z načrtovanimi in pregledanimi učnimi pripravami. Vsebinsko veljavnost, ki pove, ali vsebina 

meri točno to, kar smo želeli meriti (Vogrinc, 2008), smo zagotovili s črpanjem vsebine iz 

preverjenih in veljavnih virov. Zanesljivost, kar pomeni, da pri ponovnem testiranju istih 

testirancev dobimo kar se da podoben rezultat, smo zagotovili s skrbno določenim merilom 

vrednotenja. Občutljivost (razpršenost rezultatov okrog srednje vrednosti) smo zagotovili z 

oblikovanjem vprašanj na različnih taksonomskih ravneh (priloga 1). Podrobnosti o merskih 

karakteristikah za posamezen instrument podajamo v sledečih podpoglavjih. 

 

3.3.5.1. Preizkus in pozni preizkus znanja 

Preizkus znanja v navezavi na temo o snoveh in njihovih lastnostih, preizkus znanja na temo 

elektrike in magnetizma ter pozna preizkusa (prilogi 2 in 3) so bili glavni vir podatkov za 

raziskavo. Sestavljajo jih zaprta vprašanja izbirnega tipa s štirimi ponujenimi odgovori, pri 

čemer je bil le en odgovor pravilen, kot zahteva Mazurjeva tehnika. Vprašanja so v analizi 

označena z okrajšavo za sklop in zaporedno številko vprašanja in odgovarjanja. Okrajšava S 

predstavlja vsebinski sklop z naslovom Snovi in njihove lastnosti, okrajšava EM pa vsebinski 

sklop z naslovom Elektrika in magnetizem. Tako npr. zapis S8 označuje 8. vprašanje preizkusa 

v zvezi s snovmi in njihovimi lastnostmi. Glede na obseg vsebine v učnem načrtu in v letnem 

delovnem načrtu izbranih šol smo po posvetu z učiteljicami predhodno ločena sklopa z 

naslovoma Elektrika in Magnetizem združili, razširili pa vsebine sklopa Snovi in njihove 

lastnosti. Sklopa imata zaradi navedenih razlogov različno število vprašanj. Učni sklop Snovi 

in njihove lastnosti vsebuje 16 vsebinskih vprašanj, učni sklop Elektrika in magnetizem pa 12 

vsebinskih vprašanj. Na vsako vprašanje so bili ponujeni štirje odgovori, označeni z A, B, C in 

D, pri čemer je bil en pravilen, trije pa napačni. Odgovori so bili oblikovani čim bolj 

enakovredno in razvrščeni naključno, vključevali so napačne predstave učencev o 

naravoslovnih pojmih iz literature. Vprašanja so bila postavljena na različnih taksonomskih 
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ravneh po Bloomovi taksonomiji. V prilogi 1 so predstavljeni učni cilji in taksonomske ravni 

za posamezna vprašanja. Na koncu vsakega preizkusa in poznega preizkusa smo vključili 

vprašanje z grafično lestvico za samorefleksijo, na koncu poznega preizkusa pa smo zastavili 

tudi odprto vprašanje za komunikacijo z raziskovalko. Vprašanja so bila sestavljena na podlagi 

izsledkov iz strokovne literature, učnega načrta za NIT za 4. razred (2011), učbeniških 

kompletov za naravoslovje in tehniko v 4. razredu ter mednarodnih raziskav bralne pismenosti 

TIMSS 2007, 2011 in 2015. Na oblikovanje vprašanj so vplivale tudi izkušnje učiteljic, ki so 

sodelovale v raziskavi, in njihovi predlogi. Z revizijo vprašanj predhodnih raziskovalk 

(Nahtigal 2016, Čampa 2017) ter ob upoštevanju njunih rezultatov in komentarjev smo 

oblikovali vprašanja S2, S4, S5, S6, S7, EM1, EM2, EM3, EM4, EM5, EM8, EM9, EM10 in 

M11. Vprašanja za preizkus znanja so bila pred uporabo strokovno pregledana, optimizirana in 

zapisana v učencem poznani terminologiji. Preizkusa znanja sta ustrezna glede na merske 

karakteristike veljavnosti, zanesljivosti, občutljivosti in objektivnosti. Poleg tega sta bila 

predhodno pilotno testirana in izpopolnjena na podlagi pripomb anketirancev. 

 

Na vprašanja so učenci odgovorili trikrat, in sicer dvakrat v preizkusu znanja 1 in 2, tretjič pa 

v poznem preizkusu. V preizkusu 1 so odgovarjali individualno na podlagi svojega predznanja. 

Pri petindvajsetih vprašanjih od skupnih osemindvajsetih vprašanj (89,3 %) je bilo v vsaj enem 

oddelku izpolnjenih 30–70 % pravilnih odgovorov pri prvem odgovarjanju. Vsakemu od teh 

vprašanj je sledil posvet s sošolci, ki je trajal od tri do pet minut, in sicer v skupinah po tri, po 

posvetu so učenci drugič odgovarjali na isto vprašanje (preizkus 2), obakrat v glasovalnem 

sistemu Plickers. Tretjič so učenci na ista vprašanja odgovorili v poznem preizkusu, in sicer po 

14 dneh od preizkusa, preizkus pa je bil tipa papir-svinčnik. 

 

Na podlagi podatkov, zbranih s preizkusoma in poznima preizkusoma, smo lahko odgovorili na 

raziskovalna vprašanja RV1, RV2, RV3 in RV4.  

 

3.3.5.2. Vprašalnik o interesu učencev za naravoslovje 

Za pridobitev podatkov o interesu učencev za NIT smo pripravili nestandardizirani vprašalnik. 

Z njim smo pridobili podatke o ocenah pri NIT, mnenju učencev o predmetu NIT, odnosu do 

nekaterih učnih metod ter splošni usmerjenosti posameznega učenca 

(družboslovje/naravoslovje). Vprašalnik je bil tipa papir-svinčnik, učenci pa so ga izpolnili pred 

našim prvim srečanjem. Poleg navedenega je bil vprašalnik avtorski. Nekaj vprašanj smo 

povzeli in priredili po vprašalniku Student’s Interest in Science and Technology and its 

Relationships with Teaching Methods, Family Context and Self-Efficacy (Hasni in Potvin, 

2015). 

 

Vprašalnik je vseboval 20 vprašanj. Vprašanja 1–18 so bila zasnovana na podlagi Likertove 

petstopenjske lestvice stališč, pri čemer so bile stopnje grafično prikazane z obrazi. Vrednost 

Cronbachovega koeficienta α za veljavnost lestvice znaša 0,86. Ker je vrednost večja od 0,8, 

lahko rečemo, da je lestvica dovolj zanesljiva. Vprašanje 19 je zahtevalo rangiranje šolskih 

predmetov po zanimivosti za posameznega učenca. Zadnje vprašanje je bilo odprtega tipa in ni 
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bilo namenjeno analizi, ampak predvsem komunikaciji z raziskovalko in povratni informaciji 

za vpogled v splošno počutje učencev v zvezi z raziskavo.  

Na podlagi podatkov, zbranih z navedenim vprašalnikom (priloga 4) in povezanih z rezultati 

preizkusov, poznih preizkusov in evalvacijskih vprašalnikov, smo odgovorili na raziskovalni 

vprašanji R3 in R4. Pokazale so se dodatne možnosti za raziskovanje korelacij. 

 

3.3.5.3. Evalvacijski vprašalnik za učence o tehniki PI 

Vprašalnik v prilogi 5 je nestandardiziran evalvacijski vprašalnik, s katerim smo pridobili 

podatke za odgovor na RV5. Učenci so z odgovori na 15 vprašanj podali svoje mnenje o tehniki, 

njenih prednostih in slabostih, načinu glasovanja, zahtevnosti vprašanj in svojem počutju med 

urami. Pet vprašanj je bilo zasnovanih po Likertovi petstopenjski lestvici stališč, ki je grafično 

prikazana z obrazi. Vrednost Cronbachovega koeficienta α za ta vprašanja je 0,90. Ker je 

vrednost večja od 0,8, lahko rečemo, da lestvica ustreza merski karakteristiki zanesljivosti. Štiri 

vprašanja so bila zaprtega izbirnega tipa, šest vprašanj pa odprtega tipa. Pri teh so lahko učenci 

z lastnimi besedami izrazili svoje mnenje in predloge. Odgovori so bili kategorizirani, in sicer 

zaradi analize. Vprašalnik je bil tipa papir-svinčnik.  

 

3.3.5.4. Evalvacijski vprašalnik za učitelje o tehniki PI 

Vprašalnik v prilogi 6 je vzorec nestandardiziranega evalvacijskega vprašalnika, ki smo ga 

sestavili za pridobitev odgovorov na RV6. Vprašalnik smo oblikovali v odprtokodni aplikaciji 

za spletno anketiranje 1ka (www.1ka.si). Sestavljen je iz 15 vprašanj, od tega je 7 vprašanj 

odprtega tipa, 8 vprašanj pa zaprtega tipa. Med vprašanji zaprtega tipa so bila 4 vprašanja 

zasnovana po Likertovi lestvici stališč.  

http://www.1ka.si/
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3.4. REZULTATI 

V podpoglavjih 3.4.1. in 3.4.2. so opisi učnih ur, pri katerih smo izvedli preizkuse, analiza in 

rezultati, zbrani po vprašanjih posameznih preizkusov in anketnih vprašalnikov. Učni uri smo 

analizirali glede kriterije, ki smo jih spoznali pri didaktiki naravoslovja (Skribe Dimec, 2017). 

To so učni cilji, motivacija in aktivnost učencev, učni pripomočki, organizacija dela, 

diferenciacija in individualizacija, jezikovna pravilnost in komunikacija. Odgovori na 

posamezna vprašanja so prikazani v preglednicah, nekateri rezultati pa so predstavljeni tudi z 

ustreznimi statističnimi testi. Sledi predstavitev rezultatov in analiza vprašalnika o interesu 

učencev za naravoslovje, vprašalnika o mnenju učencev in mnenju učiteljev o tehniki PI ter 

intervjuja z učiteljico o prvi izkušnji uporabe tehnike PI v razredu. 

 

3.4.1. Sklop Snovi in njihove lastnosti 

Kratek opis učne ure 

Pozdravu in kratki predstavitvi raziskovalke je sledila predstavitev namena raziskave. Nato smo 

podali osnovna navodila za čim učinkovitejšo delovno klimo, učencem razdelili kode in jih 

razdelili v skupine po tri. Predstavili smo potek ure in način glasovanja: »Na prosojnicah bo 

prikazano vprašanje, ki ga pozorno preberi in nanj najprej odgovori sam. Na znak ›Pripravi, 

zdaj!‹ dvigni kodo z izbranim odgovorom na vrhu, ki jih bom skenirala s kamero telefona in 

tako zbrala v aplikaciji. Kodo dvigni pred svoj obraz, jo drži čim mirnejše in čim bolj navpično. 

Nato bomo pregledali rezultat. Če bo na vprašanje pravilno odgovorilo manj kot 30 % (5 ali 

manj) učencev, bom snov razložila in nadaljevala z naslednjim vprašanjem. Če bo pravilni 

odgovor izbralo več kot 70 % (14 in več) učencev, bomo odgovor kratko pojasnili in 

nadaljevali. Če bo pravilno odgovorilo med 30 in 70 % učencev, bo sledil posvet s sošolcem, 

in sicer v skupinah po 3, trajal pa bo 2–5 minut. Posvetu bo sledilo vnovično odgovarjanje na 

isto vprašanje, pri čemer boste svoj odgovor lahko spremenili, če boste presodili, da niste 

odgovorili pravilno. Zatem bom pokazala pravilni odgovor in podala kratko vsebinsko razlago, 

pri kateri boste sodelovali tudi vi – učenci. Nato bomo nadaljevali z naslednjim vprašanjem po 

enakem postopku.« Posebej smo poudarili pomen posvet s sošolcem in z igro vlog prikazali 

primer dobrega in primer slabega posveta. Sledil je prikaz delovanja glasovalnega sistema 

(aplikacije Plickers) z vzorčnim vprašanjem. Preizkus je vseboval 16 vsebinskih vprašanj, 

vprašanje za samooceno in vprašanje o počutju med uro (priloga 2). Sklop je trajal dve šolski 

uri (90 minut) s 5-minutnim odmorom. Učno uro smo po enakem postopku izvedli v štirih 

oddelkih 4. razreda. 

 

Operativni učni cilji za poglabljanje in utrjevanje vsebinskega sklopa z naslovom Snovi in 

njihove lastnosti so bili oblikovani na podlagi Učnega načrta za naravoslovje in tehniko v 4. 

razredu (Vodopivec idr., 2011) in Letnega delovnega načrta za ta predmet in razred izbranih 

šol, ki so ga posredovale učiteljice razredov, sodelujočih v raziskavi. 

 

Učni cilji, ki smo jih utrjevali in poglabljali v učni uri, so sledeči: 

1. Učenci znajo opredeliti lastnosti snovi in jih glede na to tudi razvrstiti (gnetljivost, 

trdota, agregatno stanje, prepustnost za vodo zrak, plovnost, prevodnost toplote, 

magnetnost). 
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2. Učenci poznajo agregatna stanja vode in njihove lastnosti. 

3. Učenci znajo povezati lastnosti snovi z njihovo uporabo in načini obdelave. 

4. Učenci poznajo postopke za ločevanje snovi. 

5. Učenci razložijo pomen simbolov za označevanje nevarnih snovi in jih prepoznajo na 

izdelkih za vsakdanjo rabo (jedko, vnetljivo, strupeno, nevarno za vodno okolje idr.). 

6. Učenci utemeljijo uporabo različnih posod in prostorov za shranjevanje in transport 

glede na lastnosti snovi (npr. steklenice, zabojniki). 

7. Učenci poznajo pojem zmes, vedo, da nekatere zmesi težko ločimo na sestavine. 

8. Učenci utemeljijo pomen odgovornega ravnanja z odpadki in ločenega zbiranja 

odpadkov. 

9. Učenci prepoznajo predmet iz kovine kot najtežji med drugimi predmeti enake velikosti, 

prostornine in oblike. 

10. Učenci vedo, da se pri plinih s spreminjanjem oblike posode spreminja njihova 

prostornina. 

 

Povezava ciljev s posameznimi vprašanji preizkusa in taksonomska raven vprašanj sta 

predstavljeni v prilogi 1. 

 

Motivacija in aktivnost učencev 

Učenci so bili ves čas aktivni. Njihova motivacija je bila na začetku ure visoka in je do konca 

nastopa rahlo padala, manj motivirani učenci so bili pri zadnjih vprašanjih nekoliko naveličani, 

saj je postopek ves čas enak. Razredna klima je bila sproščena. Predvsem pri posvetovnju s 

sošolcem in povzemanju so učenci veliko sodelovali z lastnimi vprašanji, idejami in razlagami. 

Učence sta motivirala tudi način glasovanja in uporaba računalnika. Pri vsakem vprašanju se je 

na prosojnicah sproti pokazalo, kdo je že glasoval in kdo še ne, tako da so se učenci med sabo 

spodbujali k odgovarjanju. Po glasovanju se je pokazal tudi pravilni odgovor, čemur je sledil 

glasen odziv učencev. Odzivi učencev in podatek, da je 77,2 % učencev (Tabela 2) svoje počutje 

med uro ocenilo z dobro, kažejo, da sta bili motivacija in aktivnost večine učencev med uro 

visoki. 

 

Tabela 2: Samoocena počutja učencev med obravnavo sklopa Snovi in njihove lastnosti  

Počutje f f  % 

Slabo 5 6,3 

Niti slabo niti dobro 6 7,5 

Dobro 61 77,2 

Dolgočasno 7 8,8 

Skupaj 79 100 

 

 

Diferenciacija in individualizacija 

Kljub zelo določenemu poteku ure smo poskušali poučevanje diferencirati. To smo storili tako, 

da smo vprašanja v primerih, ko so učenci potrebovali veliko časa za branje, prebrali na glas, 

poleg tega smo nekatere skice še enkrat narisali na tablo in jih razložili. Med posvetovanjem 
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smo vodili pogovor v skupinah, ki so slabše odgovarjale, da so učenci lažje predstavili svoje 

mnenje in je posvet potekal nemoteno.  

 

Učni pripomočki 

Pri uri smo uporabili računalnik, pametni telefon, tablo s kredo/flomastrom, kartončke s kodami 

in elektronske prosojnice. Pripravi pripomočkov smo namenili veliko časa in pozornosti, da bi 

bil vpliv pripomočka na rezultate kar se da majhen. Elektronske prosojnice so bile enotno 

oblikovane, na nekaterih je bilo dodatno ponazorilo v obliki slike ali skice. Kartončki s kodami 

so bili označeni s številkami in plastificirani z matirano folijo. Vprašanja in odgovori so bili 

skrbno oblikovani na podlagi literature, kot je opisano v poglavju 3.3.5.1, pregledani in 

preverjeni. Povzetek oz. razlago po vsakem vprašanju z nekaj dodatnimi možnimi vprašanji 

učencev in zanimivostmi smo vnaprej predvideli in pripravili odgovore na podlagi literature6. 

 

Organizacija dela 

Preden smo pričeli z učno uro, smo vse pripomočke pripravili ter prižgali in povezali IKT7 z 

internetom. Po uvodnem delu smo učence po predlogih učiteljev razdelili v skupine po tri in 

temu prilagodili sedežni red učencev. Pred prikazom delovanja glasovalnega sistema smo 

učencem razdelili kode in naredili pregled seznama imen s kodami v aplikaciji. Z vzorčnim 

vprašanjem smo učencem predstavili delovanje glasovalnega sistema, ki smo ga skupaj tudi 

preizkusili. Ko je njihova motivacija začela padati, smo naredili 5-minutni odmor. 

 

Jezikovna pravilnost in komunikacija 

Uporabljali smo knjižni pogovorni jezik in nebesedno komunikacijo, pri čemer smo uporabljali 

terminologijo, ki jo učenci poznajo. Če se je pojavila neznana beseda, smo jo razložili in 

preverili, ali jo učenci razumejo. Komunikacija med učiteljem in učenci je bila dvosmerna, 

odprta in zaželena. Razredna klima je bila sproščena. Posamezne učence smo po potrebi 

poimensko poklicali in jih spodbudili k odgovarjanju ali izražanju mnenja.  

 

Analiza nastopa 

Dve vprašanji spletnega vprašalnika za učitelje v zvezi z njihovim mnenjem o tehniki PI sta bili 

namenjeni njihovim opažanjem, saj so hospitirali pri nastopu študentke (avtorice magistrskega 

dela). »Hospitacija je prisostvovanje pouku za pridobivanje pedagoških izkušenj (Terminološki 

slovar vzgoje in izobraževanja, 2008–2009)8«. V našem primeru so pedagoške izkušnje lahko 

pridobili učitelji razredniki sodelujočih razredov, ki so spoznali tehniko PI kot pedagoški pojav 

v praksi. Na drugi strani je raziskovalka pridobila povratno informacijo o nastopu, ki je za 

bodočega učitelja ključno didaktično orodje v času izobraževanja na fakulteti. Iz Tabela 3 lahko 

razberemo, da je najpogostejša ocena (Mo) nastopa tako za posamezne elemente kot za sklop, 

povezan s snovmi in njihovimi lastnostmi, ocena 5. Glede na SD je razvidno, da je napredek 

 
6 Kolar, M., idr. (2011), Vodopivec, I., idr. (2011), Mežnar, P., idr. (2014), Čampa, T. (2017) 
7
 V magistrskem delu kratica IKT pomeni informacijsko-komunikacijska tehnologija. 

8
 Pridobljeno 17. 4. 2021 s spleta: https://www.termania.net/slovarji/terminoloski-slovar-vzgoje-in-

izobrazevanja/3474763/hospitacija?query=hospitacija&SearchIn=All  

https://www.termania.net/slovarji/terminoloski-slovar-vzgoje-in-izobrazevanja/3474763/hospitacija?query=hospitacija&SearchIn=All
https://www.termania.net/slovarji/terminoloski-slovar-vzgoje-in-izobrazevanja/3474763/hospitacija?query=hospitacija&SearchIn=All
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mogoč predvsem pri rabi knjižnega pogovornega jezika pri govornem nastopanju in 

komunikaciji z učenci. 

 

Tabela 3: Ocene nastopa študentke na lestvici 1—5 v vprašalniku Mnenje učiteljev o tehniki PI  

Opazovani elementi nastopa Mo  

(N = 4) 

SD 

Jezikovna ustreznost 5 1,5 

Komunikacija z učenci 5 0,5 

Rokovanje z IKT 5 0,5 

Pripravljenost na vprašanja 5 0 

Vodenje razreda 5 0,5 

Pripravljenost pripomočkov 5 0,5 

Ocena celotnega nastopa za učni sklop Snovi in njihove 

lastnosti 

5 0 

Ocena celotnega nastopa za učni sklop Elektrika in 

magnetizem 

5 0 

 

3.4.1.1. Analiza odgovorov za učni sklop Snovi in njihove lastnosti 

 

V nadaljevanju so predstavljeni odgovori učencev na 16 vprašanj, in sicer na osnovi vseh treh 

odgovarjanj, tj. dvakrat v okviru preizkusa (1 - pred in 2 - po posvetu s sošolci), tretjič pa v 

poznem preizkusu. Pravilni odgovor je zapisan krepko. Vprašanju sledi tabelarična predstavitev 

porazdelitve odgovorov, spodaj pa analiza rezultata. Rezultate podrobno komentiramo v sintezi 

izsledkov z diskusijo.  

 

Število veljavnih odgovorov (V) v vzorcu se spreminja zaradi odsotnosti učencev pri urah, 

nepopolno izpolnjenih ali nerešenih vprašalnikov. Manjkajoči odgovori so zapisani v stolpcu 

NO (ni odgovora, neveljaven odgovor). Število učencev v vzorcu za posamezno vprašanje je 

zapisano v vrstici z oznako skupaj. Dosežki so predstavljeni po oddelkih, saj je od porazdelitve 

odgovorov pri prvem odgovarjanju (preizkus 1) odvisno izvajanje drugega odgovarjanja 

(preizkus 2). Če je manj kot 30,0 % (označeno z rdečo) ali več kot 70,0 % učencev (označeno 

z zeleno) v oddelku izbralo pravilni odgovor v preizkusu 1, posveta s sošolci in preizkusa 2, kot 

narekujejo Mazurjeva navodila za izvedbo tehnike PI, nismo izvedli (označeno s /). Pozni 

preizkus smo izvedli 14 dni po prvem in drugem preizkusu. 

 

Rezultat Kolmogorov-Smirnovega preizkusa (D = 0,201–0,481, p < .001) kaže, da podatki pri 

nobenem od vprašanj niso normalno porazdeljeni, zato smo statistično analizo izvedli z 

neparametričnimi testi. S pomočjo Wilcoxonovega testa za odvisne vzorce smo preverili, ali se 

med tremi merjenji (tj. med preizkusom 1, preizkusom 2 in poznim preizkusom) pojavljajo 

statistično pomembne razlike v deležu izbire pravilnega odgovora. 

 

Vprašanje S1:  Kaj od naštetega je zmes? 



36 

 

A) Vodna para 

B) Sladkor 

C) Sol 

D) Morska voda 

 

Vprašanje se je nanašalo na poznavanje osnovnih pojmov v zvezi s snovmi (zmes, čista snov). 

Le v enem oddelku je že pri prvem odgovarjanju pravilno odgovorilo več kot 70 % učencev, in 

sicer 78,9 % učencev (Tabela 4). V treh oddelkih smo izvedli tudi drugo odgovarjanje (v tabeli 

preizkus 2). Kot je razvidno iz tabele 1, je v oddelku b prvič (preizkus 1) pravilno odgovorilo 

59,1 %, po posvetu s sošolci (preizkus 2) 86,4 % učencev, v oddelku c pa prvič 50,0 % in po 

posvetu s sošolci 66,7 % učencev. V d-oddelku je prvič pravilno odgovorilo 31,6 % učencev, 

po posvetu s sošolci pa 86,4 % učencev. V poznem preizkusu, na katerega so učenci odgovarjali 

po 14 dneh od preizkusa, je pravilno odgovorilo 92,2 % učencev. 

 

Ali so med preizkusi razlike statistično pomembne, smo preverili z Wilcoxonovim testom, tj. z 

neparametričnim preizkusom za odvisne vzorce z nenormalno porazdelitvijo podatkov. Izid 

preizkusa kaže, da so statistično pomembne razlike v deležu pravilnih odgovorov med 

preizkusom 1 in preizkusom 2 (Z = –3,14, p = .002), med preizkusom 1 in poznim preizkusom 

(Z = –5,21, p < .001) ter med preizkusom 2 in poznim preizkusom (Z = –2,67, p = .008). 

 

Tabela 4: Odgovori učencev na 1. vprašanje iz učnega sklopa Snovi in njihove lastnosti po oddelkih 

Odgovor 

Oddelek\ 

Preizkus 1 Preizkus 2 Pozni preizkus 

A B C D NO A B C D NO A B C D NO 

5. a f 0 1 3 15 1 / / / / 20 0 0 1 18 1 

% 0 5,3 15,8 78,9  / / / /  0 0 5,3 94,7  

4. b 
f 2 1 6 13 0 0 0 3 19 0 0 0 0 22 0 

% 9,1 4,5 27,3 59,1  0 0 13,6 86,4  0 0 0 100  

4. c 
f 5 4 0 9 1 3 3 0 12 1 0 2 0 16 1 

% 27,8 22,2 0 50,0  16,7 16,7 0 66,7  0 11,1 0 88,9  

4. d 
f 4 3 6 6 1 2 4 0 13 1 0 1 2 15 2 

% 21,1 15,8 31,6 31,6  10,5 21,1 0 68,4  0 5,6 11,1 83,3  

Skupaj f 11 9 15 43 3 5 7 3 44 22 0 3 3 71 4 

 % 14,1 11,5 19,2 55,1  8,5 11,9 5,1 74,6  0 3,9 3,9 92,2  

V NO 78 3 59 22 77 4 

N 81 81 81 

NO = ni odgovora, neveljaven odgovor 

/ = preizkus ni bil potreben 

f = število učencev 

% = odstotek učencev 

V = število veljavnih odgovorov na preizkusu  

N = število vseh učencev v vzorcu 
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Vprašanje S2: Liza ima mešanico železnih opilkov in mivke. Rada bi ločila obe sestavini. 

Kako lahko to stori? 

A) Mešanico pretrese, železni opilki se bodo razporedili po površini. 

B) Mešanici doda vodo, mivka se bo raztopila v vodi. 

C) Mešanico preseje s sitom, mivka bo ostala na situ. 

D) Mešanici približa magnet, ki bo pritegnil železne opilke. 

 

Vprašanje je preverjalo znanje učencev o postopkih za ločevanje snovi glede na njihove 

lastnosti, in sicer na ravni uporabe. V vseh oddelkih smo izvedli tudi drugo odgovarjanje 

(preizkus 2). Kot je razvidno iz Tabela 5, je v 4. a razredu v preizkusu 1 pravilno odgovorilo 

47,4 % učencev, po posvetu s skupino sošolcev pa 78,9 % učencev. V 4. b razredu jih je prvič 

(preizkus 1) pravilno odgovorilo 59,1 %, po posvetu s sošolci (preizkus 2) pa 86,4 % učencev.  

V 4. c razredu je prvič pravilno odgovorilo 38,9 % učencev in po posvetu s sošolci 50,0 % 

učencev, v 4. d razredu pa prvič 47,4 % in po posvetu s sošolci 73,7 % učencev. V poznem 

preizkusu je pravilno odgovorilo 77,9 % učencev. 

 

Ker porazdelitev ni bila normalna, smo podatke preizkusili z Wilcoxonovim testom in ugotovili 

statistično pomembne razlike v deležu pravilnih odgovorov med preizkusom 1 in preizkusom 

2 (Z = –3,80, p < .001) ter med preizkusom 1 in poznim preizkusom (Z = –3,89, p < .001). Med 

preizkusom 2 in poznim preizkusom razlike niso statistično pomembne (Z = –0,76, p = .450). 

 

Tabela 5: Odgovori učencev na 2. vprašanje iz učnega sklopa Snovi in njihove lastnosti po oddelkih 

Odgovor 

Oddelek\ 

Preizkus 1 Preizkus 2 Pozni preizkus 

A B C D NO A B C D NO A B C D NO 

4. a 
f 4 4 2 9 1 4 0 0 15 1 0 2 2 15 1 

% 21,1 21,1 10,5 47,4  21,1 0 0 78,9  0 10,5 10,5 78,9  

4. b 
f 3 3 3 13 0 0 2 1 19 0 2 1 1 18 0 

% 13,6 13,6 13,6 59,1  0 9,1 4,5 86,4  9,1 4,5 4,5 81,8  

4. c 
f 2 4 5 7 1 3 1 5 9 1 1 0 4 13 1 

% 11,1 22,2 27,8 38,9  16,7 5,6 27,8 50,0  5,6 0 22,2 72,2  

4. d 
f 7 2 1 9 1 0 0 5 14 1 0 1 3 14 2 

% 36,8 10,5 5,3 47,4  0 0 26,3 73,7  0 5,6 16,7 77,8  

Skupaj f 16 13 11 38 3 7 3 11 57 3 3 4 10 60 4 

 % 20,5 16,7 14,1 48,7 3,7 9,0 3,8 14,1 73,1 3,7 3,9 5,2 13,0 77,9 4,9 

V NO 78 3 78 3 77 4 

N 81 81 81 

NO = ni odgovora, neveljaven odgovor 

/ = preizkus ni bil potreben 

f = število učencev 

% = odstotek učencev 

V = število veljavnih odgovorov na preizkusu  

N = število vseh učencev v vzorcu 
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Vprašanje S3: Katero od naštetih zmesi bi najtežje ločil na njene sestavine? 

A) Palačinke. 

B) Morsko vodo. 

C) Blatno vodo. 

D) Zmes mivke in sladkorja. 

 

Vprašanje je preverjalo znanje o ločevanju zmesi na ravni razumevanja. V preizkusu 1 je 

pravilno odgovorilo 73,7 % učencev 4. a razreda, 63,6 % učencev 4. b razreda, 55,6 % učencev 

4. c razreda in 42,1 % učencev 4. d razreda. V 4. a razredu je več kot 70,0 % učencev pravilno 

odgovorilo že prvič, zato posveta s sošolci nismo izvedli. V drugih oddelkih se je odstotek 

pravilnih odgovorov po posvetu s sošolci spremenil, in sicer je v 4. b razredu v preizkusu 2 

pravilno odgovorilo 81,8 % učencev, v 4. c razredu 72,2 % učencev, v 4. d razredu pa se je 

delež v primerjavi s preizkusom 1 zmanjšal, saj je v preizkusu 2 pravilno odgovorilo 31,6 % 

učencev. V poznem preizkusu je pravilno odgovorilo 86,8 % vseh učencev (tabela 6). 

 

Wilcoxonov test za odvisne vzorce je pokazal statistično pomembne razlike v deležu pravilnih 

odgovorov med preizkusom 1 in poznim preizkusom (Z = –3,65, p < .001) ter med preizkusom 

2 in poznim preizkusom (Z = –2,56, p = .010), med preizkusom 1 in preizkusom 2 se statistično 

pomembne razlike niso pokazale (Z = –1,41, p = .160). 

 

Tabela 6: Odgovori učencev na 3. vprašanje iz učnega sklopa Snovi in njihove lastnosti po oddelkih 

Odgovor 

Oddelek\ 

Preizkus 1 Preizkus 2 Pozni preizkus 

A B C D NO A B C D NO A B C D NO 

4. a 
f 14 3 2 0 1 / / / / 20 17 0 2 0 1 

% 73,7 15,8 10,5 0  / / / /  89,5 0 1,5 0  

4. b 
f 13 2 1 6 0 18 3 0 1 0 20 2 0 0 0 

% 59,1 9,1 4,5 27,3  81,8 13,6 0 4,5  90,9 9,1 0 0  

4. c 
f 10 3 3 2 1 13 1 3 1 1 17 0 0 1 1 

% 55,6 16,7 16,7 11,1  72,2 5,6 16,7 5,6  94,4 0 0 5,6  

4. d 
f 8 1 5 5 1 6 1 6 6 1 12 0 0 5 3 

% 42,1 5,3 26,3 26,3  31,6 5,3 31,6 31,6  70,6 0 0 29,4  

Skupaj f 46 9 11 12 3 37 5 9 8 22 66 2 2 6 5 

 % 59,0 11,5 14,1 15,4 3,7 62,7 8,5 15,3 13,6 27,2 86,8 2,6 2,6 7,9 6,2 

V NO 78 3 59 22 76 5 

N 81 81 81 

NO = ni odgovora, neveljaven odgovor 

/ = preizkus ni bil potreben 

f = število učencev 

% = odstotek učencev 

V = število veljavnih odgovorov na preizkusu  

N = število vseh učencev v vzorcu 
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Vprašanje S4: Miha je naštel nekaj razlogov, zakaj so kuhinjske ponve in lonci pogosto 

narejeni iz snovi, ki jo imenujemo baker. Kateri izmed razlogov je pravi? 

A) Baker se hitro segreje in dobro prevaja toploto. 

B) Baker se tali pri nizki temperaturi. 

C) Baker je težko oblikovati. 

D) Baker ima magnetne lastnosti in prevaja elektriko. 

 

Vprašanje je preverjalo, ali znajo učenci na primeru povezati lastnosti snovi z njihovo uporabo 

in načini obdelave. V 4. a razredu je v preizkusu 1 pravilno odgovorilo 84,2 % učencev, v 4. d 

razredu pa 89,5 % učencev, zato posveta s sošolcem in vnovičnega glasovanja nismo izvedli. 

V 4. b razredu je v prvem preizkusu pravilno odgovorilo  68,2 % učencev, po posvetu s sošolci 

pa 86,4 % učencev. V 4. c razredu je prvič pravilno odgovorilo 66,7 % učencev, po posvetu s 

sošolci pa se je delež pravilnih odgovorov povišal na 94,4 % učencev. V poznem preizkusu je 

pravilno odgovorilo 82,9 % učencev (tabela 7). 

Z neparametričnim preizkusom za odvisne vzorce z nenormalno porazdelitvijo podatkov 

(Wilcoxonov test) smo rezultate preverili in ugotovili statistično pomembne razlike v deležu 

pravilnih odgovorov med preizkusom 1 in preizkusom 2 (Z = –2,71, p = .007), med preizkusom 

1 in poznim preizkusom ni statistično pomembnih razlik (Z = –1,21, p = .225), prav tako razlike 

niso statistično pomembne med rezultati preizkusa 2 in rezultati poznega preizkusa (Z = –1,89, 

p = .060). 

 

Tabela 7: Odgovori učencev na 4. vprašanje iz učnega sklopa Snovi in njihove lastnosti po oddelkih 

Odgovor 

Oddelek\ 

Preizkus 1 Preizkus 2 Pozni preizkus 

A B C D NO A B C D NO A B C D NO 

4. a 
f 16 1 1 1 1 / / / / 20 18 0 1 0 1 

% 84,2 5,3 5,3 5,3  / / / /  94,7 0 5,3 0  

4. b 
f 15 1 3 3 0 19 1 2 0 0 16 1 2 3 0 

% 68,2 4,5 13,6 13,6  86,4 4,5 9,1 0  72,7 4,5 9,1 13,6  

4. c 
f 12 2 2 2 1 17 1 0 0 1 14 1 1 2 1 

% 66,7 11,1 11,1 11,1  94,4 5,6 0 0  77,8 5,6 5,6 11,1  

4. d 
f 17 0 2 0 1 / / / / 20 15 0 2 0 3 

% 89,5 0 10,5 0  / / / /  88,2 0 11,8 0  

Skupaj f 60 4 8 6 3 36 2 2 0 41 63 2 6 5 5 

 % 76,9 5,1 10,3 7,7 3,7 90,0 5,0 5,0 0 50,6 82,9 2,6 7,9 6,6 6,2 

V NO 78 3 40 41 76 5 

N 81 81 81 

NO = ni odgovora, neveljaven odgovor 

/ = preizkus ni bil potreben 

f = število učencev 

% = odstotek učencev 

V = število veljavnih odgovorov na preizkusu  

N = število vseh učencev v vzorcu 
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Vprašanje S5: V tabeli so zapisane lastnosti dveh snovi. Kateri snovi sta najverjetneje opisani? 

 
A) Prva snov je baker, druga snov je les. 

B) Prva snov je železo, druga snov je glina. 

C) Prva snov je steklo, druga snov je sladkor. 

D) Prva snov je železo, druga snov je med. 

 

Vprašanje 5 se je nanašalo na cilj, skladno s katerim naj bi učenci znali opredeliti lastnosti snovi 

(gnetljivost, trdota, agregatno stanje, prevodnost toplote, magnetnost). Zastavljeno je na višjem 

nivoju in je od učencev zahtevalo analizo in sklepanje, vsako od v odgovorih naštetih snovi so 

morali s procesom izločanja preveriti na osnovi lastnosti, naštetih v preglednici. 

 

V 4.a razredu je pri prvem preizkusu pravilno odgovorilo 63,2 % učencev, v drugem preizkusu 

se je delež pravilnih odgovorov povečal na 84,2 %. V 4. b razredu je v preizkusu 1 pravilno 

odgovorilo 63,6 % učencev, v preizkusu 2 pa je po posvetu s sošolcem pravilno odgovorilo 72,7 

% učencev. V 4.c razredu je prvič pravilni odgovor izbralo 33,3 % učencev, po posvetu s 

sošolcem pa 66,7 % učencev. V 4. d razredu je v prvem preizkusu pravilno odgovorilo več kot 

70,0 % učencev, natančneje 84,2 %, zato posveta s sošolci in ponovnega glasovanja nismo 

izvedli (tabela 8). V poznem preizkusu je pravilno odgovorilo 81,8 % učencev. 

 

Razlike med deleži pravilnih odgovorov smo tudi tu preverili s pomočjo Wilcoxonovega testa. 

Izid preizkusa je pokazal naslednje rezultate: med preizkusom 1 in preizkusom 2 so razlike 

statistično pomembne (Z = –2,45, p = .010), prav tako so razlike pomembne med preizkusom 1 

in poznim preizkusom (Z = –3,02, p = .002), med preizkusom 2 in poznim preizkusom pa 

razlike niso statistično pomembne (Z = –0,82, p =.410). 
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Tabela 8: Odgovori učencev na 5. vprašanje iz učnega sklopa Snovi in njihove lastnosti po oddelkih 

Odgovor 

Oddelek\ 

Preizkus 1 Preizkus 2 Pozni preizkus 

A B C D NO A B C D NO A B C D NO 

4. a 
f 5 12 1 1 1 0 16 0 3 1 0 17 0 2 1 

% 26,3 63,2 5,3 5,3  0 84,2 0 15,8  0 89,5 0 10,5  

4. b 
f 4 14 1 3 0 5 16 0 1 0 2 19 0 1 0 

% 18,2 63,6 4,5 13,6  22,7 72,7 0 4,5  9,1 86,4 0 4,5  

4. c 
f 7 6 1 4 1 1 12 0 5 1 2 12 3 1 1 

% 38,9 33,3 5,6 22,2  5,6 66,7 0 27,8  11,1 66,7 16,7 5,6  

4. d 
f 2 16 0 1 1 / / / / 20 0 15 2 1 2 

% 10,5 84,2 0 5,3  / / / /  0 83,3 11,1 5,6  

Skupaj f 18 48 3 9 3 6 44 0 9 22 4 63 5 5 4 

 % 23,1 61,5 3,8 11,5 3,7 10,2 74,6 0 15,3 27,2 5,2 81,8 6,5 6,5 4,9 

V NO 78 3 59 22 77 4 

N 81 81 81 

NO = ni odgovora, neveljaven odgovor 

/ = preizkus ni bil potreben 

f = število učencev 

% = odstotek učencev 

V = število veljavnih odgovorov na preizkusu  

N = število vseh učencev v vzorcu 

 

Vprašanje S6: Katere spodaj naštete lastnosti snovi so značilne za avtomobilsko gumo? 

A) Gnetljiva, precej mehka, ne sme prepuščati vode. 

B) Prožna, precej mehka, ne sme prepuščati vode. 

C) Prožna, trda, prepustna za vodo. 

D) Gnetljiva, trda, prepustna za vodo. 

 

Vprašanje je zahtevalo uporabo znanja o lastnostih gnetljivosti, trdote in prepustnosti za vodo 

na primeru avtomobilske pnevmatike. V 4. a razredu je pravilni odgovor pred posvetom izbralo 

52,6 %, po posvetu s sošolci pa 84,2 % učencev. V 4. b razredu je pred posvetom pravilno 

odgovorilo 68,2 % učencev, po posvetu s sošolci so pravilno odgovorili vsi učenci. V 4. c 

razredu je v preizkusu 1 pravilno odgovorilo 38,9 % učencev, po posvetu s sošolci se je v 

preizkusu 2 delež pravilnih odgovorov povišal na 66,7 %. V 4. d razredu je prvič pravilno 

odgovorilo 55,1 % učencev, po posvetu s sošolci je pravilni odgovor izbralo 73,7 % učencev. 

V poznem testu je bilo pravilnih 79,2 % od 77 veljavnih odgovorov (tabela 9). 

 

Podatki niso bili normalno porazdeljeni, zato smo z Wilcoxonoovim testom za odvisne vzorce 

preverili statistično pomembnost razlik v deležih pravilnih odgovorov med tremi odgovarjanji 

na vprašanje. Med preizkusoma 1 in 2 se kaže statistično pomembna razlika (Z = –3,66,  p < 

.001). Prav tako je statistično pomembna razlika med deležema preizkusa 1 in poznega 

preizkusa (Z = –3,18, p = .001). Razlika med preizkusom 2 in poznim preizkusom ni statistično 

pomembna (Z = –0,41, p = .680). 
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Tabela 9: Odgovori učencev na 6. vprašanje iz učnega sklopa Snovi in njihove lastnosti po oddelkih 

Odgovor 

Oddelek\ 

Preizkus 1 Preizkus 2 Pozni preizkus 

A B C D NO A B C D NO A B C D NO 

4. a 
f 4 10 3 2 1 0 16 3 0 1 2 16 1 0 1 

% 21,1 52,6 15,8 10,5  0 84,2 15,8 0  10,5 84,2 5,3 0  

4. b 
f 2 15 5 0 0 0 22 0 0 0 3 19 0 0 0 

% 9,1 68,2 22,7 0,0  0 100 0 0  13,6 86,4 0 0  

4. c 
f 6 7 4 1 1 0 12 5 1 1 2 14 0 2 1 

% 33,3 38,9 22,2 5,6  0 66,7 27,8 5,6  11,1 77,8 0 11,1  

4. d 
f 2 11 5 1 1 2 14 3 0 1 1 12 4 1 2 

% 10,5 57,9 26,3 5,3  10,5 73,7 15,8 0  5,6 66,7 22,2 5,6  

Skupaj f 14 43 17 4 3 2 64 11 1 3 8 61 5 3 4 

 % 17,9 55,1 21,8 5,1 3,7 2,6 82,1 14,1 1,3 3,7 10,4 79,2 6,5 3,9 4,9 

V NO 78 3 78 3 77 4 

N 81 81 81 

NO = ni odgovora, neveljaven odgovor 

/ = preizkus ni bil potreben 

f = število učencev 

% = odstotek učencev 

V = število veljavnih odgovorov na preizkusu  

N = število vseh učencev v vzorcu 

 

 

Vprašanje S7: Vsi trije predmeti so enake oblike in velikosti. 

 
Katera trditev o masi predmeta je pravilna? 

A) Leseni predmet je najtežji. 

B) Kovinski predmet je najtežji. 

C) Predmet iz stiropora je najtežji. 

D) Vsi trije predmeti so enako težki. 

 

Vprašanje je preverjalo razumevanje pojmov masa in gostota. Ker gostota kot pojem v 4. 

razredu še ni obravnavana, smo vprašanje zastavili na osnovi mase in velikosti predmeta. Enako 

vprašanje je bilo zastavljeno tudi v naravoslovni raziskavi TIMSS iz leta 2007, pri čemer je 

mednarodno povprečje 80 % pravilnih odgovorov9. 

 

 
9
 Vir: Naravoslovni dosežki Slovenije v TIMSS 2007, str. 71, dostopno na: https://www.pei.si/wp-

content/uploads/2018/12/NAR_2_poglavje.pdf  

https://www.pei.si/wp-content/uploads/2018/12/NAR_2_poglavje.pdf
https://www.pei.si/wp-content/uploads/2018/12/NAR_2_poglavje.pdf
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Na 7. vprašanje je v vseh oddelkih pravilno odgovorilo več kot 70,0 % učencev, skupaj 89,7 %, 

zato v nobenem oddelku nismo izvedli posveta s sošolcem in ponovnega odgovarjanja (tabela 

10). V poznem preizkusu je na vprašanje pravilno odgovorilo 93,5 % učencev. Vprašanje je 

bilo glede na rezultat bodisi premalo zahtevno bodisi je bilo predznanje učencev zelo dobro. 

Razlika med deležem v preizkusu 1 in deležem pravilnih odgovorov v poznem preizkusu ni 

statistično pomembna (Z = –0,91, p = .366). 

 

Tabela 10: Odgovori učencev na 7. vprašanje iz učnega sklopa Snovi in njihove lastnosti po oddelkih 

Odgovor 

Oddelek\ 

Preizkus 1 Preizkus 2 Pozni preizkus 

A B C D NO A B C D NO A B C D NO 

4. a 
f 0 18 0 1 1 / / / / / 0 18 1 0 1 

% 0 94,7 0 5,3  / / / / / 0 94,7 5,3 0  

4. b 
f 1 19 1 1 0 / / / / / 1 21 0 0 0 

% 4,5 86,4 4,5 4,5  / / / / / 4,5 95,5 0 0  

4. c 
f 3 14 0 1 1 / / / / / 0 17 1 0 1 

% 16,7 77,8 0 5,6  / / / / / 0 94,4 5,6 0  

4. d 
f 0 19 0 0 1 / / / / / 0 16 1 1 2 

% 0 100,0 0 0  / / / / / 0 88,9 5,6 5,6  

Skupaj f 4 70 1 3 3 / / / / / 1 72 3 1 4 

 % 5,1 89,7 1,3 3,8 3,7 / / / / / 1,3 93,5 3,9 1,3 4,9 

V NO 78 3 / / 77 4 

N 81 81 81 

NO = ni odgovora, neveljaven odgovor 

/ = preizkus ni bil potreben 

f = število učencev 

% = odstotek učencev 

V = število veljavnih odgovorov na preizkusu  

N = število vseh učencev v vzorcu 

 

 

 

Vprašanje S8: Vroče trdo kuhano jajce damo v skodelico mrzle vode. Kaj se zgodi s 

temperaturama vode in jajca? 

A) Voda se ohladi, jajce se segreje. 

B) Voda ostane enaka, jajce se ohladi. 

C) Voda se segreje, jajce se ohladi. 

D) Voda in jajce se segrejeta. 

 

Vprašanje, povezano s toplotnimi tokovi, je bilo glede na rezultate (tabela 11) za učence zelo 

zahtevno. V vseh oddelkih smo vprašanje morali prebrati na glas in s kretnjami ponazoriti 

situacijo, da so učenci razumeli, kaj je njegovo bistvo. Vprašanje je bilo zastavljeno tudi v 
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naravoslovnem delu raziskave TIMSS 2011, v katerem je pravilni odgovor izbralo 26,6 % 

učencev10. 

 

Posveta s sošolci in ponovnega odgovarjanja (preizkusa 2) v oddelkih b in c nismo izvedli, saj 

je bilo na preizkusu 1 manj kot 30,0 % pravilnih odgovorov. V teh oddelkih smo vprašanje in 

pravilni odgovor razložili in nadaljevali z naslednjim vprašanjem. V 4. a razredu je v preizkusu 

1 pravilno odgovorilo 36,8 % učencev, po posvetu s sošolci pa se je delež pravilnih odgovorov 

povečal na 78,9 %. V 4. d razredu je pred posvetom pravilno odgovorilo 36,8 % učencev, po 

posvetu s sošolci sta se dva učenca več odločila za pravilni odgovor (47,4 %). V poznem 

preizkusu po štirinajstih dneh od preizkusa je pravilni odgovor izbralo 59,7 % učencev. 

 

Razlika med deležema pravilnih odgovorov na preizkusih 1 in 2 je statistično pomembna, kar 

smo ugotovili z Wilcoxonovim testom za odvisne vzorce (Z = –2,88, p = .004). Med preizkusom 

2 in poznim preizkusom razlika ni statistično pomembna (Z = –0,63, p = .527), je pa statistično 

pomembna razlika med rezultati preizkusa 1 in rezultati poznega preizkusa (Z = –3,90, p < 

.001).  

 

Tabela 11: Odgovori učencev na 8. vprašanje iz učnega sklopa Snovi in njihove lastnosti po oddelkih 

Odgovor 

Oddelek\ 

Preizkus 1 Preizkus 2 Pozni preizkus 

A B C D NO A B C D NO A B C D NO 

4. a 
f 2 8 7 2 1 0 4 15 0 1 2 2 15 0 1 

% 10,5 42,1 36,8 10,5  0 21,1 78,9 0  10,5 10,5 78,9 0  

4. b 
f 2 12 3 5 0 / / / / / 1 2 17 2 0 

% 9,1 54,5 13,6 22,7  / / / / / 4,5 9,1 77,3 9,1  

4. c 
f 4 6 4 4 1 / / / / / 5 4 7 2 1 

% 22,2 33,3 22,2 22,2  / / / / / 27,8 22,2 38,9 11,1  

4. d 
f 0 8 7 4 1 0 6 9 4 1 3 6 7 2 2 

% 0 42,1 36,8 21,1  0 31,6 47,4 21,1  16,7 33,3 38,9 11,1  

Skupaj f 8 34 21 15 3 0 10 24 4 43 11 14 46 6 4 

 % 10,3 43,6 26,9 19,2 3,7 0 26,3 63,2 10,5 53,1 14,3 18,2 59,7 7,8 4,9 

V NO 78 3 38 43 77 4 

N 81 81 81 

NO = ni odgovora, neveljaven odgovor 

/ = preizkus ni bil potreben 

f = število učencev 

% = odstotek učencev 

V = število veljavnih odgovorov na preizkusu  

N = število vseh učencev v vzorcu 

 

 

 
10

 Vir: Naravoslovne naloge raziskave TIMSS 2011, dostopno na: https://www.pei.si/wp-

content/uploads/2018/12/Naravoslovne-naloge-raziskave-TIMSS-11.pdf  

https://www.pei.si/wp-content/uploads/2018/12/Naravoslovne-naloge-raziskave-TIMSS-11.pdf
https://www.pei.si/wp-content/uploads/2018/12/Naravoslovne-naloge-raziskave-TIMSS-11.pdf
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Vprašanje S9: Pri hlajenju, taljenju in vrenju se voda spreminja iz enega stanja v drugo. Za kaj 

od naštetega potrebujemo toploto? 

A) Samo za vrenje. 

B) Samo za taljenje. 

C) Za taljenje in izhlapevanje, ne pa za vrenje. 

D) Za taljenje in vrenje, ne pa za hlajenje. 

 

Pri devetem in desetem vprašanju so učenci pokazali razumevanje pojmov, ki opisujejo 

prehajanje vode iz enega agregatnega stanja v drugega. Pri 9. vprašanju so morali znanje 

uporabiti in procese povezati s toploto. Iz preglednice 12 lahko razberemo, da je v 4. d razredu 

v preizkusu 1 pravilno odgovorilo 89,5 % učencev, zato nismo izvedli posveta s sošolci in 

preizkusa 2 in smo po kratkem povzetku nadaljevali z naslednjim vprašanjem. V drugih 

oddelkih so bili rezultati sledeči: v 4. a razredu je pri prvem odgovarjanju pravilni odgovor 

izbralo 42,1 % učencev, po posvetu s sošolci 63,2 % učencev, v 4. b razredu je pravilno 

odgovorilo 45,5 % učencev v prvem preizkusu in 72,7 % učencev v drugem preizkusu, v 4. c 

razredu pa je je pravilni odgovor prvič izbralo 38,9 % učencev, po posvetu s sošolci pa 61,1 % 

učencev. V poznem preizkusu je pravilno odgovorilo 72,7 % učencev. 

 

Z neparametričnim testom (Wilcoxonov test) smo šreverili rezultate treh merjenj v odvisnem 

vzorcu in ugotovili statistično pomembne razlike med preizkusom 1 in preizkusom 2 (Z = –

3,50, p < .001) ter med preizkusom 1 in poznim preizkusom (Z = 2,79, p = .005). Med 

preizkusom 2 in poznim preizkusom ni statistično pomembnih razlik (Tabela 45). 

 

Tabela 12: Odgovori učencev na 9. vprašanje iz učnega sklopa Snovi in njihove lastnosti po oddelkih 

Odgovor 

Oddelek\ 

Preizkus 1 Preizkus 2 Pozni preizkus 

A B C D NO A B C D NO A B C D NO 

4. a 
f 3 4 4 8 1 0 0 7 12 1 2 1 2 14 1 

% 15,8 21,1 21,1 42,1  0 0 36,8 63,2  10,5 5,3 10,5 73,7  

4. b 
f 6 1 5 10 0 2 0 4 16 0 0 1 3 18 0 

% 27,3 4,5 22,7 45,5  9,1 0 18,2 72,7  0 4,5 13,6 81,8  

4. c 
f 2 5 4 7 1 1 2 4 11 1 3 0 7 8 1 

% 11,1 27,8 22,2 38,9  5,6 11,1 22,2 61,1  16,7 0 38,9 44,4  

4. d 
f 0 1 1 17 1 / / / / 22 2 0 0 16 2 

% 0 5,3 5,3 89,5  / / / /  11,1 0 0 88,9  

Skupaj f 12 11 13 42 3 4 2 15 38 22 7 2 12 56 4 

 % 15,4 14,1 16,7 53,8 3,7 6,8 3,4 25,4 64,4 27,2 9,1 2,6 15,6 72,7 4,9 

V NO 78 3 59 22 77 4 

N 81 81 81 

NO = ni odgovora, neveljaven odgovor 

/ = preizkus ni bil potreben 

f = število učencev 

% = odstotek učencev 

V = število veljavnih odgovorov na preizkusu  

N = število vseh učencev v vzorcu  
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Vprašanje S10: V lonec natresemo led in ga začnemo segrevati. Kateri procesi po vrsti 

potečejo? 

A) Raztapljanje, izhlapevanje, hlajenje. 

B) Hlajenje, vrenje, izhlapevanje. 

C) Taljenje, izhlapevanje, gorenje. 

D) Taljenje, izhlapevanje, izparevanje 

 

Z desetim vprašanjem smo preverjali poznavanje procesov prehajanja vode med agregatnimi 

stanji, in sicer v pravilnem zaporedju od ledu do vodne pare. Iz preglednice 13 je razvidno, da 

je pri prvem glasovanju pravilni odgovor izbralo 52,6 % učencev, po posvetu s sošolcem pa jih 

je pravilno odgovorilo 74,4 %. V vseh oddelkih se je delež pravilnih odgovorov po posvetu s 

sošolci povišal – v 4. a razredu s 63,2 % na 89,5 %, v 4. b razredu s 40,9 % na 59,1 %, v 4. c 

razredu s 55,6 % na 72,2 %, v 4. d razredu pa z 52,6 % na 78,9 %. Pri poznem testu je pravilni 

odgovor izbralo 69,7 % učencev. 

 

Wilcoxonov test, ki smo ga uporabili za analizo pomembnosti razlik med rezultati posameznih 

preizkusov, je pokazal statistično pomembne razlike med preizkusoma 1 in 2 (Z = 3,05, p = 

.002) ter med preizkusom 1 in poznim preizkusom (Z = –2,75, p = .006). Med deležema 

pravilnih odgovorov preizkusa 2 in poznega preizkusa ni statistično pomembnih razlik (Z = –

0,56, p = .577). 

 

Tabela 13: Odgovori učencev na 10. vprašanje iz učnega  sklopa Snovi in njihove lastnosti po 

oddelkih 

Odgovor 

Oddelek\ 

Preizkus 1 Preizkus 2 Pozni preizkus 

A B C D NO A B C D NO A B C D NO 

4. a 
f 1 6 0 12 1 0 2 0 17 1 1 2 1 15 1 

% 5,3 31,6 0 63,2  0 10,5 0 89,5  5,3 10,5 5,3 78,9  

4. b 
f 3 9 1 9 0 5 4 0 13 0 1 1 2 18 0 

% 13,6 40,9 4,5 40,9  22,7 18,2 0 59,1  4,5 4,5 9,1 81,8  

4. c 
f 4 2 2 10 1 2 0 3 13 1 1 4 2 11 1 

% 22,2 11,1 11,1 55,6  11,1 0 16,7 72,2  5,6 22,2 11,1 61,1  

4. d 
f 5 3 1 10 1 4 0 0 15 1 1 3 4 9 3 

% 26,3 15,8 5,3 52,6  21,1 0 0 78,9  5,9 17,6 23,5 52,9  

Skupaj f 13 20 4 41 3 11 6 3 58 3 4 10 9 53 5 

 % 16,7 25,6 5,1 52,6 3,7 14,1 7,7 3,8 74,4 3,7 5,3 13,2 11,8 69,7 6,2 

V NO 78 3 78 3 76 5 

N 81 81 81 

NO = ni odgovora, neveljaven odgovor 

/ = preizkus ni bil potreben 

f  = število učencev 

% = odstotek učencev 

V = število veljavnih odgovorov na preizkusu  

N = število vseh učencev v vzorcu 
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Vprašanje S11: V posodi A je ali trdna snov ali tekočina ali plin (slika 1). Posoda je pokrita s 

stekleno ploščo. Obrnjeno posodo A postavimo na prazno posodo B (slika 2). Stekleno ploščo 

odmaknemo. Katera spodnja slika prikazuje posodo, v kateri je snov A plin? 

 
A) Slika 3. 

B) Slika 4. 

C) Slika 5. 

D) Nobena. 

Enajsto vprašanje preverja znanje o lastnosti plinov na stopnji uporabe, pri čemer gre za vedenje 

o tem, da plini zavzamejo obliko posode, torej spreminjajo svojo prostornino glede na posodo, 

pri čemer se spreminja gostota. Glede na odzive učencev je bilo zahtevno že samo razumevanje 

vprašanja. V vseh oddelkih smo vprašanje prebrali naglas in s kretnjami razložiti postopek na 

skici ali skico ob razlagi narisali še na tablo, saj veliko učencev vprašanja po samostojnem 

branju ni razumelo. 

 

V vseh oddelkih smo izvedli prvo in drugo odgovarjanje. V 4. a razredu je pri prvem preizkusu 

pravilno odgovorilo 57,9 % učencev, po posvetu s sošolci je v drugem preizkusu pravilni 

odgovor izbralo 63,2 % učencev. V 4. b razredu je na preizkusu 1 pravilni odgovor izbralo 45,5 

% učencev, po posvetu s sošolci pa 68,2 % učencev. V 4. c razredu je 38,9 % učencev izbralo 

pravilni odgovor v preizkusu 1 in 50,0 % učencev v preizkusu 2. V 4. d razredu je prvo 

odgovarjanje pokazalo 52,6 % pravilnih odgovorov, po posvetu s sošolci se je delež povečal na 

73,7 % učencev. Delež pravilnih odgovorov pri poznem testu je 76,0 % (tabela 14). 

 

Razlike med rezultati preizkusov smo zaradi nenormalno porazdeljenih podatkov preverili z 

neparametričnim preizkusom za odvisne vzorce – Wilcoxonovim testom. Ta je pokazal, da 

obstajajo statistično pomembne razlike med rezultatoma preizkusa 1 in 2 (Z = –2,56, p = .011) 

ter med rezultatom preizkusa 1 in rezultatom poznega preizkusa (Z = –3,55, p < .001). Med 

preizkusom 2 in poznim preizkusom ni statistično pomembne razlike. 
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Tabela 14: Odgovori učencev na 11. vprašanje iz učnega sklopa Snovi in njihove lastnosti po oddelkih 

Odgovor 

Oddelek\ 

Preizkus 1 Preizkus 2 Pozni preizkus 

A B C D NO A B C D NO A B C D NO 

4. a 
f 11 2 5 1 1 12 1 6 0 1 14 3 2 0 1 

% 57,9 10,5 26,3 5,3  63,2 5,3 31,6 0  73,7 15,8 10,5 0  

4. b 
f 10 2 6 4 0 15 0 6 1 0 19 0 2 0 1 

% 45,5 9,1 27,3 18,2  68,2 0 27,3 4,5  90,5 0 9,5 0  

4. c 
f 7 2 7 2 1 9 1 7 1 1 9 3 6 0 1 

% 38,9 11,1 38,9 11,1  50,0 5,6 38,9 5,6  50,0 16,7 33,3 0  

4. d 
f 10 2 5 2 1 14 3 2 0 1 15 0 2 0 3 

% 52,6 10,5 26,3 10,5  73,7 15,8 10,5 0  88,2 0 11,8 0  

Skupaj f 38 8 23 9 3 50 5 21 2 3 57 6 12 0 6 

 % 48,7 10,3 29,5 11,5 3,7 64,1 6,4 26,9 2,6 3,7 76,0 8,0 16,0 0 7,4 

V NO 78 3 78 3 75 6 

N 81 81 81 

NO = ni odgovora, neveljaven odgovor 

/ = preizkus ni bil potreben 

f = število učencev 

% = odstotek učencev 

V = število veljavnih odgovorov na preizkusu  

N = število vseh učencev v vzorcu 

 

 

Vprašanje S12: V kakšni embalaži mora biti shranjena snov, ki je označena s spodnjimi 

oznakami? 

 
A) V steklenem kozarcu. 

B) V kartonasti škatli. 

C) V zaprti plastenki. 

D) V leseni škatli. 

 

Z dvanajstim vprašanjem smo preverjali poznavanje znakov za nevarne snovi, ki so ga učenci 

morali uporabiti v povezavi z lastnostmi snovi, uporabljenih za embalažo. V 4. a razredu je na 

preizkusu 1 pravilno odgovorilo 78,9 % učencev, zato posveta s sošolci in vnovičnega 

odgovarjanja nismo izvedli. V 4. b razredu je pred posvetom pravilno odgovorilo 68,2 % 

učencev, po posvetu s sošolci pa 72,7 % učencev. V 4. c razredu je pred posvetom pravilno 

odgovorilo 44,4 % učencev, po posvetu s sošolci pa 50,0 % učencev. V 4. d razredu je pred 
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posvetom pravilni odgovor izbralo 47,4 % učencev, po posvetu s sošolci pa 64,4 % učencev. V 

poznem preizkusu je pravilni odgovor izbralo 82,9 % učencev (tabela 15). 

 

Razlike smo preizkusili z Wilcoxonovim testom za odvisne vzorce in ugotovili naslednje: med 

preizkusom 1 in preizkusom 2 ni statistično pomembnih razlik (Z = –1,50, p = .134), prav tako 

ne med preizkusom 2 in poznim preizkusom (Z = –2,56, p = .011). Statistično pomembna 

razlika se kaže med deležema pravilnih odgovorov preizkusa 1 in poznega preizkusa (Z = –

3,27, p = .001). 

 

Tabela 15: Odgovori učencev na 12. vprašanje iz učnega sklopa Snovi in njihove lastnosti po oddelkih 

Odgovor 

Oddelek\ 

Preizkus 1 Preizkus 2 Pozni preizkus 

A B C D NO A B C D NO A B C D NO 

4. a 
f 4 0 15 0 1 / / / / 20 3 1 15 0 1 

% 21,1 0 78,9 0  / / / /  15,8 5,3 78,9 0  

4. b 
f 5 1 15 1 0 5 1 16 0 0 0 0 21 1 0 

% 22,7 4,5 68,2 4,5  22,7 4,5 72,7 0  0 0 95,5 4,5  

4. c 
f 3 4 8 3 1 7 1 9 1 1 1 1 13 3 1 

% 16,7 22,2 44,4 16,7  38,9 5,6 50,0 5,6  5,6 5,6 72,2 16,7  

4. d 
f 6 2 9 2 1 6 0 13 0 1 2 0 14 1 3 

% 31,6 10,5 47,4 10,5  31,6 0 68,4 0  11,8 0 82,4 5,9  

Skupaj f 18 7 47 6 3 18 2 38 1 22 6 2 63 5 5 

 % 23,1 9,0 60,3 7,7 3,7 30,5 3,4 64,4 1,7 27,2 7,9 2,6 82,9 6,6 6,2 

V NO 78 3 59 22 76 5 

N 81 81 81 

NO = ni odgovora, neveljaven odgovor 

/ = preizkus ni bil potreben 

f = število učencev 

% = odstotek učencev 

V = število veljavnih odgovorov na preizkusu  

N = število vseh učencev v vzorcu 

 

 

Vprašanje S13: V vodo vržemo nekaj predmetov, ki so iz različnih snovi in so različno plovni. 

Kateri je najmanj ploven? 

A) Tisti, ki je največji in plava na vodi. 

B) Tisti, ki je najtežji in lebdi v vodi. 

C) Tisti, ki potone na dno. 

D) Tisti, ki se v vodi raztopi. 

 

Trinajsto vprašanje preverja razumevanje pojma plovnost in med odgovori skriva napačne 

predstave učencev glede plovnosti in topnosti. Iz preglednice 16 je mogoče razbrati, da je v 4. 

a razredu že v preizkusu 1 pravilni odgovor izbralo 73,7 % učencev, zato posveta s sošolci in 

ponovnega odgovarjanja nismo izvedli. V drugih oddelkih smo izvedli oba preizkusa. V 4. b 

razredu je na preizkusu 1 pravilno odgovorilo 45,5 % učencev, po posvetu s sošolci pa 81,8 % 
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učencev. V 4. c razredu je prvi preizkus pokazal 38,9 % pravilnih odgovorov, po posvetu s 

sošolci je v preizkusu 2 pravilni odgovor izbralo 44,4 % učencev. V 4. d razredu je pri prvem 

preizkusu pravilni odgovor izbralo 53,8 % učencev, po posvetu s sošolci se je delež pravilnih 

odgovorov povečal na 64,4 %. V poznem preizkusu je pravilno odgovorilo 71,1 % učencev. 

 

Med rezultati je izid Wilcoxonovega testa pokazal statistično pomembne razlike med 

preizkusoma 1 in 2 (Z = –2,50, p = .012) ter preizkusom 1 in poznim preizkusom (Z = –2,33, p 

= .020). Med preizkusom 2 in poznim preizkusom test ni pokazal statistično pomembnih razlik. 

 

Tabela 16: Odgovori učencev na 13. vprašanje iz učnega sklopa Snovi in njihove lastnosti po oddelkih 

Odgovor 

Oddelek\ 

Preizkus 1 Preizkus 2 Pozni preizkus 

A B C D NO A B C D NO A B C D NO 

4. a 
f 1 1 14 3 1 / / / / 20 1 0 17 1 1 

% 5,3 5,3 73,7 15,8  / / / /  5,3 0 89,5 5,3  

4. b 
f 7 1 10 4 0 0 1 18 3 0 0 0 18 4 0 

% 31,8 4,5 45,5 18,2  0 4,5 81,8 13,6  0 0 81,8 18,2  

4. c 
f 7 0 7 4 1 5 0 8 5 1 6 1 7 4 1 

% 38,9 0 38,9 22,2  27,8 0 44,4 27,8  33,3 5,6 38,9 22,2  

4. d 
f 3 4 11 1 1 3 1 12 3 1 1 0 12 4 3 

% 15,8 21,1 57,9 5,3  15,8 5,3 63,2 15,8  5,9 0 70,6 23,5  

Skupaj f 18 6 42 12 3 8 2 38 11 22 8 1 54 13 5 

 % 23,1 7,7 53,8 15,4 3,7 13,6 3,4 64,4 18,6 27,2 10,5 1,3 71,1 17,1 6,2 

V NO 78 3 59 22 76 5 

N 81 81 81 

NO = ni odgovora, neveljaven odgovor 

/ = preizkus ni bil potreben 

f = število učencev 

% = odstotek učencev 

V = število veljavnih odgovorov na preizkusu  

N = število vseh učencev v vzorcu 
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Vprašanje S14: Odpadke iz gospodinjstev ločujemo. V katerega od zabojnikov je pravilno 

odvržena snov, ki je pri sobni temperaturi v trdnem stanju, je neprepustna za zrak in vodo, 

prepušča pa svetlobo, se tali pri zelo visoki temperaturi ter slabo prevaja toploto? 

 
A) V rumenega. 

B) V modrega. 

C) V zelenega. 

D) V nobenega od naštetih. 

 

Štirinajsto vprašanje je bilo zastavljeno zelo kompleksno, saj smo želeli preveriti doseganje 

cilja o poznavanju lastnosti snovi (agregatno stanje, prepustnost za zrak, vodo in svetlobo, 

tališče, toplotna prevodnost) na višji taksonomski ravni, hkrati pa ga povezati še z znanjem o 

ločevanju odpadkov. Najprej so morali učenci opisano snov prepoznati, poznati barve 

zabojnikov glede na vrsto odpadkov, ki jih ločujemo, in nato izbrati pravilnega glede na opisano 

snov. 

 

V dveh oddelkih zaradi premajhnega odstotka pravilnih odgovorov po prvem glasovanju (v 4. 

b razredu 22,7 % in v 4. d razredu 21,1 %) nismo izvedli posvetovanja sošolci. Vprašanje smo 

obravnavali frontalno, razložili postopek reševanja in skupaj poiskali pravilen odgovor. V 

drugih dveh oddelkih je število pravilnih odgovorov na preizkusu 1 zadostovalo za 

posvetovanje. V 4. a razredu je pri prvem preizkusu pravilno odgovorilo 31,6 % učencev, po 

posvetu s sošolci pa se je delež pravilnih odgovorov povečal na 68,4 %.  V 4. c razredu je pred 

posvetom pravilno odgovorilo 44,4 % učencev, po posvetu s sošolci pa 55,6 %. V poznem 

preizkusu je pravilno odgovorilo 72,4 % učencev (tabela 17). 

 

Rezultate smo preverili tudi z neparametričnim testom za odvisne vzorce (Wilcoxonov test), ki 

je pokazal statistično pomembne razlike med preizkusoma 1 in 2 (Z = –2,49, p = .013). Prav 

tako je izid preizkusa pokazal statistično pomembno razliko med deležema pravilnih odgovorov 

preizkusa 1 in poznega preizkusa (Z = –5,33, p < .001). Razlika med preizkusom 2 in poznim 

preizkusom ni statistično pomembna (Z = –1,16, p = .248). 
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Tabela 17: Odgovori učencev na 14. vprašanje iz učnega sklopa Snovi in njihove lastnosti po oddelkih 

Odgovor 

Oddelek\ 

Preizkus 1 Preizkus 2 Pozni preizkus 

A B C D NO A B C D NO A B C D NO 

4. a 
f 8 3 6 2 1 6 0 13 0 1 5 2 12 0 1 

% 42,1 15,8 31,6 10,5  31,6 0 68,4 0  26,3 10,5 63,2 0  

4. b 
f 5 2 5 10 0 / / / / 22 4 1 17 0 0 

% 22,7 9,1 22,7 45,5  / / / /  18,2 4,5 77,3 0  

4. c 
f 3 5 8 2 1 4 1 10 3 1 1 2 15 0 1 

% 16,7 27,8 44,4 11,1  22,2 5,6 55,6 16,7  5,6 11,1 83,3 0  

4. d 
f 5 6 4 4 1 / / / / 20 3 0 11 3 3 

% 26,3 31,6 21,1 21,1  / / / /  17,6 0 64,7 17,6  

Skupaj f 21 16 23 18 3 10 1 23 3 44 13 5 55 3 5 

 % 26,9 20,5 29,5 23,1 3,7 27,0 2,7 62,2 8,1 54,3 17,1 6,6 72,4 3,9 6,2 

V NO 78 3 37 44 76 5 

N 81 81 81 

NO = ni odgovora, neveljaven odgovor 

/ = preizkus ni bil potreben 

f = število učencev 

% = odstotek učencev 

V = število veljavnih odgovorov na preizkusu  

N = število vseh učencev v vzorcu 

 

 

 

Vprašanje S15: V kateri skupini so našteti samo odpadki, ki sodijo med papir? 

A) Časopis, knjige, umazan papir, ovojni papir. 

B) Knjige, revije, embalaža od mleka, časopis. 

C) Časopis, knjige, revije, karton. 

D) Karton, reklame, folije, knjige. 

 

Vprašanje je preverjalo uporabo znanja o ločevanju odpadkov na primeru, pri katerem so učenci 

pravilni odgovor poiskali s tehniko izločanja. Pri prvem preizkusu je več kot 70,0 % učencev 

pravilno odgovorilo le v 4. b razredu, in sicer 72,7 %. V drugih oddelkih so bili deleži pravilnih 

odgovorov naslednji (tabela 18): v 4. a razredu je v prvem preizkusu pravilno odgovorilo 63,2 

% učencev, po posvetu s sošolci se delež poveča na 84,2 %, v 4. c razredu je pri prvem poskusu 

pravilni odgovor izbralo 66,7 %, po posvetu s sošolci je pri ponovnem odgovarjanju delež večji 

za 16,6 %, v 4. d razredu pa je prvič pravilno odgovorilo 52,6 % učencev, po posvetu s sošolci 

pa 62,5 %. V poznem preizkusu je pravilni odgovor izbralo 78,4 % učencev. 

 

Ali so razlike med rezultati statistično pomembne, smo ugotovili z neparametričnim 

preizkusom (Wilcoxonov test), katerega izid je pokazal statistično pomembne razlike med 

pravilnimi odgovori preizkusov 1 in 2 (Z = –3,16, p = .002), prav tako med preizkusom 1 in 

poznim preizkusom (Z = –2,24, p = .025). Med preizkusom 2 in poznim preizkusom ni 

statistično pomembnih razlik (Z = –2,77, p = .782). 
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Tabela 18: Odgovori učencev na 15. vprašanje iz učnega sklopa Snovi in njihove lastnosti po oddelkih 

Odgovor 

Oddelek\ 

Preizkus 1 Preizkus 2 Pozni preizkus 

A B C D NO A B C D NO A B C D NO 

4. a 
f 4 0 12 3 1 1 0 16 2 1 1 2 16 0 1 

% 21,1 0 63,2 15,8  5,3 0 84,2 10,5  5,3 10,5 84,2 0  

4. b 
f 3 2 16 1 0 / / / / 22 2 1 18 0 1 

% 13,6 9,1 72,7 4,5  / / / /  9,5 4,8 85,7 0  

4. c 
f 5 1 12 0 1 3 0 15 0 1 2 2 14 0 1 

% 27,8 5,6 66,7 0  16,7 0 83,3 0  11,1 11,1 77,8 0  

4. d 
f 8 1 10 0 1 6 0 13 0 1 5 1 10 0 4 

% 42,1 5,3 52,6 0  31,6 0 68,4 0  31,3 6,3 62,5 0  

Skupaj f 20 4 50 4 3 10 0 44 2 25 10 6 58 0 7 

 % 25,6 5,1 64,1 5,1 3,7 17,9 0 78,6 3,6 30,9 13,5 8,1 78,4 0  

V NO 78 3 56 25 74 7 

N 81 81 81 

NO = ni odgovora, neveljaven odgovor 

/ = preizkus ni bil potreben 

f = število učencev 

% = odstotek učencev 

V = število veljavnih odgovorov na preizkusu  

N = število vseh učencev v vzorcu 

 

 

 

Vprašanje S16: S katerim dejanjem od naštetih bi najbolj pomagali ohranjati naravo čisto? 

A) Da bi vsi ločevali odpadke. 

B) Da bi živeli tako, da bi proizvedli čim manj odpadkov. 

C) Da bi vsi kompostirali organske odpadke. 

D) Da bi vsi reciklirali odpadke. 

 

Zadnje vprašanje iz učnega sklopa Snovi in njihove lastnosti je bilo z vidika Bloomovih 

taksonomskih ravni najtežje, saj je od učencev zahtevalo vrednotenje predlaganih rešitev, pri 

čemer so vse mogoče, izbrati pa je treba najboljšo. Vsebina je bila zahtevna tudi zaradi tega, 

ker se o življenju brez odpadkov oziroma s čim manj odpadki kot najboljši rešitvi za planet 

premalo govori. Bloomova taksonomska lestvica predvideva, da je ena od najtežjih nalog 

učitelja učence naučiti utemeljeno vrednotiti, zato so tovrstne naloge tudi za učence pogosto 

najtežje. 

 

V dveh razredih je bilo že na preizkusu 1 premalo pravilnih odgovorov (v 4.b razredu 22,7 %, 

v 4. c razredu pa 16,7 %), da bi izvedli posvet s sošolci in drugi preizkus. Vsebino smo razložili 

in skupaj izbrali pravilni odgovor. 

V drugih dveh oddelkih so bili rezultati naslednji (tabela 19): pri prvem preizkusu je pravilni 

odgovor izbralo 36,8 % učencev iz 4. a razreda in 31,6 % učencev iz 4. d razreda. Po posvetu s 
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sošolci se je delež pravilnih odgovorov v obeh oddelkih povečal, in sicer v 4. a razredu na 47,4 

% in v 4. d razredu na 52,6 %. Pri poznem testu je pravilni odgovor izbralo 60,8 %. 

 

Wilcoxonov test za odvisne vzorce smo uporabili za ugotavljanje pomembnosti razlik med 

deleži pravilnih odgovorov v posameznem preizkusu. Izid pove, da razlika med preizkusoma 1 

in 2 ni statistično pomembna (Z = –1,73, p = .083), prav tako ne med preizkusom 2 in poznim 

preizkusom (Z = –0,30, p = .763). Kljub temu se je pokazala statistično pomembna razlika med 

deležema pravilnih odgovorov na preizkusu 1 in poznem preizkusu (Z = –4,24, p < .001). 

 

Tabela 19: Odgovori učencev na 16. vprašanje iz učnega sklopa Snovi in njihove lastnosti po oddelkih 

Odgovor 

Oddelek\ 

Preizkus 1 Preizkus 2 Pozni preizkus 

A B C D NO A B C D NO A B C D NO 

4. a 
f 8 7 1 3 1 4 9 0 6 1 5 11 1 2 1 

% 42,1 36,8 5,3 15,8  21,1 47,4 0 31,6  26,3 57,9 5,3 10,5  

4. b 
f 12 5 0 5 0 / / / / 22 1 13 1 7 0 

% 54,5 22,7 0 22,7  / / / /  4,5 59,1 4,5 31,8  

4. c 
f 5 3 1 9 1 / / / / 19 0 12 3 3 1 

% 27,8 16,7 5,6 50,0  / / / /  0 66,7 16,7 16,7  

4. d 
f 3 6 4 6 1 0 10 0 9 1 2 9 0 4 5 

% 15,8 31,6 21,1 31,6  0 52,6 0 47,4  13,3 60,0 0 26,7  

Skupaj f 28 21 6 23 3 4 19 0 15 43 8 45 5 16 7 

 % 35,9 26,9 7,7 29,5 3,7 10,5 50,0 0 39,5 53,1 10,8 60,8 6,8 21,6 8,6 

V NO 78 3 38 43 74 7 

N 81 81 81 

NO = ni odgovora, neveljaven odgovor 

/ = preizkus ni bil potreben 

f = število učencev 

% = odstotek učencev 

V = število veljavnih odgovorov na preizkusu  

N = število vseh učencev v vzorcu 

 

3.4.1.2. Dosežki učencev na preizkusih znanja iz učnega sklopa Snovi in 

njihove lastnosti 

V tabeli 20 so predstavljeni seštevki točk za posamezne učence, in sicer v navezavi na učni 

sklop Snovi in njihove lastnosti na preizkusu 1 in poznem preizkusu znanja. Za vsakega učenca 

je barvno označen napredek v znanju na podlagi g-faktorja, ki smo ga izračunali kot količnik 

med razliko točk P1 in PP ter razliko med številom vseh možnih točk in P1 (primer za U01: g 

= 13 – 9; 16 – 9 = 0,57; srednji napredek). Med preizkusoma smo izvedli tehniko PI, v nekaterih 

primerih izvedli vnovično odgovarjanje z možnostjo spremembe odgovora. V vseh primerih je 

ob vprašanju sledila razlaga s predlogi učencev in njihovimi razlagami. Med preizkusoma je 

preteklo 14 dni. Rezultati kažejo, da je nazadovalo 5 učencev, 4 učenci, ki so imeli že pri P1 v 

povprečju pravilnih 13,25 od 16 možnih, napredka do PP niso pokazali. Nizek napredek je 

doseglo 14,8 % učencev, srednji napredek je pokazalo 39,5 % učencev, visok napredek pa 29,6 
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% učencev. Napredek med P1 in P2 si podrobneje ogledamo v tabelah 21–24, kjer so dosežki 

predstavljeni po oddelkih, kot je bila tehnika PI tudi izvedena. 

 

Tabela 20: Seštevek točk posameznih učencev od 16 možnih v preizkusu 1 in poznem preizkusu za vsa 

vprašanja iz učnega sklopa Snovi in njihove lastnosti ter g-faktor med rezultati teh dveh preizkusov 

 Preizkus 1 (P1) Pozni preizkus (PP) g-faktor  

učenec 

št. pravilnih 

odgovorov 

od 16 

možnih 

delež 

pravilnih 

odgovorov 

od 16 

možnih 

št. pravilnih 

odgovorov 

od 16 

možnih 

delež 

pravilnih 

odgovorov 

od 16 

možnih 

med P1 in PP 

U01 9 56,25 13 81,25 0,57 

U02 14 87,50 14 87,50 0,00 

U03 8 50,00 14 87,50 0,75 

U04 12 75,00 15 93,75 0,75 

U05 7 43,75 10 62,50 0,33 

U06 16 100,00 16 100,00 0,00 

U07 9 56,25 11 68,75 0,29 

U08 14 87,50 15 93,75 0,50 

U09 6 37,50 16 100,00 1,00 

U10 11 68,75 14 87,50 0,60 

U11 6 37,50 7 43,75 0,10 

U12 8 50,00 9 56,25 0,13 

U13 9 56,25 13 81,25 0,57 

U14 10 62,50 13 81,25 0,50 

U15 10 62,50 12 75,00 0,33 

U16 7 43,75 11 68,75 0,44 

U17 11 68,75 14 87,50 0,60 

U18 7 43,75 16 100,00 1,00 

U19 12 75,00 15 93,75 0,75 

U20 7 43,75 13 81,25 0,67 

U21 10 62,50 15 93,75 0,83 

U22 6 37,50 13 81,25 0,70 

U23 8 50,00 15 93,75 0,88 

U24 9 56,25 12 75,00 0,43 

U25 10 62,50 10 62,50 0,00 

U26 10 62,50 13 81,25 0,50 

U27 7 43,75 16 100,00 1,00 

U28 12 75,00 16 100,00 1,00 

U29 12 75,00 16 100,00 1,00 

U30 10 62,50 15 93,75 0,83 

U31 11 68,75 14 87,50 0,60 

U32 7 43,75 14 87,50 0,78 

U33 5 31,25 14 87,50 0,82 
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U34 7 43,75 16 100,00 1,00 

U35 12 75,00 15 93,75 0,75 

U36 9 56,25 15 93,75 0,86 

U37 12 75,00 14 87,50 0,50 

U38 3 18,75 6 37,50 0,23 

U39 7 43,75 9 56,25 0,22 

U40 6 37,50 13 81,25 0,70 

U41 5 31,25 10 62,50 0,45 

U42 8 50,00 9 56,25 0,13 

U43 7 43,75 11 68,75 0,44 

U44 4 25,00 6 37,50 0,17 

U45 7 43,75 8 50,00 0,11 

U46 4 25,00 9 56,25 0,42 

U47 13 81,25 14 87,50 0,33 

U48 5 31,25 4 25,00 –0,09 

U49 8 50,00 14 87,50 0,75 

U50 8 50,00 16 100,00 1,00 

U51 8 50,00 13 81,25 0,63 

U52 4 25,00 11 68,75 0,58 

U53 8 50,00 13 81,25 0,63 

U54 6 37,50 14 87,50 0,80 

U55 5 31,25 9 56,25 0,36 

U56 2 12,50 10 62,50 0,57 

U57 13 81,25 14 87,50 0,33 

U58 8 50,00 10 62,50 0,25 

U59 13 81,25 14 87,50 0,33 

U60 5 31,25 10 62,50 0,45 

U61 11 68,75 / / / 

U62 7 43,75 14 87,50 0,78 

U63 8 50,00 15 93,75 0,88 

U64 9 56,25 11 68,75 0,29 

U65 10 62,50 13 81,25 0,50 

U66 10 62,50 5 31,25 –0,83 

U67 12 75,00 13 81,25 0,25 

U68 9 56,25 10 62,50 0,14 

U69 11 68,75 14 87,50 0,60 

U70 7 43,75 11 68,75 0,44 

U71 / / / / / 

U72 10 62,50 8 50,00 –0,33 

U73 7 43,75 15 93,75 0,89 

U74 6 37,50 3 18,75 -0,30 

U75 13 81,25 13 81,25 0,00 

U76 11 68,75 7 43,75 –0,80 

U77 6 37,50 12 75,00 0,60 

U78 9 56,25 14 87,50 0,71 
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U79 9 56,25 14 87,50 0,71 

U80 / / / / / 

U81 / / / / / 

 

Nizek napredek (0,01–0,30): 12 učencev (14,8 %) 

Srednji napredek (0,31–0,70): 32 učencev (39,5 %) 

Visok napredek (0,71 < ): 24 učencev (29,6 %) 

Ni napredka (0,00): 4 učenci (4,9 %) 

Nazadovanje (< 0): 5 učencev (6,1%) 

NO: 4 učenci (4,9 %) 

 

3.4.1.3. Pregled uspešnosti reševanja preizkusov iz učnega sklopa Snovi in 

njihove lastnosti po oddelkih 

Da bi prikazali uspešnost učenja s sošolčevo razlago, smo v tabelah 21–24 po oddelkih zbrali 

le tista vprašanja, za katera je bil izpolnjen pogoj, da je bilo 30–70 % odgovorov nanje v 

preizkusu 1 pravilnih, zaradi česar smo lahko izvedli posvetovanje s sošolci in ponovno 

odgovarjanje (preizkus 2). Seštevki možnih točk se med oddelki razlikujejo, saj se med njimi 

razlikuje število vprašanj, ki so izpolnila ta pogoj. Med P1 in P2 je pričakovan pozitiven 

napredek, saj daje posvet s sošolcem možnost za popravek odgovora, med P2 in PP pa je zaradi 

procesa pozabljanja pričakovano stagniranje števila točk ali njegovo poslabšanje. Ker zadnji 

korak tehnike učenja s sošolčevo razlago vključuje učiteljevo kratko razlago odgovora, je več 

učencev kljub časovnemu zamiku napredovalo v znanju glede na P2 in PP.  

 

V 4. a razredu je bila tehnika PI z vsemi koraki izvedena pri 10 vprašanjih. V tabeli 21 so 

zapisani seštevki točk posameznih učencev za ta vprašanja, pri čemer je barvno označen 

napredek v znanju, in sicer na podlagi dobljenega g-faktorja. 4. a razred je dosegel srednji 

napredek (g = 0,41, SD = 0,34). En učenec je med P1 in P2 narobe popravil en odgovor, s čimer 

je med preizkusoma pokazal nazadovanje, vendar je glede na rezultat v PP tudi ta učenec 

napredoval v znanju. Dva učenca med P1 in P2 nista napredovala, saj sta že pri prvem preizkusu 

pravilno odgovorila na zastavljeno vprašanje. Štirje učenci so izkazali nizek napredek, 10 

učencev srednji napredek, dva učenca pa visok napredek v znanju med P1 in P2. Najbolj je 

napredoval U09, ki je spremenil 6 napačnih odgovorov. Glede na P2 in PP je 6 učencev 

nazadovalo, 7 učencev stagniralo, 6 učencev pa napredovalo v znanju. Končna primerjava, torej 

g-faktor, med P1, ki kaže predznanje učencev, in PP, ki nakazuje trajno znanje, kaže srednji 

napredek (g = 0,50, SD = 0,29) v 4. a razredu. Napredek lahko opazimo tudi v povprečnem 

številu točk pri posameznih preizkusih (P1: M = 49,5 %, SD = 21,7 %;  P2: M = 74,2 %, SD = 

15,0 %, PP: M = 76,3 %, SD = 18,6 %). 
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Tabela 21: Seštevek točk v 4. a razredu za P1, P2 in PP ob izpolnjenem pogoju (30–70 % pravilnih 

odgovorov pri P1) in izvedenem posvetovanju s sošolci ter opravljenem P2 ter g-faktor za sklop S 

 Preizkus 1 (P1) Preizkus 2 (P2) 
Pozni preizkus 

(PP) 
g-faktor 

učenec 

št. 

pravilnih 

odg. od 10 

možnih 

delež 

pravilnih 

odg. od 10 

možnih 

št. 

pravilnih 

odg. od 10 

možnih 

delež 

pravilnih 

odg. od 10 

možnih 

št. 

pravilnih 

odg. od 10 

možnih 

delež 

pravilnih 

odg. od 10 

možnih 

med P1 in 

P2 

med P2 

in PP 

med P1 

in PP 

U01 4 40,0 9 90,0 9 90,0 0,83 0,00 0,83 

U02 8 80,0 8 80,0 9 90,0 0,00 0,50 0,50 

U03 4 40,0 8 80,0 8 80,0 0,67 0,00 0,67 

U04 6 60,0 8 80,0 9 90,0 0,50 0,50 0,75 

U05 4 40,0 6 60,0 5 50,0 0,33 –0,25 0,17 

U06 10 100 10 100 10 10,0 0,00 0,00 0,00 

U07 4 40,0 7 70,0 6 60,0 0,50 –0,33 0,33 

U08 8 80,0 7 70,0 9 90,0 –0,50 0,67 0,50 

U09 4 40,0 10 100 10 10,0 1,00 0,00 1,00 

U10 6 60,0 7 70,0 8 80,0 0,25 0,33 0,50 

U11 1 10,0 5 50,0 5 50,0 0,44 0,00 0,44 

U12 3 30,0 5 50,0 4 40,0 0,29 –0,20 0,14 

U13 4 40,0 5 50,0 7 70,0 0,17 0,40 0,50 

U14 4 40,0 8 80,0 7 70,0 0,67 –0,50 0,50 

U15 6 60,0 7 70,0 6 60,0 0,25 –0,33 0,00 

U16 3 30,0 7 70,0 6 60,0 0,57 –0,33 0,43 

U17 5 50,0 8 80,0 8 80,0 0,60 0,00 0,60 

U18 3 30,0 7 70,0 10 10,0 0,57 1,00 1,00 

U19 7 70,0 9 90,0 9 90,0 0,67 0,00 0,67 

U80 / / / / / / / / / 

M: 4,95 49,5 7,42 74,2 7,63 76,3 0,41 0,07 0,50 

SD: 2,17 21,7 1,50 15,0 1,86 18,6 0,34 0,39 0,29 

min. 1 10,0 5 50,0 4 40,0 –0,50 –0,50 0,0 

max. 10 100 10 100 10 100 1 1 1 

 

Nizek napredek (0,01–0,30) 

Srednji napredek (0,31–0,70) 

Visok napredek (0,71 < ) 

Brez napredka (0,00) 

Nazadovanje ( < 0) 

 

V 4. b razredu je bila tehnika PI z vsemi koraki izvedena pri 11 vprašanjih. Povprečno je razred 

med P1 in P2 dosegel srednji napredek v znanju (g = 0,35, SD = 0,52). 8 učencev je doseglo 

visok napredek, 8 učencev srednji napredek, en učenec nizek napredek, dva učenca nista 

napredovala (oba sta že pri P1 dosegla 9 točk), trije učenci so narobe popravili en odgovor in 

tako nazadovali. Med preizkusom 2 in poznim preizkusom je napredek povprečno majhen (g = 
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0,17), vendar lahko po posameznih rezultatih opazimo (tabela 22), da je visok napredek doseglo 

kar 9 učencev, ki so na poznem preizkusu pravilno odgovorili večkrat kot na P2. Po povprečnem 

številu točk pri posameznih preizkusih opazimo pozitivno smer napredka v znanju (P1: M = 

56,6 %, SD = 20,5 %;  P2: M = 78,9 %, SD = 12,3 %, PP: M = 85,9 %, SD = 16,0 %). Največji 

napredek je dosegel U34, ki je po posvetu s sošolci popravil kar 7 napačnih odgovorov. 

 

Tabela 22: Seštevek točk v 4. b razredu za P1, P2 in PP ob izpolnjenem pogoju (30–70 % pravilnih 

odgovorov pri P1) in izvedenem posvetovanju s sošolci ter opravljenem P2 ter g-faktor za sklop S 

 Preizkus 1 (P1) Preizkus 2 (P2) 
Pozni preizkus 

(PP) 
g-faktor 

učenec 

št. 

pravilnih 

odg. od 11 

možnih 

delež 

pravilnih 

odg. od 11 

možnih 

št. 

pravilnih 

odg. od 11 

možnih 

delež 

pravilnih 

odg. od 11 

možnih 

št. 

pravilnih 

odg. od 11 

možnih 

delež 

pravilnih 

odg. od 11 

možnih 

med P1 

in P2 

med P2 

in PP 

med P1 

in PP 

U20 5 45,5 7 63,6 10 90,9 0,33 0,75 0,83 

U21 8 72,7 9 81,8 11 100 0,33 1,00 1,00 

U22 5 45,5 4 45,5 10 90,9 –0,17 0,86 0,83 

U23 6 54,5 9 81,8 11 100 0,60 1,00 1,00 

U24 6 54,5 10 90,9 7 63,6 0,80 –3,00 0,20 

U25 9 81,8 9 81,8 9 81,8 0,00 0,00 0,00 

U26 6 54,5 10 90,9 9 81,8 0,80 –1,00 0,60 

U27 6 54,5 10 90,9 11 100 0,80 1,00 1,00 

U28 10 90,9 9 81,8 11 100 –1,00 1,00 1,00 

U29 9 81,8 9 81,8 11 100 0,00 1,00 1,00 

U30 7 63,6 8 72,7 10 90,9 0,25 0,67 0,75 

U31 8 72,7 9 81,8 11 100 0,33 1,00 1,00 

U32 4 36,4 9 81,8 9 81,8 0,71 0,00 0,71 

U33 4 36,4 9 81,8 10 90,9 0,71 0,50 0,86 

U34 3 27,3 10 90,9 11 100 0,88 1,00 1,00 

U35 10 90,9 9 81,8 10 90,9 –1,00 0,50 0,00 

U36 6 54,5 8 72,7 10 90,9 0,40 0,67 0,80 

U37 9 81,8 10 90,9 10 90,9 0,50 0,00 0,50 

U38 3 27,3 9 81,8 4 36,4 0,75 –2,50 0,13 

U39 6 54,5 8 72,7 7 63,6 0,40 –0,33 0,20 

U40 3 27,3 7 63,6 8 72,7 0,50 0,25 0,63 

U41 4 36,4 9 81,8 8 72,7 0,71 –0,50 0,57 

M: 6,23 56,6 8,68 78,9 9,45 85,9 0,35 0,17 0,67 

SD: 2,26 20,5 1,36 12,3 1,76 16,0 0,52 1,11 0,35 

min. 3 27,3 4 36,4 4 36,4 –1,00 –3,00 0,00 

max. 10 90,9 10 90,9 11 100 0,88 1 1 

Nizek napredek (0,01–0,30) 

Srednji napredek (0,31–0,70) 

Visok napredek (0,71 < ) 
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Brez napredka (0,00) 

Nazadovanje ( < 0) 

 

Za 4. c razred smo g-faktor računali na podlagi 13 vprašanj s tremi glasovanji. Na osnovi 

povprečnega deleža pravilnih odgovorov pri prvem preizkusu (M = 47,0 %, SD = 22,1 %) lahko 

ocenimo nizek napredek (g = 0,27) na preizkusu 2 in srednji napredek (g = 0,35) med 

predznanjem (P1) in pridobljenim znanjem, ki so ga učenci tega razreda pokazali na poznem 

preizkusu. Največ je napredoval U43, ki je po posvetu s sošolcem šest napačnih odgovorov s 

P2 spremenil v pravilne. Med P2 in PP je zaradi pozabljanja povprečen g-faktor negativen 

(tabela 23). 

 

Tabela 23: Seštevek točk v 4. c razredu za P1, P2 in PP ob izpolnjenem pogoju (30–70 % pravilnih 

odgovorov pri P1) in izvedenem posvetovanju s sošolci ter opravljenem P2 ter g-faktor za sklop S 

 Preizkus 1 (P1) Preizkus 2 (P2) 
Pozni preizkus 

(PP) 
g-faktor 

učenec 

št. 

pravilnih 

odg. od 

13 

možnih 

delež 

pravilnih 

odg. od 

13 

možnih 

št. 

pravilnih 

odg. od 

13 

možnih 

delež 

pravilnih 

odg. od 

13 

možnih 

št. 

pravilnih 

odg. od 

13 

možnih 

delež 

pravilnih 

odg. od 

13 

možnih 

med P1 

in P2 
med P2 in 

PP 
med P1 

in PP 

U42 7 53,8 10 76,9 8 61,5 0,50 –0,67 0,17 

U43 5 38,5 11 84,6 9 69,2 0,75 –1,00 0,50 

U44 3 23,1 7 53,8 5 38,5 0,40 –0,33 0,20 

U45 5 38,5 10 76,9 6 46,2 0,63 –1,33 0,13 

U46 4 30,8 3 23,1 7 53,8 –0,11 0,40 0,33 

U47 11 84,6 10 76,9 12 92,3 –0,50 0,67 0,50 

U48 5 38,5 4 30,8 4 30,8 –0,13 0,00 –0,13 

U49 6 46,2 5 38,5 11 84,6 –0,14 0,75 0,71 

U50 7 53,8 10 76,9 13 100 0,50 1,00 1,00 

U51 7 53,8 7 53,8 12 92,3 0,00 0,83 0,83 

U52 4 30,8 8 61,5 8 61,5 0,44 0,00 0,44 

U53 6 46,2 10 76,9 10 76,9 0,57 0,00 0,57 

U54 5 38,5 10 76,9 12 92,3 0,63 0,67 0,88 

U55 4 30,8 8 61,5 8 61,5 0,44 0,00 0,44 

U56 1 7,7 6 46,2 8 61,5 0,42 0,29 0,58 

U57 12 92,3 12 92,3 11 84,6 0,00 –1,00 –1,00 

U58 7 53,8 7 53,8 8 61,5 0,00 0,17 0,17 

U59 11 84,6 12 92,3 11 84,6 0,50 –1,00 0,00 

U81 / / / / / / / / / 

M: 6,11 47,0 8,33 64,1 9,06 69,7 0,27 –0,03 0,35 

SD: 2,87 22,1 2,66 20,5 2,60 20,0 0,35 0,72 0,46 

min. 1 7,7 3 23,1 4 30,8 –0,50 –1,33 –1,00 

max. 12 92,3 12 92,3 13 100 0,75 1,00 1,00 

Nizek napredek (0,01–0,30) 
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Srednji napredek (0,31–0,70) 

Visok napredek (0,71 < ) 

Brez napredka (0,00) 

Nazadovanje ( < 0) 

 

V 4. d razredu je 11 od 16 vprašanj izpolnilo pogoje za P2. Med P1 in P2 nihče ni zelo 

napredoval, 9 učencev je doseglo srednji napredek, 6 učencev nizek napredek, trije učenci so 

dosegli enako število pravilnih odgovorov na obeh preizkusih, en učenec je napačno popravil 

en odgovor in tako nazadoval. Povprečen delež pravilnih odgovorov sicer od P1 do PP narašča 

(Tabela 24), vendar napredek ni tako izrazit kot v drugih oddelkih. Najbolj je napredoval U62, 

ki je med P1 in PP v pravilne spremenil 7 svojih napačnih odgovorov. 

 

Tabela 24: Seštevek točk v 4. d razredu za P1, P2 in PP ob izpolnjenem pogoju (30–70 % pravilnih 

odgovorov pri P1) in izvedenem posvetovanju s sošolci ter opravljenem P2 ter g-faktor za sklop S 

 Preizkus 1 (P1) Preizkus 2 (P2) 
Pozni preizkus 

(PP) 
g-faktor 

učenec 

št. 

pravilnih 

odg. od 

11 

možnih 

delež 

pravilnih 

odg. od 

11 

možnih 

št. 

pravilnih 

odg. od 

11 

možnih 

delež 

pravilnih 

odg. od 

11 

možnih 

št. 

pravilnih 

odg. od 

11 

možnih 

delež 

pravilnih 

odg. od 

11 

možnih 

med P1 

in P2 
med P2 

in PP 
med P1 

in PP 

U60 3 27,3 7 63,6 5 45,5 0,50 –0,50 0,25 

U61 7 63,6 7 63,6 / / 0,00 / / 

U62 3 27,3 6 54,5 10 90,9 0,38 0,80 0,88 

U63 4 36,4 6 54,5 10 90,9 0,29 0,80 0,86 

U64 5 45,5 7 63,6 7 63,6 0,33 0,00 0,33 

U65 6 54,5 6 54,5 10 90,9 0,00 0,80 0,80 

U66 6 54,5 8 72,7 2 18,2 0,40 –2,00 –0,80 

U67 7 63,6 8 72,7 9 81,8 0,25 0,33 0,50 

U68 5 45,5 6 54,5 5 45,5 0,17 –0,20 0,00 

U69 7 63,6 6 54,5 9 81,8 –0,25 0,60 0,50 

U70 4 36,4 7 63,6 6 54,5 0,43 –0,25 0,29 

U71 / / / / / / / / / 

U72 6 54,5 7 63,6 3 27,3 0,20 –1,00 –0,60 

U73 3 27,3 8 72,7 10 90,9 0,63 0,67 0,88 

U74 3 27,3 7 63,6 3 27,3 0,50 –1,00 0,00 

U75 9 81,8 9 81,8 10 90,9 0,00 0,50 0,50 

U76 6 54,5 7 63,6 4 36,4 0,20 –0,75 –0,40 

U77 3 27,3 7 63,6 8 72,7 0,50 0,25 0,63 

U78 5 45,5 8 72,7 9 81,8 0,50 0,33 0,67 

U79 5 45,5 6 54,5 9 81,8 0,17 0,60 0,67 

M: 5,11 46,5 7,0 63,6 7,17 65,2 0,27 0,00 0,33 

SD: 1,73 15,7 0,88 7,3 2,83 25,7 0,23 0,79 0,51 

min. 3 27,3 6 54,5 2 18,2 –0,25 –2,00 –0,80 
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max. 9 81,8 9 81,8 10 90,9 0,63 0,80 0,88 

Nizek napredek (0,01–0,30) 

Srednji napredek (0,31–0,70) 

Visok napredek (0,71 < ) 

Ni napredka (0,00) 

Nazadovanje ( < 0) 

 

 

Najvišji povprečni g-faktor med P1 in PP je dosegel 4. b razred, prav tako srednji napredek so 

povprečno dosegli v 4. a razredu in 4. c razredu, v 4. d razredu pa so učenci dosegli povprečno 

nizek napredek v znanju (tabela 25). 

 

Tabela 25: Srednje vrednosti vseh doseženih točk od 16 možnih točk na preizkusu 1 (P1) in poznem 

preizkusu (PP) za učni sklop Snovi in njihove lastnosti 

oddelek  f M SD Me min. max. 
povprečni  

g-faktor 

4. A 
P1 19 9,79 2,86 9 6 16 

0,48 
PP 19 13,05 2,51 14 7 16 

4. B 
P1 22 8,41 2,61 8,5 3 12 

0,67 
PP 22 13,36 2,59 14 6 16 

4. C 
P1 18 7,28 3,19 7,5 2 13 

0,43 
PP 18 11,06 3,21 11 4 16 

4. D 
P1 19 8,95 2,19 9 5 13 

0,28 
PP 18 11,22 3,08 12,5 3 15 

skupaj 
P1 78 8,62 2,82 8 2 16 

0,48 
PP 77 12,25 3,08 13 3 16 
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3.4.2. Učni sklop Elektrika in magnetizem 

 

Kratek opis učne ure 

Učno uro smo na eni šoli izvedli meseca marca, meseca maja pa na drugi šoli, tj. obakrat mesec 

dni po prvem sklopu. Učenci so se spomnili prvega sklopa, prav tako tudi tehnike PI in načina 

glasovanja. Znova smo jim razdelili kode in jih razporedili v enake skupine po tri, kot smo to 

storili že v prvem delu. Zatem smo obnovili potek ure za tiste učence, ki so prvič manjkali. 

Posebej smo poudarili pomen posveta s sošolcem in z igro vlog znova prikazali primer dobrega 

in primer slabega posveta. Podatke smo tudi tokrat zbrali z glasovalnim sistemom Plickers. Test 

je vseboval 12 vsebinskih vprašanj, vprašanje za samooceno in vprašanje o počutju med uro 

(priloga 3). Nastop je trajal eno šolsko uro in pol (60 minut) s 5-minutnim odmorom. Sklop 

smo po enakem postopku izvedli v štirih oddelkih 4. razreda. 

 

Učni cilji za sklop Elektrika in magnetizem so bili oblikovani na podlagi Učnega načrta za 

naravoslovje in tehniko v 4. razredu (Vodopivec idr., 2011) in letnega delovnega načrta 

predmeta na izbranih šolah, ki so ga posredovale učiteljice razredov, sodelujočih v raziskavi. 

 

Učni cilji, ki smo jih v učni uri utrjevali in poglabljali, so sledeči: 

1. Učenci razložijo pomen posameznih sestavnih delov v preprostem električnem 

krogu. 

2. Učenci razložijo vlogo električnega stikala v električnem krogu. 

3. Učenci opišejo vzroke nesreč pri ravnanju z električnimi napravami in razložijo 

načine varovanja zdravja in življenja. 

4. Učenci opišejo porabnike električnega toka v šoli in doma. 

5. Učenci vejo, da nekatere snovi (kovine) prevajajo električni tok, nekatere pa ne. 

6. Učenci naštejejo prevodnike in izolatorje.  

7. Učenci poznajo različne elektrarne. 

8. Učenci vedo, da so med magnetom in železom privlačne sile, med magneti pa 

privlačne in odbojne sile. 

9. Učenci vedo, da ima vsak magnet severni in južni pol. 

10. Učenci znajo na primerih razložiti pomen uporabnosti električnega toka in 

magnetov. 

 

Povezava ciljev z vprašanji na različnih taksonomskih ravneh je predstavljena v prilogi 1. 

 

Motivacija in aktivnost učencev 

Učenci so se veselili ponovnega srečanja. Tudi to uro so bili ves čas aktivni in večinoma visoko 

motivirani. Razredna klima je bila sproščena, komunikacija med učiteljem in učencem odprta. 

Tokrat so že poznali potek posvetovanja, zato so bili pogovori precej bolj vsebinsko konkretni 

in niso ostali le na ravni usklajevanja odgovorov. Razlago oz. povzetek vsebine so po vsakem 

vprašanju večinoma oblikovali učenci, dodali smo le kakšen primer ali zanimivost. Tudi tokrat 

sta jih motivirala način glasovanja in uporaba računalnika. Učenci, ki jim takšen način v prvem 
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delu ni bil všeč, so to pokazali tudi tokrat, vendar so kljub temu sodelovali. Samooceno počutja 

učencev za ta učni sklop prikazuje slika 6. 

 

 

Slika 6: Samoocena počutja učencev pri obravnavi snovi iz sklopa Elektrika in magnetizem 

 

Diferenciacija in individualizacija 

Kljub natančno določenemu poteku ure smo poskušali poučevanje diferencirati – nekatera 

vprašanja smo prebrali na glas, če je bilo treba, smo skice še enkrat narisali na tablo in jih 

razložili. Med posvetovanjem smo moderirali pogovor v skupinah, ki so slabše odgovarjale, in 

v skupinah, v katerih je učencem padla motivacija. 

 

Učni pripomočki 

Pri uri smo uporabili računalnik, pametni telefon, tablo s kredo/flomastrom, kartončke s kodami 

in elektronske prosojnice. Pripravi pripomočkov smo namenili veliko časa in pozornosti, da bi 

bil vpliv uporabljenega pripomočka na rezultate čim manjši. Elektronske prosojnice so bile 

enotno oblikovane, na nekaterih je bilo dodatno ponazorilo v obliki slike ali skice. Kartončki s 

kodami so bili označeni s številkami in plastificirani z matirano folijo. Tiste kartončke, ki so se 

med prvo uro uničili, smo zamenjali z novimi. Vprašanja in odgovori so bili skrbno oblikovani 

na podlagi literature, kot je opisano v podpoglavju 3.3.5.1, poleg tega pa tudi pregledani in 

preverjeni. Povzetek oz. razlago po vsakem vprašanju z nekaj dodatnimi možnimi vprašanji 

učencev in zanimivostmi smo vnaprej predvideli in na podlagi literature6 pripravili odgovore. 

 

Organizacija dela 

Pred pričetkom ure smo pripravili vse pripomočke, poleg tega smo prižgali in povezali IKT z 

internetom. Po uvodnem delu smo učence razdelili v enake skupine po tri kot prvič in temu 

prilagodili sedežni red učencev. Pred prvim vprašanjem smo učencem razdelili kode in preverili 

ujemanje imen s kodami v aplikaciji. Ko je motivacija začela padati, smo naredili 5-minutni 

odmor. 

 

Jezikovna pravilnost in komunikacija 

Uporabljali smo knjižni pogovorni jezik in nebesedno govorico, pri čemer smo uporabljali 

terminologijo, ki jo učenci poznajo. Če se je pojavila neznana beseda, smo jo razložili in 
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preverili njeno razumevanje. Komunikacija med učiteljem in učenci je bila dvosmerna, odprta 

in zaželena.  

 

Analiza nastopa 

Kot je razvidno iz Tabela 3 v prejšnjem podpoglavju, je najpogostejša ocena (Mo) nastopa 

hospitirajočih učiteljev 5, in sicer tako za posamezne elemente kot za obravnavo celotnega 

učnega sklopa. Tudi tu velja predlog o večji doslednosti pri uporabi ustrezne socialne zvrsti 

jezika. 

 

3.4.2.1. Analiza odgovorov za učni sklop Elektrika in magnetizem 

 

V nadaljevanju so predstavljeni odgovori učencev na 12 vprašanj in sicer glede na vsa tri 

odgovarjanja, tj. dvakrat v okviru preizkusa (1- pred in 2 - po posvetu s sošolci), tretjič pa v t. 

i. poznem preizkusu. Pravilni odgovor je zapisan krepko. Vprašanju sledi tabelarična 

predstavitev porazdelitve odgovorov, spodaj pa analiza rezultata. Rezultate komentiramo v 

sintezi izsledkov z diskusijo.  

 

Število veljavnih odgovorov (V) v vzorcu se spreminja zaradi odsotnosti učencev pri urah, 

nepopolno izpolnjenih ali nerešenih vprašalnikov. Manjkajoči odgovori so zapisani v stolpcu 

NO (= ni odgovora, neveljaven odgovor). Število učencev v vzorcu za posamezno vprašanje je 

zapisano v vrstici, imenovani z besedo skupaj. 

 

Dosežki so predstavljeni po oddelkih, saj je od porazdelitve odgovorov pri prvem odgovarjanju 

(preizkus 1) odvisno izvajanje drugega odgovarjanja (preizkus 2). Če je manj kot 30,0 % 

(označeno z rdečo) ali več kot 70,0 % učencev (označeno z zeleno) v oddelku izbralo pravilni 

odgovor pri prvem preizkusu, posveta s sošolci in drugega preizkusa, kot narekujejo Mazurjeva 

navodila za izvedbo tehnike PI, nismo izvedli (označeno s /). Pozni preizkus smo izvedli 14 dni 

po preizkusih 1 in 2. 

 

Rezultat Kolmogorov-Smirnovega preizkusa (D = 0,222–0,540, p < .001) kaže, da podatki pri 

nobenem od vprašanj niso normalno porazdeljeni, zato smo statistično analizo izvedli z 

neparametričnimi testi. S pomočjo Wilcoxonovega testa za odvisne vzorce smo preverili, ali se 

med tremi merjenji (preizkusom 1, preizkusom 2 in poznim preizkusom) pojavljajo statistično 

pomembne razlike v deležu izbire pravilnega odgovora. 

 

Vprašanje EM1: Voda v slapu ima veliko energije. V kaj lahko pretvorimo energijo padajoče 

vode v slapu? 

A) V toplo vodo. 

B) V sončno energijo. 

C) V električno energijo. 

D) V pitno vodo. 
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Vprašanje med drugim preverja znanje učencev o eni od vrst elektrarn. Enako vprašanje je bilo 

zastavljeno v naravoslovnem delu mednarodne raziskave TIMSS 2011. Pravilni odgovor je v 

raziskavi izbralo 30,6 % učencev.11 

 

V 4. b razredu je že na preizkusu 1 pravilni odgovor izbralo več kot 70 % učencev, in sicer 89,5 

% (tabela 26). V 4. a razredu je na preizkusu 1 pravilno odgovorilo 65,0 % učencev, po posvetu 

s sošolcem pa so vsi učenci odgovorili pravilno. V 4. c razredu je pri prvem preizkusu pravilno 

odgovorilo 41,2 % učencev, pri drugem preizkusu pa 88,2 %. V 4. d je pravilni odgovor na 

preizkusu 1 izbralo 57,9 % učencev, po posvetu s sošolci (preizkus 2) pa 96,5 % učencev. V 

poznem preizkusu, ki smo ga izvedli po 14 dneh od preizkusov 1 in 2, je na vprašanje pravilno 

odgovorilo 91,4 % učencev. 

 

Z Wilcoxonovim testom, tj. neparametrični preizkus za odvisne vzorce z nenormalno 

porazdelitvijo podatkov, smo preverili, ali so razlike med preizkusi statistično pomembne. Izid 

preizkusa pokaže, da so statistično pomembne razlike v deležu pravilnih odgovorov med 

preizkusom 1 in preizkusom 2 (Z = –5,29, p < .001), med preizkusom 1 in poznim preizkusom 

(Z = –4,91, p < .001), med preizkusom 2 in poznim preizkusom pa razlike niso statistično 

pomembne (Z = –1,41, p = .157). 

 

Tabela 26: Odgovori učencev na 1. vprašanje iz učnega sklopa Elektrika in magnetizem po oddelkih 

Odgovor 

Oddelek\ 

Preizkus 1 Preizkus 2 Pozni preizkus 

A B C D NO A B C D NO A B C D NO 

4. a 
f 0 1 13 6 0 0 0 20 0 0 0 0 20 0 0 

% 0 5,0 65,0 30,0  0 0 100 0  0 0 100 0  

4. b 
f 0 2 17 0 3 / / / / 22 0 0 15 0 7 

% 0 10,5 89,5 0  / / / /  0 0 100 0  

4. c 
f 3 1 7 6 2 1 0 15 1 2 0 2 15 0 2 

% 17,6 5,9 41,2 35,3  5,9 0 88,2 5,9  0 11,8 88,2 0  

4. d 
f 2 0 7 11 0 0 0 20 0 0 0 1 14 3 2 

% 10,0 0 35,0 55,0  0 0 100 0  0 5,6 77,4 16,7  

Skupaj f 5 4 44 23 5 1 0 55 1 24 0 3 64 3 11 

 % 6,6 5,3 57,9 30,3 6,2 1,8 0 96,5 1,8 29,6 0 4,3 91,4 4,3 13,6 

V NO 76 5 57 24 70 11 

N 81 81 81 

NO = ni odgovora, neveljaven odgovor 

/ = preizkus ni bil potreben 

f = število učencev 

% = odstotek učencev 

V = število veljavnih odgovorov na preizkusu  

N = število vseh učencev v vzorcu 

 

 
11

 Vir: Naravoslovne naloge raziskave TIMSS 2011, dostopno na: https://www.pei.si/wp-

content/uploads/2018/12/Naravoslovne-naloge-raziskave-TIMSS-11.pdf  

https://www.pei.si/wp-content/uploads/2018/12/Naravoslovne-naloge-raziskave-TIMSS-11.pdf
https://www.pei.si/wp-content/uploads/2018/12/Naravoslovne-naloge-raziskave-TIMSS-11.pdf
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Vprašanje EM2: Katere od naštetih naprav imajo izvir električne energije samo v električnem 

omrežju? 

A) Avto na daljinsko vodenje, hladilnik, prenosni računalnik. 

B) Sušilec za lase, ročna ura, javna razsvetljava. 

C) Televizija, mikrovalovna pečica, žepna svetilka. 

D) Toaster, pomivalni stroj, kuhalnik za vodo. 

 

Vprašanje preverja znanje učencev o virih električne energije in porabnikih, in sicer na 

primerih. Tip vprašanja je zahteval analitični pristop pri iskanju pravilnega odgovora. V 4. a 

razredu je na prvem preizkusu pravilno odgovorilo 55,0 % učencev, po posvetu s sošolci se je 

delež povečal na 75,0 %. V 4. b razredu se je delež s 52,6 % na preizkusu 1 po posvetu s sošolci 

povečal na 84,2 % v preizkusu 2. V 4. c razredu je na preizkusu 1 pravilno odgovorilo 41,2 % 

učencev, po posvetu s sošolci pa 70,6 % učencev. V 4. d razredu je prvič pravilno odgovorilo 

50,0 % učencev, v preizkusu 2 pa 65,0 % učencev. V poznem preizkusu, ki je potekal po 14 

dneh, je pravilno odgovorilo 83,3 % vseh učencev (tabela 27). 

 

Razlike med preizkusi smo preverili z Wilcoxonovim statističnim preizkusom, ki je pokazal 

statistično pomembne razlike med rezultati preizkusov 1 in 2 (Z = –4,24, p < .001) ter med 

preizkusom 1 in poznim preizkusom (Z = –4,54, p < .001). Med preizkusom 2 in poznim 

preizkusom ni statistično pomembnih razlik (Z = –1,50, p = .134). 

 

Tabela 27: Odgovori učencev na 2. vprašanje iz učnega sklopa Elektrika in magnetizem po oddelkih 

Odgovor 

Oddelek\ 

Preizkus 1 Preizkus 2 Pozni preizkus 

A B C D NO A B C D NO A B C D NO 

4. a 
f 4 2 3 11 0 1 0 4 15 0 0 4 0 16 0 

% 20,0 10,0 15,0 55,0  5,0 0 20,0 75,0  0 20,0 0 80,0  

4. b 
f 5 2 2 10 3 3 0 0 16 3 0 0 1 16 5 

% 26,3 10,5 10,5 52,6  15,8 0 0 84,2  0 0 5,9 94,1  

4. c 
f 3 2 5 7 2 1 0 4 12 2 1 0 1 15 2 

% 17,6 11,8 29,4 41,2  5,9 0 23,5 70,6  5,9 0 5,9 88,2  

4. d 
f 3 4 3 10 0 0 0 7 13 0 4 0 1 13 2 

% 15,0 20,0 15,0 50,0  0 0 35,0 65,0  22,2 0 5,6 72,2  

Skupaj f 15 10 13 38 5 5 0 15 56 5 5 4 3 60 9 

 % 19,7 13,2 17,1 50,0 6,2 6,6 0 19,7 73,7 6,2 6,9 5,6 4,2 83,3 11,1 

V NO 76 5 76 5 72 9 

N 81 81 81 

NO = ni odgovora, neveljaven odgovor 

/ = preizkus ni bil potreben 

f = število učencev 

% = odstotek učencev 

V = število veljavnih odgovorov na preizkusu  

N = število vseh učencev v vzorcu 
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Vprašanje EM3: Kakšna je vloga stikala v električnem krogu? 

A) Varuje napravo pred prevelikim tokom. 

B) Prekine in sklene električni krog. 

C) Poganja električni tok po vezju. 

D) Skrbi za našo varnost. 

 

Tretje vprašanje je preverjalo poznavanje vloge stikala v električnem krogu. Učenci po 

rezultatih sodeč dobro poznajo dele električnega kroga. V vseh razredih je na preizkusu 1 več 

kot 70,0 % učencev odgovorilo pravilno, skupno 85,5 % učencev, zato posveta s sošolci in 

ponovnega odgovarjanja nismo izvedli. Pravilni odgovor smo utemeljili in nadaljevali z 

naslednjim vprašanjem. Pri poznem preizkusu je pravilni odgovor izbralo 87,7 % učencev 

(tabela 28). 

 

Statistično analizo smo izvedli le na rezultatih preizkusa 1 in poznega preizkusa, vendar se 

statistično pomembno ne razlikujejo (Z = 0,58, p = .564). 

 

Tabela 28: Odgovori učencev na 3. vprašanje iz učnega sklopa Elektrika in magnetizem po oddelkih 

Odgovor 

Oddelek\ 

Preizkus 1 Preizkus 2 Pozni preizkus 

A B C D NO A B C D NO A B C D NO 

4. a 
f 2 17 0 1 0 / / / /  0 20 0 0 0 

% 10,0 85,0 0 5,0  / / / /  0 100 0 0  

4. b 
f 0 17 1 1 3 / / / / 3 2 15 0 0 5 

% 0 89,5 5,3 5,3  / / / /  11,8 88,2 0 0  

4. c 
f 0 16 1 0 2 / / / / 3 1 15 1 0 2 

% 0 94,7 5,9 0  / / / /  5,9 88,2 5,9 0  

4. d 
f 3 15 0 2 0 / / / /  1 14 1 3 1 

% 15,0 75,0 0 10,0  / / / /  5,3 73,7 5,1 15,8  

Skupaj f 5 65 2 4 5 / / / /  4 64 2 3 8 

 % 6,6 85,5 2,6 5,3 6,2 / / / /  5,5 87,7 2,7 4,1 9,9 

V NO 76 5 76 5 73 8 

N 81 81 81 

NO = ni odgovora, neveljaven odgovor 

/ = preizkus ni bil potreben 

f = število učencev 

% = odstotek učencev 

V = število veljavnih odgovorov na preizkusu  

N = število vseh učencev v vzorcu 
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Vprašanje EM4: Katerega izmed predmetov moramo postaviti na prazno mesto v vezju, da 

žarnica ponovno zasveti? 

  
A) Plutovinasti zamašek 

B) Plastični zamašek. 

C) Kovinski zamašek. 

D) Gumijasti zamašek. 

 

Tudi četrto vprašanje je preverjalo uporabo pojma električna prevodnost na primeru, hkrati pa 

tudi poznavanje simbolov za dele električnega kroga. Le v enem oddelku, in sicer v 4. c razredu, 

smo odgovarjanje izvedli dvakrat, saj je bil delež pravilnih odgovorov na meji, tj. 70 %, zato bi 

ponovno odgovarjanje lahko tudi izpustili. Delež pravilnih odgovorov je 78,9 % vseh učencev. 

Na poznem preizkusu je pravilni odgovor izbralo 91,8 % učencev (tabela 29). 

 

Statistično pomembna razlika se je pokazala v izidu Wilcoxonovega testa za odvisne vzorce 

med preizkusom 1 in poznim preizkusom (Z = –2,67, p = .008). 

 

Tabela 29: Odgovori učencev na 4. vprašanje iz učnega sklopa Elektrika in magnetizem po oddelkih 

Odgovor 

Oddelek\ 

Preizkus 1 Preizkus 2 Pozni preizkus 

A B C D NO A B C D NO A B C D NO 

4. a 
f 2 2 15 1 0 / / / / 0 0 0 19 1 0 

% 10,0 10,0 75,0 5,0  / / / /  0 0 95,0 5,0  

4. b 
f 0 1 17 1 3 / / / / 3 1 2 14 0 5 

% 0 5,3 89,5 5,3  / / / /  5,9 11,8 82,4 0  

4. c 
f 1 1 12 3 2 0 2 14 1 2 0 0 16 1 2 

% 5,9 5,9 70,6 17,6  0 11,8 82,4 5,9  0 0 94,1 5,9  

4. d 
f 1 1 16 2 0 / / / / 0 0 1 18 0 1 

% 5,0 5,0 80,0 10,0  / / / /  0 5,3 94,7 0  

Skupaj f 4 5 60 7 5 0 2 14 1 64 1 3 67 2 8 

 % 5,3 6,6 78,9 9,2 6,2 0 11,8 82,4 5,9 79,0 1,4 4,1 91,8 2,7 9,9 

V NO 76 5 17 64 73 8 

N 81 81 81 

NO = ni odgovora, neveljaven odgovor 

/ = preizkus ni bil potreben 

f = število učencev 

% = odstotek učencev 

V = število veljavnih odgovorov na preizkusu  

N = število vseh učencev v vzorcu 
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Vprašanje EM5: Špela je razvrstila snovi v dve skupini glede na električno prevodnost snovi. 

Naredila je eno napako. Kje se skriva vsiljivec? 

 
A) V skupini 1. 

B) V skupini 2. 

C) V nobeni. 

D) V obeh. 

 

Vprašanje 5 preverja znanje o električni prevodnosti različnih snovi. Na preizkusu 1 je 84,2 % 

učencev iz 4. b razreda odgovorilo pravilno, zato nismo izvedli drugega preizkusa. Prav tako bi 

lahko ostali pri enem preizkusu v 4. a razredu, kjer je bil delež pravilnih odgovorov točno na 

meji, tj. 70,0 %. Kljub temu smo izvedli ponovno odgovarjanje, po katerem se je delež povečal 

na 100 % (tabela 30). V 4. c razredu je pri prvem preizkusu pravilno odgovorilo 58,8 % učencev, 

po posvetu s sošolci pa je v preizkusu 2 pravilni odgovor izbralo 70,6 % učencev. V 4. d razredu 

je pravilni odgovor v preizkusu 1 izbrala polovica učencev, delež se je po posvetu s sošolci 

povečal na 60,0 %. Na poznem preizkusu je na vprašanje pravilno odgovorilo 87,7 % učencev. 

 

Razlike med rezultati preizkusov smo preverili z Wilcoxonovim testom, ki je pokazal, da je 

razlika med preizkusoma 1 in 2 statistično pomembna (Z = –2,89, p = .004), kar velja tudi za 

razliko med preizkusom 1 in poznim preizkusom (Z = –3,40, p = .001). Med preizkusom 2 in 

poznim preizkusom ni statistično pomembnih razlik (Z = –1,16, p = .248). 

 

Tabela 30: Odgovori učencev na 5. vprašanje iz učnega sklopa Elektrika in magnetizem po oddelkih 

Odgovor 

Oddelek\ 

Preizkus 1 Preizkus 2 Pozni preizkus 

A B C D NO A B C D NO A B C D NO 

4. a 
f 5 14 0 1 0 0 20 0 0 0 0 20 0 0 0 

% 25,0 70,0 0 5,0  0 100 0 0  0 100 0 0  

4. b 
f 1 16 0 2 3 / / / / 22 0 17 0 0 5 

% 5,3 84,2 0 10,5  / / / /  0 100 0 0  

4. c 
f 3 10 1 3 2 0 12 4 1 2 1 15 1 0 2 

% 17,6 58,8 5,9 17,6  0 70,6 23,5 5,9  5,9 88,2 5,9 0  

4. d 
f 3 10 3 4 0 0 12 1 7 0 3 12 1 3 1 

% 15,0 50,0 15,0 20,0  0 60,0 5,0 35,0  15,8 63,2 5,3 15,8  

Skupaj f 12 50 4 10 5 0 44 5 8 24 4 64 2 3 8 

 % 15,8 65,8 5,3 13,2 6,2 0 77,2 8,8 14,0 29,6 5,5 87,7 2,7 4,1 9,9 

V NO 76 5 57 24 73 8 

N 81 81 81 

NO = ni odgovora, neveljaven odgovor 

/ = preizkus ni bil potreben 

f = število učencev 

% = odstotek učencev 

V = število veljavnih odgovorov na preizkusu  

N = število vseh učencev v vzorcu  
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Vprašanje EM6: Simon ima štiri enake baterije, dve žarnici in nekaj žice. Sestavi dva 

električna kroga, ki ju prikazuje skica. V katerem krogu žarnica zasveti? 

 
A) V električnem krogu 1. 

B) V električnem krogu 2. 

C) V obeh električnih krogih. 

D) V nobenem električnem krogu. 

 

Vprašanje 6 preverja znanje učencev o delih električnega kroga. V 4. a razredu je že na 

preizkusu 1 pravilno odgovorilo več kot 70,0 % učencev, in sicer 75,0 %, zato posvetovanja s 

sošolci in ponovnega odgovarjanja nismo izvedli. V drugih oddelkih smo izvedli vse korake 

tehnike PI. V 4. b razredu je na preizkusu 1 pravilno odgovorilo 57,9 % učencev, po posvetu s 

sošolcem je pri ponovnem odgovarjanju pravilno odgovorilo 78,9 % učencev. V 4. c razredu je 

bilo 47,1 % pravilnih odgovorov na preizkusu 1 in 52,9 % odgovorov na preizkusu 2. V 4. d 

razredu je bil delež pravilnih odgovorov na preizkusu 1 točno na meji (70 %) za posvet s sošolci, 

vendar smo ga vseeno izvedli, tako da se je delež na preizkusu 2 povečal na 80,0 %. Na poznem 

preizkusu je pravilni odgovor izbralo 83,1 % vseh učencev (tabela 31). 

 

V raziskovanju razlik med rezultati smo z Wilcoxonovim testom odkrili statistično pomembne 

razlike med preizkusoma 1 in 2 (Z = –2,11, p = .035) in med preizkusom 2 ter poznim 

preizkusom (Z = –2,86, p = .004). 
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Tabela 31: Odgovori učencev na 6. vprašanje iz učnega sklopa Elektrika in magnetizem po oddelkih 

Odgovor 

Oddelek\ 

Preizkus 1 Preizkus 2 Pozni preizkus 

A B C D NO A B C D NO A B C D NO 

4. a 
f 5 15 0 0 0 / / / / 0 4 16 0 0 0 

% 25,0 75,0 0 0  / / / /  20,0 80,0 0 0  

4. b 
f 7 11 1 0 3 3 15 1 0 3 3 14 0 0 5 

% 36,8 57,9 5,3 0  15,8 78,9 5,3 0  17,6 82,4 0 0  

4. c 
f 7 8 1 1 2 6 9 1 1 2 2 14 1 0 2 

% 41,2 47,1 5,9 5,9  35,3 52,9 5,9 5,9  11,8 82,4 5,9 0  

4. d 
f 4 14 1 1 0 0 16 0 4 0 1 15 1 0 3 

% 20,0 70,0 5,0 5,0  0 80,0 0 20,0  5,9 88,2 5,9 0  

Skupaj f 23 48 3 2 5 9 40 2 5 25 10 59 2 0 10 

 % 30,3 63,2 3,9 2,6 6,2 16,1 71,4 3,6 8,9 30,9 14,1 83,1 2,8 0 12,3 

V NO 76 5 56 25 71 10 

N 81 81 81 

NO = ni odgovora, neveljaven odgovor 

/ = preizkus ni bil potreben 

f  = število učencev 

% = odstotek učencev 

V = število veljavnih odgovorov na preizkusu  

N = število vseh učencev v vzorcu 

 

 

Vprašanje EM7: Poglej fotografiji. Kaj je vzrok požara? 

 Vir fotografije: https://goo.gl/images/QphFyS 

 

A) Rjuha, ker je narejena iz gorljivega materiala. 

B) Poškodovan kabel na polnilcu telefona. 

C) Električna napeljava v stanovanju. 

D) Telefon, ker se med polnjenjem zelo segreje. 

 

Sedmo vprašanje preverja znanje učencev o varnosti pri ravnanju z elektriko in je zahtevalo 

sklepanje na podlagi sprememb med danima fotografijama. V dveh oddelkih je večina učencev 

že na preizkusu 1 odgovorila pravilno (95,9 % in 75,0 %), zato nismo izvedli posvetovanja s 

sošolci in ponovnega odgovarjanja, ampak smo odgovor razložili in učence spodbudili k 

razlaganju in dodatnim vprašanjem. V 4. b razredu je na preizkusu 1 pravilni odgovor izbralo 

52,6 % učencev, po posvetu s sošolci se je delež povečal na 73,7 %. V 4. c razredu je prvič 
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pravilno odgovorilo 58,8 % učencev, po posvetu s sošolci pa 88,2 % učencev (tabela 32). Na 

poznem preizkusu je pravilni odgovor izbralo 94,4 % vseh učencev. 

 

Rezultate smo analizirali s pomočjo Wilcoxonovega testa. Med rezultati preizkusa 1 in 

preizkusa 2 obstajajo statistično pomembne razlike (Z = –2,71, p = .007), prav tako med 

preizkusom 1 in poznim preizkusom (Z = –3,77, p < .001). Med preizkusom 2 in poznim 

preizkusom razlike niso statistično pomembne (Z = –1,41, p = .157). 

 

Tabela 32: Odgovori učencev na 7. vprašanje iz učnega sklopa Elektrika in magnetizem po oddelkih 

Odgovor 

Oddelek\ 

Preizkus 1 Preizkus 2 Pozni preizkus 

A B C D NO A B C D NO A B C D NO 

4. a 
f 1 19 0 0 0 / / / /  0 20 0 0 0 

% 5,0 95,0 0 0  / / / /  0 100 0 0  

4. b 
f 5 10 3 1 3 1 14 3 1 3 1 16 0 0 5 

% 26,3 52,6 15,8 5,3  5,3 73,7 15,8 5,3  5,9 94,1 0 0  

4. c 
f 2 10 4 1 2 2 15 0 0 2 2 15 0 0 2 

% 11,8 58,8 23,5 5,9  11,8 88,2 0 0  11,8 88,2 0 0  

4. d 
f 3 15 1 1 0 / / / /  1 16 0 0 3 

% 15,0 75,0 5,0 5,0  / / / /  5,9 94,1 0 0  

Skupaj f 11 54 8 3 5 3 29 3 1 45 4 67 0 0 10 

 % 14,5 71,1 10,5 3,9 6,2 8,3 80,6 8,3 2,8 55,6 5,6 94,4 0 0 12,3 

V NO 76 5 36 45 71 10 

N 81 81 81 

NO = ni odgovora, neveljaven odgovor 

/ = preizkus ni bil potreben 

f = število učencev 

% = odstotek učencev 

V = število veljavnih odgovorov na preizkusu  

N = število vseh učencev v vzorcu 

 

 

Vprašanje EM8: Magnet ima dva pola. Kako ju imenujemo? 

A) Zgornji in spodnji pol. 

B) Severni in južni pol. 

C) Vzhodni in zahodni pol. 

D) Pozitivni in negativni pol. 

 

Osmo vprašanje je zahtevalo znanje na prvi taksonomski ravni po Bloomu. Glede na rezultate 

je večina učencev učni cilj že usvojila. Pravilni odgovor je na preizkusu 1 izbralo 92,0 % vseh 

učencev (tabela 33). Na poznem preizkusu so pravilno odgovorili vsi učenci. 

 

Razlika v deležih pravilnih odgovorov med preizkusom 1 in poznim preizkusom je kljub temu 

glede na izid Wilcoxonovega testa statistično pomembna (Z = –2,45, p = .014). 
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Tabela 33: Odgovori učencev na 8. vprašanje iz učnega sklopa Elektrika in magnetizem po oddelkih 

Odgovor 

Oddelek\ 

Preizkus 1 Preizkus 2 Pozni preizkus 

A B C D NO A B C D NO A B C D NO 

4. a 
f 0 20 0 0 0 / / / /  0 20 0 0 0 

% 0 100 0 0  / / / /  0 100 0 0  

4. b 
f 1 14 0 3 4 / / / /  0 17 0 0 5 

% 5,6 77,8 0 16,7  / / / /  0 100 0 0  

4. c 
f 1 16 0 0 2 / / / /  0 17 0 0  

% 5,9 95,0 0 5,0  / / / /  0 100 0 0 2 

4. d 
f 0 19 0 1 0 / / / /  0 17 0 0 3 

% 0 95,0 0 5,0  / / / /  0 100 0 0  

Skupaj f 2 69 0 4 6 / / / /  0 71 0 0 10 

 % 2,7 92,0 0 5,3 7,4 / / / /  0 100 0 0 12,3 

V NO 75 6 0 81 71 10 

N 81 81 81 

NO = ni odgovora, neveljaven odgovor 

/ = preizkus ni bil potreben 

f = število učencev 

% = odstotek učencev 

V = število veljavnih odgovorov na preizkusu  

N = število vseh učencev v vzorcu 

 

 

Vprašanje EM9: Med katerimi predmeti lahko razlikujemo s pomočjo magneta? 

A) Železnimi in aluminijastimi žeblji. 

B) Kovinskimi in nekovinskimi predmeti. 

C) Plastičnimi in papirnatimi krožniki. 

D) Bakrenimi in aluminijastimi uhani. 

 

Vprašanje 9 preverja poznavanje pojmov v zvezi z magnetnimi lastnostmi snovi. Odgovori 

vsebujejo napačne predstave učencev o magnetnosti kovin, ki jo učenci večkrat zamenjujejo z 

električno prevodnostjo kovin. V vseh razredih smo izvedli vse korake tehnike PI. V 4. a 

razredu je na preizkusu 1 pravilno odgovorilo  30,0 % učencev, po posvetu s sošolci je pravilni 

odgovor izbralo 35 % učencev. Zanimivo je, da se je večji delež učencev odločil za odgovor B 

(tabela 34). Podobno se je zgodilo tudi v 4. b razredu, v katerem je pravilni odgovor izbralo 

42,1 %, učencev, medtem ko je odgovor B izbralo kar 52,6 % učencev. Po posvetu s sošolcem 

sta se deleža spremenila, tako da je pravilni odgovor izbralo 63,2 % učencev, odgovor B pa 

31,6 % učencev. V 4. c razredu je na preizkusu 1 pravilno odgovorilo 41,2 % učencev, po 

posvetovanju s sošolci pa je pravi odgovor izbralo 76,5 % učencev. V 4. d razredu je tehnika 

delovala v nasprotno smer, saj je prvič pravilni odgovor izbralo 35,0 % učencev, po posvetu s 

sošolci pa se je delež zmanjšal na 15,0 %. Večina se je odločila za odgovor B (55,0 % in 65,0 

%). Odgovore smo v vseh oddelkih podrobno razložili in argumentirali, zakaj so drugi odgovori 

nepravilni. Pojasnili smo pojma električna prevodnost in magnetnost ter ju povezali s pojmoma 

kovine in nekovine. V poznem preizkusu je pravilen odgovor  izbralo 53,5 % učencev. 
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Neparametrični test za odvisne vzorce (Wilcoxonov test) ni pokazal statistično pomembnih 

razlik med preizkusi. 

 

Tabela 34: Odgovori učencev na 9. vprašanje iz učnega sklopa Elektrika in magnetizem po oddelkih 

Odgovor 

Oddelek\ 

Preizkus 1 Preizkus 2 Pozni preizkus 

A B C D NO A B C D NO A B C D NO 

4. a 
f 6 13 1 0 0 7 11 0 2 0 15 4 1 0 0 

% 30,0 65,0 5,0 0  35,0 55,0 0 10,0  75,0 20,0 5,0 0  

4. b 
f 8 10 0 1 3 12 6 0 1 3 10 6 0 1 5 

% 42,1 52,6 0 5,3  63,2 31,6 0 5,3  58,8 35,3 0 5,9  

4. c 
f 7 7 0 3 2 13 3 1 0 2 8 7 0 2 2 

% 41,2 41,2 0 17,6  76,5 17,6 5,9 0  47,1 41,2 0 11,8  

4. d 
f 7 11 0 2 0 3 13 0 4 0 5 10 0 2 3 

% 35,0 55,0 0 10,0  15,0 65,0 0 20,0  29,4 58,8 0 11,8  

Skupaj f 28 41 1 6 5 35 33 1 7 5 38 27 1 5 10 

 % 36,8 55,9 1,3 7,9 6,2 46,1 43,4 1,3 9,2 6,2 53,5 38,0 1,4 7,0 12,3 

V NO 76 5 76 5 71 10 

N 81 81 81 

NO = ni odgovora, neveljaven odgovor 

/ = preizkus ni bil potreben 

f = število učencev 

% = odstotek učencev 

V = število veljavnih odgovorov na preizkusu  

N = število vseh učencev v vzorcu 

 

 

Vprašanje EM10: Magnet A lahko drži tri enake zlate prstane, magnet B pa šest enakih zlatih 

prstanov. Kateri magnet je močnejši? 

A) Magnet A. 

B) Magnet B. 

C) Oba magneta sta enako močna. 

D) Magnet ne privlači zlata. 

 

Deseto vprašanje je bilo prav tako namenjeno preverjanju napačnih predstav učencev o 

magnetnih lastnostih kovin. Zastavljeno je bilo tako, da je učence napeljalo v napačno smer 

razmišljanja. Kot lahko razberemo iz tabele 35, je v 4. a razredu pravilno odgovorilo 45,0 % 

učencev na prvem preizkusu, po posvetu s sošolci pa 80,0 % učencev, tj. na drugem preizkusu. 

V 4. b razredu je prvič pravilno odgovorilo 31,6 % učencev, po posvetu s sošolci se je delež 

povečal na 68,4 %. V 4. c razredu sta na preizkusu 1 pravilno odgovorila le 2 učenca (11,8 %), 

zato posvetovanja in ponovnega odgovarjanja nismo izvedli. V 4. d razredu je na preizkusu 2 

pravilno odgovoril en učenec več (45 %) kot na preizkusu 1 (40,0 %). Na poznem preizkusu je 

pravilno odgovorilo 73,9 % učencev. 
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Na osnovi podatkov smo izvedli Wilcoxonov test, ki je pokazal statistično pomembne razlike 

med rezultati preizkusa 1 in preizkusa 2 (Z = –3,41, p = .001), prav tako med preizkusom 1 in 

poznim preizkusom (Z = –4,77, p < .001). Med preizkusom 2 in poznim preizkusom ni 

statistično pomembnih razlik (Z = –1,79, p = .074).  

 

Tabela 35: Odgovori učencev na 10. vprašanje iz učnega sklopa Elektrika in magnetizem po oddelkih 

Odgovor 

Oddelek\ 

Preizkus 1 Preizkus 2 Pozni preizkus 

A B C D NO A B C D NO A B C D NO 

4. a 
f 1 10 0 9 0 0 4 0 16 0 1 0 1 18 0 

% 5,0 50,0 0 45,0  0 20,0 0 80,0  5,0 0 5,0 90,0  

4. b 
f 3 10 0 6 3 0 6 0 13 3 1 1 1 13 6 

% 15,8 52,6 0 31,6  0 31,6 0 68,4  6,3 6,3 6,3 81,3  

4. c 
f 5 8 2 2 2 / / / / 19 1 5 0 11 2 

% 29,4 47,1 11,8 11,8  / / / /  5,9 29,4 0 64,7  

4. d 
f 2 10 0 8 0 2 8 1 9 0 0 7 0 9 4 

% 10,0 50,0 0 40,0  10,0 40,0 5,0 45,0  0 43,8 0 56,3  

Skupaj f 11 38 2 25 5 2 18 1 38 22 3 13 2 51 12 

 % 14,5 50,0 2,6 32,9 6,2 3,4 30,5 1,7 64,4 27,2 4,3 18,8 2,9 73,9 14,9 

V NO 76 5 59 22 69 12 

N 81 81 81 

NO = ni odgovora, neveljaven odgovor 

/ = preizkus ni bil potreben 

f = število učencev 

% = odstotek učencev 

V = število veljavnih odgovorov na preizkusu  

N = število vseh učencev v vzorcu 

 

 

Vprašanje EM11: Simon je paličasti magnet prežagal na polovico, tako da je dobil dva enaka 

magneta. Kaj se je zgodilo? 

A) Eden izmed magnetov ima dva severna pola, drugi pa dva južna pola. 

B) Vsak izmed magnetov ima svoj severni in južni pol. 

C) Vsak izmed magnetov ima zdaj samo en pol. 

D) Oba magneta sta izgubila magnetne lastnosti. 

 

Enajsto vprašanje preverja enako znanje kot osmo vprašanje (tj. dejstvo, da ima vsak magnet 

svoj severni in južni pol), vendar je zastavljeno na višjem nivoju. V oddelkih a, b in c smo 

tehniko PI izvedli v celoti, v d-oddelku pa je na preizkusu 1 pravilno odgovorilo premalo 

učencev (15,0 %), da bi izvedli posvetovanje s sošolci in ponovno odgovarjanje (tabela 36). V 

vseh oddelkih je tehnika tokrat delovala v negativni smeri – po posvetu se je število pravilnih 

odgovorov zmanjšalo, in sicer v 4. a razredu s 30,0 % na preizkusu 1 na 25 % na preizkusu 2, 

v 4. b razredu z 42,1 % na 36,8 %, v 4. c razredu pa s 47,1 % na 17,6 %. Na poznem preizkusu 

je pravilno odgovorilo 79,7 % učencev. 
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Statistična analiza rezultatov je pokazala statistično pomembni razliki med preizkusom 2 in 

poznim preizkusom (Z = –4,90, p < .001) ter med preizkusom 1 in poznim preizkusom (Z = –

5,03, p < .001). 

 

Tabela 36: Odgovori učencev na 11. vprašanje iz učnega sklopa Elektrika in magnetizem po oddelkih 

Odgovor 

Oddelek\ 

Preizkus 1 Preizkus 2 Pozni preizkus 

A B C D NO A B C D NO A B C D NO 

4. a 
f 4 6 7 3 0 3 5 11 1 0 0 15 5 0 0 

% 20,0 30,0 35,0 15,0  15,0 25,0 55,0 5,0  0 75,0 25,0 0  

4. b 
f 3 8 6 2 3 0 7 9 3 3 0 15 2 0 5 

% 15,8 42,1 31,6 10,5  0 36,8 47,4 15,8  0 88,2 11,8 0  

4. c 
f 3 8 6 0 2 1 3 12 1 2 1 11 3 0 4 

% 17,6 47,1 35,3 0,0  5,9 17,6 70,6 5,9  6,7 73,3 20,0 0  

4. d 
f 0 3 10 7 0 / / / / 20 1 14 2 0 3 

% 0 15,0 50,0 35,0  / / / /  5,9 82,4 11,8 0  

Skupaj f 10 25 29 12 5 4 15 32 5 25 2 55 12 0 12 

 % 13,2 32,9 38,2 15,8 6,2 7,1 26,8 57,1 8,9 30,9 2,9 79,7 17,4 0 14,8 

V NO 76 5 56 25 69 12 

N 81 81 81 

NO = ni odgovora, neveljaven odgovor 

/ = preizkus ni bil potreben 

f = število učencev 

% = odstotek učencev 

V = število veljavnih odgovorov na preizkusu  

N = število vseh učencev v vzorcu 

 

 

Vprašanje EM12: Magnet je prilepljen na streho plastičnega avtomobilčka. Špela želi poriniti 

avtomobilček stran, tako da uporabi magnet. Na kateri skici je magnet obrnjen tako, da bo 

porinil avtomobilček stran?  

 
A) Na skici 1. 

B) Na skici 2. 

C) Na obeh skicah. 

D) Na nobeni od skic. 
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Vprašanje 12 iz učnega sklopa Elektrika in magnetizem je preverjalo znanje učencev o odbojnih 

in privlačnih magnetnih silah. Vprašanje je bilo zastavljeno tudi v mednarodni raziskavi TIMSS 

2015, v kateri je pravilno odgovorilo 47,6 % četrtošolcev12. 

V naši raziskavi so bili rezultati odgovorov na vprašanje sledeči (tabela 37): v 4. a razredu je 

na preizkusu 1 pravilno odgovorilo 65,0 % učencev, po posvetu s sošolci pa je na preizkusu 2 

pravilno odgovorilo 90,0 % učencev; v 4. d razredu se je delež s 55,0 % na preizkusu 1 po 

posvetu s sošolci povečal na 95,0 % na preizkusu 2; v 4. b razredu je bil delež pravilnih 

odgovorov na preizkusu 1 večji od 70 % (73,7 %), zato posveta nismo izvedli; v 4. c razredu je 

bil delež ravno na meji (70,6 %), zato smo vseeno izvedli posvet s sošolci in ponovno 

odgovarjanje, na katerem je pravilni odgovor izbralo 94,1 % učencev. Na poznem preizkusu je 

pravilno odgovorilo 90,0 % vseh učencev. 

 

Rezultate smo statistično analizirali z Wilcoxonovim testom in ugotovili statistično pomembne 

razlike med preizkusoma 1 in 2 (Z = –3,71, p < .001) ter med preizkusom 1 in poznim 

preizkusom (Z = –3,402, p < .001). 

 

Tabela 37: Odgovori učencev na 12. vprašanje iz učnega sklopa Elektrika in magnetizem po oddelkih 

Odgovor 

Oddelek\ 

Preizkus 1 Preizkus 2 Pozni preizkus 

A B C D NO A B C D NO A B C D NO 

4. a 
f 6 13 0 1 0 1 18 1 0 0 1 19 0 0 0 

% 30,0 65,0 0 5,0  5,0 90,0 5,0 0  5,0 95,0 0 0  

4. b 
f 3 14 1 1 3 / / / / 22 3 14 0 0 5 

% 15,8 73,7 5,3 5,3  / / / /  17,6 82,4 0 0  

4. c 
f 4 12 1 0 2 0 16 1 0 2 2 14 0 0 3 

% 23,5 70,6 5,9 0  0 94,1 5,9 0  12,5 87,5 0 0  

4. d 
f 9 11 0 0 0 1 19 0 0 0 1 16 0 0 3 

% 45,0 55,0 0 0  5,0 95,0 0 0  5,9 94,1 0 0  

Skupaj f 22 50 2 2 5 2 53 2 0 24 7 63 0 0 11 

 % 28,9 65,8 2,6 2,6 6,2 3,5 93,0 3,5 0 29,6 10,0 90,0 0 0 13,6 

V NO 76 5 57 24 70 11 

N 81 81 81 

NO = ni odgovora, neveljaven odgovor 

/ = preizkus ni bil potreben 

f = število učencev 

% = odstotek učencev 

V = število veljavnih odgovorov na preizkusu  

N = število vseh učencev v vzorcu 

 

 
12

 Vir: Mednarodna raziskava trendov v znanju matematike in naravoslovja, pridobljeno s spleta:  

http://timsspei.splet.arnes.si/files/2016/11/T15-druga-cetrtosolci.pdf  

http://timsspei.splet.arnes.si/files/2016/11/T15-druga-cetrtosolci.pdf
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3.4.2.2. Dosežki posameznih učencev na preizkusih znanja iz učnega sklopa 

Elektrika in magnetizem 

V tabela 38 so predstavljeni seštevki točk za posamezne učence na preizkusu 1 in poznem 

preizkusu znanja iz učnega sklopa Elektrika in magnetizem. Za vsakega učenca je barvno 

označen napredek v znanju na podlagi g-faktorja, ki smo ga izračunali kot količnik med razliko 

točk s P1 in PP ter razliko med številom vseh možnih točk in P1 (primer za U01: g = 11 – 7 : 

12 – 7 = 0,80, srednji napredek). Med preizkusoma je preteklo 14 dni. Rezultati kažejo, da so 

nazadovali 3 učenci, 4 učenci napredka niso pokazali, vendar je bilo njihovo povprečno število 

točk pri P1 8,75, vseh mogočih pravilnih odgovorov pa je bilo 12. Nizek napredek je doseglo 5 

učencev (6,2 %), srednji napredek je pokazalo 31 učencev (38,3 %), visok napredek pa 29 

učencev (35,8 %). Napredek med P1 in P2 si je mogoče podrobneje ogledati v tabelah 39–42, 

kjer so dosežki predstavljeni po oddelkih, kot je bila tehnika PI tudi izvedena. 

 

Tabela 38: Seštevek točk posameznih učencev na preizkusu 1 in poznem preizkusu za vsa vprašanja iz 

učnega sklopa Elektrika in magnetizem ter g-faktor 

 Preizkus 1 (P1) Pozni preizkus (PP) g-faktor 

učenec 

št. pravilnih 

odgovorov 

od 12 

možnih 

delež 

pravilnih 

odgovorov 

od 12 

možnih 

št. pravilnih 

odgovorov 

od 12 

možnih 

delež 

pravilnih 

odgovorov 

od 12 

možnih 

med P1 in PP 

U01 7 58,33 11 91,67 0,80 

U02 10 83,33 12 100,00 1,00 

U03 8 66,67 12 100,00 1,00 

U04 9 75,00 12 100,00 1,00 

U05 7 58,33 8 66,67 0,20 

U06 10 83,33 11 91,67 0,50 

U07 9 75,00 12 100,00 1,00 

U08 9 75,00 11 91,67 0,67 

U09 8 66,67 11 91,67 0,75 

U10 7 58,33 10 83,33 0,60 

U11 5 41,67 12 100,00 1,00 

U12 4 33,33 8 66,67 0,50 

U13 7 58,33 12 100,00 1,00 

U14 9 75,00 11 91,67 0,67 

U15 8 66,67 11 91,67 0,75 

U16 10 83,33 10 83,33 0,00 

U17 6 50,00 12 100,00 1,00 

U18 10 83,33 12 100,00 1,00 

U19 8 66,67 10 83,33 0,50 

U20 8 66,67 12 100,00 1,00 
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U21 7 58,33 10 83,33 0,60 

U22 10 83,33 10 83,33 0,00 

U23 / / / / / 

U24 8 66,67 11 91,67 0,75 

U25 / / / / / 

U26 8 66,67 11 91,67 0,75 

U27 7 58,33 11 91,67 0,80 

U28 9 75,00 11 91,67 0,67 

U29 9 75,00 11 91,67 0,67 

U30 6 50,00 11 91,67 0,83 

U31 10 83,33 12 100,00 1,00 

U32 7 58,33 10 83,33 0,60 

U33 6 50,00 11 91,67 0,83 

U34 6 50,00 12 100,00 1,00 

U35 8 66,67 12 100,00 1,00 

U36 10 83,33 11 91,67 0,50 

U37 10 83,33 / / / 

U38 5 41,67 5 41,67 0,00 

U39 / / / / / 

U40 7 58,33 / / / 

U41 6 50,00 5 41,67 –0,17 

U42 7 58,33 11 91,67 0,80 

U43 8 66,67 10 83,33 0,50 

U44 4 33,33 9 75,00 0,63 

U45 8 66,67 7 58,33 –0,25 

U46 2 16,67 8 66,67 0,60 

U47 11 91,67 12 100,00 1,00 

U48 / / / / / 

U49 / / / / / 

U50 10 83,33 12 100,00 1,00 

U51 7 58,33 11 91,67 0,80 

U52 5 41,67 10 83,33 0,71 

U53 5 41,67 9 75,00 0,57 

U54 8 66,67 11 91,67 0,75 

U55 4 33,33 8 66,67 0,50 

U56 5 41,67 10 83,33 0,71 

U57 8 66,67 10 83,33 0,50 

U58 7 58,33 10 83,33 0,60 

U59 9 75,00 10 83,33 0,33 

U60 7 58,33 8 66,67 0,20 

U61 9 75,00 / / / 

U62 10 83,33 10 83,33 0,00 
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U63 9 75,00 10 83,33 0,33 

U64 8 66,67 11 91,67 0,75 

U65 9 75,00 11 91,67 0,67 

U66 2 16,67 4 33,33 0,20 

U67 7 58,33 10 83,33 0,60 

U68 5 41,67 8 66,67 0,43 

U69 8 66,67 10 83,33 0,50 

U70 6 50,00 8 66,67 0,33 

U71 7 58,33 10 83,33 0,60 

U72 5 41,67 9 75,00 0,57 

U73 9 75,00 11 91,67 0,67 

U74 4 33,33 / / / 

U75 8 66,67 5 41,67 –0,75 

U76 5 41,67 7 58,33 0,29 

U77 8 66,67 10 83,33 0,50 

U78 4 33,33 7 58,33 0,38 

U79 5 41,67 11 91,67 0,86 

U80 7 58,33 10 83,33 0,60 

U81 7 58,33 8 66,67 0,20 

 

Nizek napredek (0,01–0,30): 5 učencev (6,2 %) 

Srednji napredek (0,31–0,70): 31 učencev (38,3 %) 

Visok napredek (0,71 < ): 29 učencev (35,8 %) 

Brez napredka (0,00): 4 učenci (4,9 %) 

Nazadovanje (< 0): 4 učenci (4,9 %)  

NO: 8 učencev (9,9 %) 

 

 

3.4.2.3. Pregled uspešnosti reševanja preizkusov iz učnega sklopa Elektrika 

in magnetizem po oddelkih 

 

Da bi prikazali uspešnost učenja s sošolčevo razlago, smo v tabelah 39–42 po oddelkih zbrali 

le tista vprašanja, na katera so učenci pravilno odgovorili v 30–70 %  na preizkusu 1 in na 

osnovi katerih smo izvedli posvetovanje s sošolci in ponovno odgovarjanje (preizkus 2). 

Seštevki možnih točk se med oddelki razlikujejo, saj se med njimi razlikuje število vprašanj, ki 

so izpolnila ta pogoj. Med P1 in P2 je pričakovan pozitiven napredek, saj daje posvet s sošolcem 

možnost za popravek odgovorov, med P2 in PP pa je zaradi procesa pozabljanja pričakovano 

stagniranje ali zmanjšanje števila točk. Ker zadnji korak tehnike učenja s sošolčevo razlago 

vključuje učiteljevo kratko razlago odgovora, je pri več učencih kljub časovnemu zamiku prišlo 

do napredka v znanju med P2 in PP. 

 

V 4. a razredu je bila tehnika PI z vsemi koraki izvedena pri 7 vprašanjih. G-faktor (Tabela 39) 

za P1, ki kaže predznanje učencev, in PP, ki nakazuje trajno znanje, kaže visok napredek (g = 
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0,73, SD = 0,30) v 4. a razredu. Visok napredek lahko opazimo tudi v povprečnem številu točk 

pri posameznih preizkusih (P1: M = 51,4 %, SD = 19,3 %;  P2: M = 72,1 %, SD = 21,8 %, PP: 

M = 87,8 %, SD = 13,3 %). Zanima nas tudi napredek med P1 in P2, med katerima je potekal 

posvet s sošolcem. Dva učenca sta nazadovala, po en odgovor sta namreč spremenila v 

napačnega, 1 učenec je dosegel nizek napredek, 11 učencev je doseglo srednji napredek v 

znanju, 4 učenci pa visok napredek. Najbolj je napredoval U17, ki se je za 6 napačnih odgovorih 

po posvetu s sošolci odločil za pravilen odgovor. 

 

Tabela 39: Seštevek točk v 4. a  razredu za P1, P2 in PP ob izpolnjenem pogoju (30–70 % pravilnih 

odgovorov pri P1) in izvedenem posvetovanju s sošolci ter opravljenem P2 ter g-faktor za sklop EM 

 Preizkus 1 (P1) Preizkus 2 (P2) 
Pozni preizkus 

(PP) 
g-faktor 

učenec 

št. 

pravilnih 

odg. od 7 

možnih 

delež 

pravilnih 

odg. od 7 

možnih 

št. 

pravilnih 

odg. od 7 

možnih 

delež 

pravilnih 

odg. od 7 

možnih 

št. 

pravilnih 

odg. od 7 

možnih 

delež 

pravilnih 

odg. od 7 

možnih 

med P1 

in P2 
med P2 

in PP 
med P1 

in PP 

U01 3 42,9 5 71,4 6 85,7 0,50 0,50 0,75 

U02 5 71,4 6 85,7 7 100 0,50 1,00 1,00 

U03 4 57,1 5 71,4 7 100 0,33 1,00 1,00 

U04 5 71,4 7 100 7 100 1,00 0 1,00 

U05 3 42,9 3 42,9 4 57,1 0,00 0,25 0,25 

U06 5 71,4 4 57,1 6 85,7 –0,50 0,67 0,50 

U07 5 71,4 5 71,4 7 100 0,00 1,00 1,00 

U08 4 57,1 6 85,7 6 85,7 0,67 0,00 0,67 

U09 3 42,9 5 71,4 6 85,7 0,50 0,50 0,75 

U10 4 57,1 5 71,4 5 71,4 0,33 0,00 0,33 

U11 2 28,6 3 42,9 7 100 0,20 1,00 1,00 

U12 1 14,3 3 42,9 5 71,4 0,33 0,50 0,67 

U13 3 42,9 3 42,9 7 100 0,00 1,00 1,00 

U14 4 57,1 5 71,4 6 85,7 0,33 0,50 0,67 

U15 3 42,9 7 100 7 100 1,00 0 1,00 

U16 6 85,7 5 71,4 6 85,7 –1,00 0,50 0,00 

U17 1 14,3 7 100 7 100 1,00 0 1,00 

U18 5 71,4 6 85,7 7 100 0,50 1,00 1,00 

U19 3 42,9 5 71,4 5 71,4 0,50 0,00 0,50 

U80 3 42,9 6 85,7 5 71,4 0,75 –1,00 0,50 

M 3,60 51,4 5,05 72,1 6,15 87,8 0,35 0,49 0,73 

SD 1,35 19,3 1,31 21,8 0,93 13,3 0,49 0,53 0,30 

min. 1 14,3 3 42,9 4 57,1 –1,00 –1,00 0,00 

max. 6 85,7 7 100 7 100 1,00 1,00 1,00 

 

Nizek napredek (0,01–0,30) 

Srednji napredek (0,31–0,70) 
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Visok napredek (0,71 < ) 

Brez napredka (0,00) 

Nazadovanje (< 0) 

 

V 4. b razredu je analiziranih 6 vprašanj (tabela 40), pri katerih je bil izveden posvet. Povprečen 

napredek med P1 in P2 je srednji (g = 0,37, SD = 0,28). En učenec je nazadoval, trije učenci 

niso napredovali, 13 učencev je doseglo srednji napredek, dva učenca pa visok napredek. 

Najbolj je napredoval U33, ki je po posvetu popravil 4 napačne odgovore. Med preizkusi je 

glede na povprečno število točk napredek očiten, v tem oddelku je zanimiv predvsem napredek 

med P2 in PP, saj so učenci napredovali in ohranili znanje na podlagi razlage po vprašanju. 

 

Tabela 40: : Seštevek točk v 4. b  razredu za P1, P2 in PP ob izpolnjenem pogoju (30–70 % pravilnih 

odgovorov pri P1) in izvedenem posvetovanju s sošolci ter opravljenem P2 ter g-faktor za sklop EM 

 Preizkus 1 (P1) Preizkus 2 (P2) 
Pozni preizkus 

(PP) 
g-faktor 

učenec 

št. 

pravilnih 

odg. od 7 

možnih 

delež 

pravilnih 

odg. od 

7 

možnih 

št. 

pravilnih 

odg. od 7 

možnih 

delež 

pravilnih 

odg. od 

7 

možnih 

št. 

pravilnih 

odg. od 7 

možnih 

delež 

pravilni

h odg. 

od 7 

možnih 

med P1 

in P2 
med P2 in 

PP 
med P1 

in PP 

U20 3 50,0 4 66,7 6 100 0,33 1,00 1,00 

U21 1 16,7 4 66,7 5 83,3 0,60 0,50 0,80 

U22 4 66,7 4 66,7 5 83,3 0,00 0,50 0,50 

U23 / / / / / / / / / 

U24 4 66,7 5 83,3 5 83,3 0,50 0,00 0,50 

U25 / / / / / / / / / 

U26 3 50,0 4 66,7 5 83,3 0,33 0,50 0,67 

U27 2 33,3 5 83,3 5 83,3 0,75 0,00 0,75 

U28 3 50,0 4 66,7 5 83,3 0,33 0,50 0,67 

U29 4 66,7 4 66,7 5 83,3 0,00 0,50 0,50 

U30 3 50,0 2 33,3 6 100 –0,33 1,00 1,00 

U31 4 66,7 5 83,3 6 100 0,50 1,00 1,00 

U32 2 33,3 4 66,7 5 83,3 0,50 0,50 0,75 

U33 1 16,7 5 83,3 5 83,3 0,80 0,00 0,80 

U34 2 33,3 2 33,3 6 100 0,00 1,00 1,00 

U35 2 33,3 4 66,67 6 100 0,50 1,00 1,00 

U36 4 66,7 5 83,3 5 83,3 0,50 0,00 0,50 

U37 4 66,7 5 83,3 / / 0,50 / / 

U38 3 50,0 4 66,7 2 33,3 0,33 –1,00 –0,33 

U39 / / / / / / / / / 

U40 2 33,3 4 66,7 / / 0,50 / / 

U41 1 16,7 3 50,0 2 33,3 0,40 –0,33 0,20 

M 2,74 45,7 4,05 67,5 4,94 82,3 0,37 0,39 0,66 

SD 1,09 18,2 0,91 15,2 1,19 19,8 0,28 0,56 0,35 
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min. 1 16,7 2 33,3 2 33,3 –0,33 –1,00 –0,33 

max. 4 66,7 5 83,3 6 100 0,80 1,00 1,00 

Nizek napredek (0,01–0,30) 

Srednji napredek (0,31–0,70) 

Visok napredek (0,71 < ) 

Brez napredka (0,00) 

Nazadovanje (< 0) 

 

V 4. c razredu smo upoštevali 9 vprašanj, pri katerih smo izvedli posvet s sošolci. Povprečen 

napredek (tabela 41) med P1 in P2 je srednji (g = 0,36, SD = 0,34), pri čemer ni nihče nazadoval, 

8 učencev je stagniralo, dva sta dosegla nizek napredek, 5 učencev srednji in 4 učenci visok 

napredek v znanju. Med P2 in PP je povprečen napredek minimalen, en učenec je dosegel visok 

napredek (4 popravljeni odgovori). Med P1 in PP je napredek viden predvsem skozi povprečno 

število odgovorov (z 52,9 % na P1 se na P2 poviša na 71,2 %, do 80,4 % pa na PP). Najbolj je 

napredoval U55, ki je na P1 pravilno odgovoril le na dve vprašanji, po posvetu s sošolci pa na 

8 vprašanj. 

 

Tabela 41: : Seštevek točk v 4. c  razredu za P1, P2 in PP ob izpolnjenem pogoju (30–70 % pravilnih 

odgovorov pri P1) in izvedenem posvetovanju s sošolci ter opravljenem P2 ter g-faktor za sklop EM 

 Preizkus 1 (P1) Preizkus 2 (P2) 
Pozni preizkus 

(PP) 
g-faktor 

učenec 

št. 

pravilnih 

odg. od 9 

možnih 

delež 

pravilnih 

odg. od 9 

možnih 

št. 

pravilnih 

odg. od 9 

možnih 

delež 

pravilnih 

odg. od 9 

možnih 

št. 

pravilnih 

odg. od 9 

možnih 

delež 

pravilnih 

odg. od 9 

možnih 

med P1 

in P2 
med P2 

in PP 
med P1 

in PP 

U42 5 55,6 8 88,9 8 88,9 0,75 –1,00 0,75 

U43 6 66,7 8 88,9 7 77,8 0,67 0,50 0,33 

U44 2 22,2 3 33,3 6 66,7 0,14 –3,00 0,57 

U45 6 66,7 8 88,9 5 55,6 0,67 0,57 –0,33 

U46 2 22,2 2 22,2 6 66,7 0,00 1,00 0,57 

U47 8 88,9 8 88,9 9 100 0,00 0,00 1,00 

U48 / / / / / / / / / 

U49 / / / / / / / / / 

U50 7 77,8 7 77,8 9 100 0,00 0,00 1,00 

U51 5 55,6 8 88,9 8 88,9 0,75 0,67 0,75 

U52 3 33,3 3 33,3 7 77,8 0,00 0,25 0,67 

U53 3 33,3 5 55,6 6 66,7 0,33 0,50 0,50 

U54 6 66,7 7 77,8 8 88,9 0,33 –1,00 0,67 

U55 2 22,2 8 88,9 7 77,8 0,86 0,50 0,71 

U56 3 33,3 7 77,8 8 88,9 0,67 0,33 0,83 

U57 6 66,7 6 66,7 7 77,8 0,00 0,00 0,33 

U58 5 55,6 8 88,9 8 88,9 0,75 0,50 0,75 

U59 7 77,8 7 77,8 8 88,9 0,00 0,00 0,50 

U81 5 55,6 6 66,7 6 66,7 0,25 –1,00 0,25 
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M 4,76 52,9 6,41 71,2 7,24 80,4 0,36 0,05 0,58 

SD 1,92 21,3 2,00 22,2 1,15 12,7 0,34 0,97 0,32 

min. 2 22,2 2 22,2 5 55,6 0,00 –3,00 –0,33 

max. 8 88,9 8 88,9 9 100 0,86 1,00 1,00 

Nizek napredek (0,01–0,30) 

Srednji napredek (0,31–0,70) 

Visok napredek (0,71 < ) 

Brez napredka (0,00) 

Nazadovanje (< 0) 

 

V 4. d razredu smo v seštevku upoštevali 7 vprašanj. Ta oddelek je bil najmanj uspešen, saj je 

povprečen napredek med vsemi preizkusi nizek (tabela 42), visok napredek je dosegel le en 

učenec, in sicer je med preizkusoma P1 in PP popravil 4 odgovore. Del vzroka za slabši rezultat 

je v pomanjkanju motivacije, ki je med učno uro zelo padla, nekateri učenci odgovarjanja na 

koncu niso več jemali resno, tudi pri odgovorih na poznem preizkusu je bilo pri nekaterih 

učencih opaziti namerno napačno odgovarjanje. 

 

Tabela 42: : Seštevek točk v 4. d  razredu za P1, P2 in PP ob izpolnjenem pogoju (30–70 % pravilnih 

odgovorov pri P1) in izvedenem posvetovanju s sošolci ter opravljenem P2 ter g-faktor za sklop EM 

 Preizkus 1 (P1) Preizkus 2 (P2) 
Pozni preizkus 

(PP) 
g-faktor 

učenec 

št. 

pravilnih 

odg. od 7 

možnih 

delež 

pravilnih 

odg. od 7 

možnih 

št. 

pravilnih 

odg. od 7 

možnih 

delež 

pravilnih 

odg. od 7 

možnih 

št. 

pravilnih 

odg. od 7 

možnih 

delež 

pravilnih 

odg. od 7 

možnih 

med P1 

in P2 
med P2 

in PP 
med P1 

in PP 

U60 4 57,1 6 85,7 4 57,1 0,67 –2,00 0,00 

U61 5 71,4 5 71,4 / / 0,00 / / 

U62 6 85,7 4 57,1 6 85,7 –2,00 0,67 0,00 

U63 4 57,1 6 85,7 5 71,4 0,67 –1,00 0,33 

U64 4 57,1 6 85,7 6 85,7 0,67 0,00 0,67 

U65 5 71,4 5 71,4 6 85,7 0,00 0,50 0,50 

U66 1 14,3 4 57,1 3 42,9 0,50 –0,33 0,33 

U67 4 57,1 3 42,9 5 71,4 –0,33 0,50 0,33 

U68 1 14,3 5 71,4 3 42,9 0,67 –1,00 0,33 

U69 4 57,1 5 71,4 6 85,7 0,33 0,50 0,67 

U70 2 28,6 4 57,1 3 42,9 0,40 –0,33 0,20 

U71 4 57,1 5 71,4 5 71,4 0,33 0,00 0,33 

U72 2 28,6 4 57,1 5 71,4 0,40 0,33 0,60 

U73 4 57,1 5 71,4 6 85,7 0,33 0,50 0,67 

U74 2 28,6 5 71,4 / / 0,60 / / 

U75 4 57,1 5 71,4 3 42,9 0,33 –1,00 –0,33 

U76 3 42,9 3 42,9 3 42,9 0,00 0,00 0,00 

U77 5 71,4 4 57,1 5 71,4 –0,50 0,33 0,00 

U78 1 14,3 3 42,9 3 42,9 0,33 0,00 0,33 
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U79 2 28,6 5 71,4 6 85,7 0,60 0,50 0,80 

M 3,35 47,9 4,60 65,7 4,42 63,1 0,20 –0,10 0,32 

SD 1,49 21,3 0,94 13,4 1,50 2,1 0,61 0,73 0,30 

min. 1 14,3 3 42,9 1 14,3 –2,00 –2,00 –0,33 

max. 6 85,7 6 85,7 6 85,7 0,67 0,67 0,80 

Nizek napredek (0,01–0,30) 

Srednji napredek (0,31–0,70) 

Visok napredek (0,71 < ) 

Brez napredka (0,00) 

Nazadovanje (< 0) 

 

V zbirni tabeli (tabela 43) lahko vidimo, da je najvišji povprečen napredek dosegel 4. a razred, 

drugi oddelki so povprečno dosegli srednji napredek, podobno kot pri učnem sklopu Snovi in 

njihove lastnosti pa je najmanjši napredek v znanju dosegel 4. d razred. 

 

Tabela 43: Srednje vrednosti doseženih točk od 12 možnih točk na preizkusu 1 in poznem preizkusu za 

učni sklop Elektrika in magnetizem 

oddelek  f M SD Me min max g-faktor 

4. A 
P1 20 7,90 1,68 8,00 4 10 

0,73 
PP 20 10,90 1,25 11,00 8 12 

4. B 
P1 19 7,74 1,59 8,00 5 10 

0,64 
PP 17 10,35 2,12 11,00 5 12 

4. C 
P1 17 6,76 2,33 7,0 2 11 

0,59 
PP 17 9,76 1,44 10,00 3 12 

4. D 
P1 20 6,75 2,15 7,00 2 10 

0,37 
PP 19 8,58 2,43 10,00 3 11 

Skupaj 
P1 76 7,30 1,99 7,50 2 11 

0,58 
PP 73 9,90 2,04 10,00 3 12 

 

 

3.4.3. Uspešnost tehnike 

 

V tabeli 44 je predstavljeno število pravilnih odgovorov za vse tri preizkuse za tiste učence, ki 

so bili prisotni pri obravnavi obeh sklopov in na obeh poznih preizkusih (N = 67). Največje 

možno število točk je 28. Za seštevek točk preizkusa 2 smo vzeli odgovore po posvetu s sošolci, 

če posveta pri tem vprašanju za tisti oddelek ni bilo, smo upoštevali odgovor s preizkusa 1. Iz 

podatkov lahko razberemo, da se povprečno število pravilnih odgovorov od preizkusa 1, ki kaže 

predznanje učencev, skozi tehniko učenja s sošolčevo razlago povišuje, kar je glede na 

odsotnost drugih načinov poučevanja mogoče pripisati prav tej tehniki. Število pravilnih 

odgovorov se po posvetu s sošolcem poviša za skoraj 4 odgovore (s 15,97 na 19,78, SD = 3,44). 

V zadnjem koraku tehnike je k vrstniški razlagi treba dodati še učiteljevo razlago z idejami 

učencev, ki glede na pozitivni prirast točk (z 19,78 na 22,76 točke, SD = 3,93) na poznem 
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preizkusu, izvedenem po 14 dneh od uporabe tehnike, pomembno vpliva tudi na trajnost 

pridobljenega ali dopolnjenega znanja. 

 

Tabela 44: Število in delež pravilnih odgovorov za oba sklopa (N = 67) 

preizkus P1 P2 PP 

učenec 

št. 

pravilnih 

odg. od 

28 

možnih 

delež 

pravilnih 

odg. od 28 

možnih 

št. 

pravilnih 

odg. od 

28 

možnih 

delež 

pravilnih 

odg. od 

28 

možnih 

št. 

pravilnih 

odg. od 

28 

možnih 

delež 

pravilnih 

odg. od 

28 

možnih 

U01 16 57,1 23 82,1 24 85,7 

U02 24 85,7 25 89,3 26 92,9 

U03 16 57,1 21 75,0 26 92,9 

U04 21 75,0 25 89,3 27 96,4 

U05 14 50,0 16 57,1 18 64,3 

U06 26 92,9 25 89,3 27 96,4 

U07 18 64,3 21 75,0 23 82,1 

U08 23 82,1 24 85,7 26 92,9 

U09 14 50,0 22 78,6 27 96,4 

U10 18 64,3 20 71,4 24 85,7 

U11 11 39,3 16 57,1 19 67,9 

U12 12 42,9 16 57,1 17 60,7 

U13 16 57,1 17 60,7 25 89,3 

U14 19 67,9 24 85,7 24 85,7 

U15 18 64,3 23 82,1 23 82,1 

U16 17 60,7 20 71,4 21 75,0 

U17 17 60,7 26 92,9 26 92,9 

U18 17 60,7 22 78,6 28 100 

U19 20 71,4 24 85,7 25 89,3 

U20 15 53,6 18 64,3 25 89,3 

U21 17 60,7 21 75,0 25 89,3 

U22 16 57,1 15 53,6 23 82,1 

U24 17 60,7 22 78,6 23 82,1 

U26 18 64,3 23 82,1 24 85,7 

U27 14 50,0 21 75,0 27 96,4 

U28 21 75,0 21 75,0 27 96,4 

U29 21 75,0 21 75,0 27 96,4 

U30 16 57,1 16 57,1 26 92,9 

U31 21 75,0 23 82,1 26 92,9 

U32 14 50,0 21 75,0 24 85,7 

U33 11 39,3 20 71,4 25 89,3 

U34 13 46,4 20 71,4 28 100 

U35 20 71,4 21 75,0 27 96,4 

U36 19 67,9 22 78,6 26 92,9 
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U38 8 28,6 15 53,6 11 39,3 

U41 11 39,3 18 64,3 15 53,6 

U42 15 53,6 21 75,0 20 71,4 

U43 15 53,6 23 82,1 21 75,0 

U44 8 28,6 13 46,4 15 53,6 

U45 15 53,6 22 78,6 15 53,6 

U46 6 21,4 5 17,9 17 60,7 

U47 24 85,7 23 82,1 26 92,9 

U50 18 64,3 21 75,0 28 100 

U51 15 53,6 18 64,3 24 85,7 

U52 9 32,1 13 46,4 21 75,0 

U53 13 46,4 19 67,9 22 78,6 

U54 14 50,0 20 71,4 25 89,3 

U55 9 32,1 19 67,9 17 60,7 

U56 7 25,0 16 57,1 20 71,4 

U57 21 75,0 21 75,0 24 85,7 

U58 15 53,6 18 64,3 20 71,4 

U59 22 78,6 23 82,1 24 85,7 

U60 12 42,9 18 64,3 18 64,3 

U62 17 60,7 18 64,3 24 85,7 

U63 17 60,7 21 75,0 25 89,3 

U64 17 60,7 21 75,0 22 78,6 

U65 19 67,9 19 67,9 24 85,7 

U67 19 67,9 19 67,9 23 82,1 

U68 14 50,0 19 67,9 18 64,3 

U69 19 67,9 19 67,9 24 85,7 

U70 13 46,4 18 64,3 19 67,9 

U72 15 53,6 18 64,3 17 60,7 

U73 16 57,1 22 78,6 26 92,9 

U76 16 57,1 17 60,7 14 50,0 

U77 14 50,0 17 60,7 22 78,6 

U78 13 46,4 18 64,3 21 75,0 

U79 14 50,0 18 64,3 25 89,3 

M 15,97 57,0 19,78 70,6 22,76 81,3 

SD 4,14 14,8 3,44 12,3 3,93 14,0 

Me 16 57,1 20 71,4 24 85,7 

min. 6 21,4 5 62,5 11 39,3 

max. 26 92,9 26 92,9 28 100 

 

 

Da smo lahko ocenili uspešnost tehnike v celoti, smo analizirali povprečne dosežke še po 

vprašanjih, pri čemer smo iskali statistično pomembne razlike v številu pravilnih odgovorov po 

posvetu s sošolcem. Uporabili smo Wilcoxonov test za neodvisne vzorce, dobljenim vrednostim 

smo v primeru statistične pomembnosti (p < 0,05) izračunali tudi velikost učinka (2). 
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Analizirali smo razlike med preizkusoma 1 in 2, preizkusom 2 in poznim preizkusom ter 

preizkusom 1 in poznim preizkusom. 

 

V vsakem od štirih oddelkov smo postavili 28 vprašanj, skupaj 112 primerov. V vsakem 

oddelku smo posvetovanje s sošolcem izvedli vsaj pri 16 vprašanjih (v 4. b razredu, Tabela 22 

inTabela 40), največ pa pri 22 vprašanjih (v 4. c razredu, Tabela 23 inTabela 41), kar skupaj 

znaša 65,2 % od 112 primerov. Število pravilnih odgovorov se je po posvetu povečalo na 93,2 

% teh primerov. V 6,9 % primerov se je zgodilo, da je po posvetu s sošolci pravilnih odgovorov 

manj kot pred posvetom, pri vsakem od teh primerov je bilo pravilnih odgovorov v oddelku že 

na preizkusu 1 manj kot 40 %. Pri 19 vprašanjih od 28 se je število pravilnih odgovorov po 

posvetu s sošolci (P2) tudi statistično pomembno razlikovalo od števila pravilnih odgovorov 

pred posvetom (P1) (Tabela 45), in sicer s povprečno velikostjo učinka 2 = 0,07, kar je na meji 

med srednjim in velikim učinkom po Cohenu (Pallant, 2005). Tehnika PI je torej učinkovit 

pristop za razreševanje napačnih predstav in utrjevanje znanja, kar se odraža tudi v trajnosti 

znanja. 

 

Tabela 45: Prisotnost statistično pomembnih razlik med preizkusi na podlagi Wilcoxonovega testa z 

velikostjo učinka (2) za vsa vprašanja obeh sklopov  

 Preizkus 1 (P1) in preizkus 2 

(P2) 

Preizkus 2 (P2) in pozni 

preizkus (PP) 

Preizkus 1 (P1) in pozni 

preizkus (PP) 

 Wilcoxonov test 

(Z), p  

velikost 

učinka (2) 

Wilcoxonov test 

(Z), p 

velikost učinka 

(2) 

Wilcoxonov test 

(Z), p 

velikost 

učinka (2) 

S1 Z = –3,14,  

p = .002 

2 = .061 Z = –2,67,  

p = .008  

2 = .044 Z = –5,21,  

p < .001  

2 = .162 

S2 Z = –3,80,  

p < .001  

2 = .089 Z = –0,76,  

p = .45 

/ Z = –3,89,  

p < .001  

2 = .093 

S3 Z = –1,41, 

p = .157 

/ Z = –2,56,  

p = .011 

2 = .040 Z = –3,66,  

p < .001  

2 = .083 

S4 Z = –2,71,  

p = .007 

2 = .045 Z = –1,89, 

p = .058 

/ Z = –1,21,  

p = .225 

/ 

S5 Z = –2,45,  

p = .014 

2 = .037 Z = –0,82,  

p = .414 

/ Z = –3,02,  

p = .002 

2 = .056 

S6 Z = –3,66,  

p < .001  

2 = .083 Z = –0,41,  

p = .68 

/ Z = –3,18,  

p = .001 

2 = .063 

S7 P2 ni izveden. / P2 ni izveden. / Z = –0,91,  

p = .366 

/ 

S8 Z = –2,89,  

p = .004 

2 = .051 Z = –0,63,  

p = .527 

/ Z = –3,90,  

p < .001  

2 = .094 

S9 Z = –3,50,  

p < .001  

2 = .076 Z = –0,21,  

p = .835 

/ Z = –2,79,  

p = .005 

2 = .048 

S10 Z = –3,05,  

p = .002 

2 = .058 Z = –0,56, 

p = .577 

/ Z = –2,75,  

p = .006 

2 = .047 

S11 Z = –2,56,  

p = .011 

2 =.,081 Z = –1,80,  

p = .072 

/ Z = –3,55,  

p < .001  

2 = .078 



90 

 

S12 Z = –1,50,  

p = .134 

/ Z = –2,56,  

p = .011 

2 = .040 Z = –3,27,  

p = .001 

2 = .066 

S13 Z = –2,50,  

p = .012 

2 = .039 Z = –0,21,  

p = .835 

/ Z = –2,33,  

p = .02 

2 = .034 

S14 Z = –2,49,  

p = .013 

2 = .038 Z = –1,16,  

p = .248 

/ Z = –5,33,  

p < .001  

2 = .176 

S15 Z = –3,16,  

p = .002 

2 = .062 Z = –0,28,  

p = .782 

/ Z = –2,24,  

p = .025 

2 = .031 

S16 Z = –1,73,  

p = .083 

/ Z = –0,30,  

p = .763 

/ Z = –4,24,  

p < .001  

2 = .111 

EM1 Z = –5,29,  

p < .001  

2 = .173 Z = –1,41,  

p = .157  

/ Z = –4,91,  

p < .001  

2 = .149 

EM2 Z = –4,24,  

p < .001   

2 = .111 Z = –1,50,  

p = .134 

/ Z = –4,54,  

p < .001  

2 = .127 

EM3 P2 ni izveden. / P2 ni izveden. / Z = –0,577,  

p = .564 

/ 

EM4 Z = –1,00,  

p = .317 

/ Z = –1,00, 

p = .317 

/ Z = –3,40,  

p = .001 

2 = .071 

EM5 Z = –2,89,  

p = .004 

2 = .051 Z = –1,16,  

p = .248 

/ Z = –3,02,  

p = .002 

2 = .056 

EM6 Z = –2,11,  

p = .035 

2 = .028 Z = –1,60,  

p = .109 

/ Z = –2,86,  

p = .004 

2 = .05 

EM7 Z = –2,71, 

p = .007 

2 = .045 Z = –1,41, 

p = .157 

/ Z = –3,77, 

p = .000 

2 = .088 

EM8 P2 ni izveden. / P2 ni izveden. / Z = –2,45,  

p = 0,014 

2 = .037 

EM9 Z = –1,30,  

p = .194 

/ Z = –0,56,  

p = .577 

/ Z = –1,77,  

p = .077 

/ 

EM10 Z = –3,41,  

p = .001 

2 = .072 Z = –1,79, 

p = .074 

/ Z = –4,77,  

p < .001  

2 = .140 

EM11 Z = –1,81,  

p = .071 

/ Z = –1,90,  

p < .001  

2 = .022 Z = –5,03,  

p < .001  

2 = .156 

EM12 Z = –3,71,  

p < .001  

2 = .085 Z = –0,38,  

p = .705 

/ Z = –3,40,  

p = .001 

2 = .071 

      Razlika je statistično pomembna. 

       Razlika ni statistično pomembna. 

Z = vrednost Wilcoxonovega testa 

p = stopnja statistične značilnosti, s 5-odstotno stopnjo tveganja 

2 = velikost učinka, izračunana s spletnim računalom Psychometrica13, kjer smo, kot nakazuje opomba avtorjev, 

kot N upoštevali velikost našega vzorca množenega z dve, saj gre za dve merjenji (N = 162) 

 

 
13 Spletno računalo Psychometica, dostopno na: https://www.psychometrica.de/effect_size.html 

https://www.psychometrica.de/effect_size.html
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3.4.4. Analiza odgovorov z vprašalnika o interesu učencev za NIT 

Vprašalnik o interesu učencev za predmet naravoslovje in tehnika (priloga 4) so učenci izpolnili 

pred prvim sklopom vprašanj, tj. preden smo se prvič srečali z njimi. Vseboval je 19 vprašanj. 

Z odgovori smo pridobili podatke o ocenah učencev pri tem predmetu, o njihovih hobijih ter 

njihova mnenja o predmetu naravoslovje in tehnika, različnih oblikah dela pri pouku NIT in 

priljubljenosti predmeta v primerjavi z drugimi predmeti. Ker nas zanima mnenje učencev na 

splošno, smo odgovore analizirali kot celoto in ne ločeno po oddelkih. Odgovori so 

predstavljeni tako, kot so si sledili na anketnem vprašalniku. V celoti je vprašalnik izpolnilo 73 

učencev (N = 73). 

 

Vprašanje o ocenah pri NIT 

Ker je zbiranje podatkov potekalo med šolskim letom, so učenci zapisali vse svoje ocene pri 

NIT, saj končne ocene še niso imeli. Analizo smo tako izvedli na trenutni povprečni oceni 

učencev pri predmetu naravoslovje in tehnika (tabela 46). Povprečna ocena je 4,14 (M = 4,14) 

s standardnim odklonom 0,69 (SD = 0,69). 

 

Tabela 46: Trenutna povprečna ocena učencev ob anketiranju 

ocena f f  % 

dobro (3) 13 17,8 

prav dobro (4) 37 50,7 

odlično (5) 23 31,5 

 

 

Vprašanje o hobijih 

Vprašanje smo v vprašalnik umestili zaradi možnosti dodatnih korelacij med rezultati. Učenci 

so zapisali različne hobije, prostočasne in interesne dejavnosti, ki smo jih kodirali in uvrstili v 

naslednje kategorije (tabela 47): šport, kamor je zajeto tako udejstvovanje v klubih kot 

rekreativno ukvarjanje s športom; umetnost, kamor smo uvrstili različno likovno ustvarjanje; 

branje; igre, kamor spada igranje družabnih iger, računalniških iger in igranje z igračami; 

družba, kamor smo uvrstili članstvo v različnih društvih; glasba, kamor spada igranje 

inštrumentov v glasbeni šoli, poslušanje glasbe; ročna dela, npr. šivanje, mizarstvo; kategorija 

drugo. Največ učencev se ukvarja s športom, prednjačita nogomet in košarka, večinoma 

trenirajo v okviru krožkov in klubov. Drugo najbolj priljubljeno področje je glasba – učenje 

inštrumentov. Veliko učencev se hkrati ukvarja s športom in glasbo. Najmanj učencev je brez 

hobija (1 učenec), malo se jih ukvarja z ročnimi spretnostmi. 
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Tabela 47: Odgovori na vprašanje o hobijih 

hobi: f f % 

šport 48 66,7 

umetnost 7 9,7 

branje 1 1,4 

igre 4 5,6 

druženje 3 4,2 

glasba 7 9,7 

ročne spretnosti 2 2,8 

skupaj 72 100 

 

Sledijo odgovori učencev na trditve, ki kažejo na njihov interes za predmet naravoslovje in 

tehnika, želene učne oblike pri tem predmetu in splošno priljubljenost predmeta pri 

posameznemu učencu. Pri vsaki trditvi so učenci na 5-stopenjski lestvici označili, koliko se 

strinjajo z navedeno trditvijo. Lestvica je bila grafično ponazorjena z obrazi. 

 

Slika 7: Primer lestvice strinjanja v vprašalniku 

 

Trditev INT1: NIT v šoli je zabavna. 

Skoraj tretjini učencev (30, 9 %) se predmet NIT v šoli ne zdi niti zabaven niti se jim ne zdi, da 

ni zabaven. 51,9 % učencev se zdi predmet v šoli zabaven oz. zelo zabaven, 8,6 % učencev pa 

se s trditvijo ne strinja (tabela 48). 

 

Tabela 48: Strinjanje učencev s trditvijo INT 1 

 f f % 

Se zelo ne strinjam. 4 5,4 

Se ne strinjam. 3 4,1 

Niti ja niti ne. 25 33,8 

Se strinjam. 19 25,7 

Se zelo strinjam. 23 31,1 

Skupaj 74 100 

 

 

Trditev INT2: NIT v šoli je dolgočasna. 

Trditev smo postavili kot nasprotje prvi trditvi, odgovori pa niso zrcalni. Kar 55,6 % učencev 

doživlja predmet NIT kot (zelo) dolgočasen. 19,8 % učencev se niti ne strinja niti strinja s 

trditvijo, 16,1 % učencev se s trditvijo ne strinja (tabela 49). 
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Tabela 49: Strinjanje učencev s trditvijo INT2 

 f f % 

Se zelo ne strinjam. 5 6,8 

Se ne strinjam. 8 10,8 

Niti ja niti ne. 16 21,6 

Se strinjam. 11 14,9 

Se zelo strinjam. 34 45,9 

Skupaj 74 100 

 

Trditev INT3: Rad berem vsebine s področja naravoslovja in tehnike. 

S trditvijo se (zelo) ne strinja 18,5 % učencev, 23,5 % učencev je neodločenih, 48,2 % učencev 

rado bere literaturo s področja naravoslovja in tehnike. 

 

Tabela 50: Strinjanje učencev s trditvijo INT3 

 f f % 

Se zelo ne strinjam. 4 5,5 

Se ne strinjam. 11 15,1 

Niti ja niti ne. 19 26,0 

Se strinjam. 23 31,5 

Se zelo strinjam. 16 21,9 

Skupaj 73 100 

 

 

Trditev INT4: Sem dober bralec/bralka.  

Trditev smo v vprašalnik umestili zaradi dodatnih možnosti korelacij, saj je raven bralne 

pismenosti večkrat povezana z uspešnostjo pri učenju. Večina učencev (64,2 %) ocenjuje, da 

(zelo) dobro bere, 18,5 % je odgovorilo, da niti ja niti ne, 8,7 % učencev se s trditvijo ne strinja 

in tako nizko ocenjuje svojo bralno pismenost. 

 

Tabela 51: Strinjanje učencev s trditvijo INT4 

 f f % 

Se zelo ne strinjam. 2 2,7 

Se ne strinjam. 5 6,8 

Niti ja niti ne. 15 20,3 

Se strinjam. 26 35,1 

Se zelo strinjam. 26 35,1 

Skupaj 74 100 
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Trditev INT5: Želim si, da bi na urniku večkrat imeli NIT.  

S trditvijo se (zelo) ne strinja 18,4 % učencev, 17,3 % učencev je neodločenih, 45,7 % si želi, 

da bi imeli več ur NIT. 

 

Tabela 52: Strinjanje učencev s trditvijo INT5 

 f f % 

Se zelo ne strinjam. 12 16,2 

Se ne strinjam. 11 14,9 

Niti ja niti ne. 14 18,9 

Se strinjam. 14 18,9 

Se zelo strinjam. 23 31,1 

Skupaj 74 100 

 

 

Trditev INT6: Če bi lahko izbiral/-a, ne bi več hodil k pouku NIT. 

Trditev smo postavili kot nasprotno prejšnji trditvi, vendar odgovori niso zrcalni. Če bi zapisali 

bolj specifično, torej da bi namesto neizbranih ur naravoslovja ponudili drug predmet in ne 

prosti čas, bi bili odgovori verjetno drugačni. Kar 56,8 % učencev ne bi hodilo k NIT, če bi 

imeli izbiro, 18,5 % učencev ne ve, 16,0 % učencev pa se ne strinja s trditvijo. 

 

Tabela 53: Strinjanje učencev s trditvijo INT6 

 f f % 

Se zelo ne strinjam. 6 8,1 

Se ne strinjam. 7 9,5 

Niti ja niti ne. 15 20,3 

Se strinjam. 12 16,2 

Se zelo strinjam. 34 45,9 

Skupaj 74 100 

 

Trditev INT7: Veselim se novih aktivnosti pri NIT.  

Večina (65,4 %) učencev se veseli novih aktivnosti pri pouku naravoslovja (tabela 54). 

 

Tabela 54: Strinjanje učencev s trditvijo INT7 

 f f % 

Se zelo ne strinjam. 3 4,1 

Se ne strinjam. 3 4,1 

Niti ja niti ne. 15 20,3 

Se strinjam. 9 12,2 

Se zelo strinjam. 44 59,5 

Skupaj 74 100 
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Trditev INT8: Kar se učimo pri NIT, v življenju izven šole ni uporabno.  

V trditvi sprašujemo učence po mnenju glede uporabnosti znanja, ki ga pridobijo pri predmetu 

NIT. Trditev je zapisana v nikalni obliki, zato je mogoče, da je učenci niso povsem razumeli 

oz. niso odgovorili skladno s svojim mnenjem, na kar nakazujejo odgovori pri naslednjih dveh 

trditvah. Kar 65,4 % učencev se namreč s to trditvijo (zelo) strinja, ne strinja se le 12,3 % 

učencev. 

 

Tabela 55: Strinjanje učencev s trditvijo INT8 

 f f % 

Se zelo ne strinjam. 4 5,4 

Se ne strinjam. 6 8,1 

Niti ja niti ne. 11 14,9 

Se strinjam. 12 16,2 

Se zelo strinjam. 41 55,4 

Skupaj 74 100 

 

 

 

 

Trditev INT9: Kar se učimo pri NIT, mi pomaga, da živim bolj zdravo.  

Pri tej trditvi, ki prav tako sprašuje po uporabnosti znanja v vsakdanjem življenju, je večina 

učencev izbrala pozitivni del lestvice, saj se 66,7 % učencev s trditvijo (zelo) strinja. 14,8 % 

učencev je neodločenih, 9,9 % učencev pa se s trditvijo ne strinja. 

 

Tabela 56: Strinjanje učencev s trditvijo INT9 

 f f % 

Se zelo ne strinjam. 3 4,1 

Se ne strinjam. 5 6,8 

Niti ja niti ne. 12 16,2 

Se strinjam. 19 25,7 

Se zelo strinjam. 35 47,3 

Skupaj 74 100 
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Trditev INT10: Kar se učimo pri NIT, mi pomaga, da bolje poznam stvari in pojave okoli sebe.  

Tudi ta trditev vključuje uporabnost znanja s področja naravoslovja in tehnike v vsakodnevnem 

življenju. Največ učencev (60,5 %) se s trditvijo zelo strinja, skupaj se jih kar 80,3 % strinja s 

trditvijo. 6,2 % učencev se s trditvijo ne strinja.  

 

Tabela 57: Strinjanje učencev s trditvijo INT10  

 f f % 

Se zelo ne strinjam. 2 2,7 

Se ne strinjam. 3 4,1 

Niti ja niti ne. 4 5,4 

Se strinjam. 16 21,6 

Se zelo strinjam. 49 66,2 

Skupaj 74 100 

 

 

Trditev INT11: Želim si, da bi pri NIT delali več poskusov.  

S trditvijo smo želeli preveriti, koliko so posamezne učne metode zaželene pri učencih. Da bi 

izvajali več poskusov, si želi večina učencev, skupaj se s trditvijo strinja 86,5 % učencev. 

 

Tabela 58: Strinjanje učencev s trditvijo INT11 

 f f % 

Se zelo ne strinjam. 1 1,4 

Se ne strinjam. 1 1,4 

Niti ja niti ne. 2 2,7 

Se strinjam. 16 21,6 

Se zelo strinjam. 54 73,0 

Skupaj 74 100 

 

Trditev INT12: Želim si, da bi pri NIT večkrat poslušali razlago učiteljice.  

Frontalna oblika dela pri učencih navadno ni priljubljena. Da bi večkrat poslušali razlago 

učitelja, si želi 44,4 % učencev, dobra tretjina (37,0 %) se s trditvijo niti ne strinja niti strinja, 

zelo pa se ne strinja 9,5 % učencev. 

 

Tabela 59: Strinjanje učencev s trditvijo INT12 

 f f % 

Se zelo ne strinjam. 7 9,5 

Se ne strinjam. 1 1,4 

Niti ja niti ne. 30 40,5 

Se strinjam. 18 24,3 

Se zelo strinjam. 18 24,3 

Skupaj 74 100 
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Trditev INT13: Želim si, da bi pri NIT večkrat delali v parih ali skupinah.  

Delo v parih ali skupinah je pri učencih pogosto priljubljena oblika dela. Tudi učenci iz našega 

vzorca se s trditvijo o pogostejšem delu v parih strinjajo, in sicer se s tem strinja 82,7 % učencev. 

 

Tabela 60: Strinjanje učencev s trditvijo INT13 

 f f % 

Se zelo ne strinjam. 1 1,4 

Se ne strinjam. 0 0 

Niti ja niti ne. 6 8,1 

Se strinjam. 14 18,9 

Se zelo strinjam. 53 71,6 

Skupaj 74 100 

 

Trditev INT14: Želim si, da bi si pri NIT snov večkrat razložili med sošolci.  

Učenci so vprašalnik izpolnjevali, preden so spoznali tehniko PI. Zanimalo nas je, če so jo 

prepoznali kot učno metodo, ki bi jo večkrat radi uporabili. Glede na odgovore jih tehnika 

zanima, saj se 61,7 % učencev s trditvijo strinja, 21,0 % učencev pa je neodločenih. 

 

Tabela 61: Strinjanje učencev s trditvijo INT14 

 f f % 

Se zelo ne strinjam. 4 5,4 

Se ne strinjam. 3 4,1 

Niti ja niti ne. 17 23,0 

Se strinjam. 29 39,2 

Se zelo strinjam. 21 28,4 

Skupaj 74 100 

 

 

 

Trditev INT15: Želim si, da bi pri NIT večkrat delali z učbenikom, delovnimi listi, knjigami.  

Delo z učbeniki, delovnimi listi in knjigami ni preveč zaželeno, sploh če gre za domače naloge. 

Največ učencev je ostalo neodločenih (28,4 %). S trditvijo se (zelo) strinja 35,8 % učencev, ne 

strinja pa se 27,1 % učencev. 

 

Tabela 62: Strinjanje učencev s trditvijo INT15 

 f f % 

Se zelo ne strinjam. 9 12,2 

Se ne strinjam. 13 17,6 

Niti ja niti ne. 23 31,1 

Se strinjam. 19 25,7 

Se zelo strinjam. 10 13,5 

Skupaj 74 100 
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Trditev INT16: Želim si, da bi pri NIT za učenje večkrat uporabljali računalnik.  

S trditvijo glede uporabe računalnika v razredu se pričakovano (zelo) strinja večina učencev, tj. 

67,9 %. 9,9 % učencev je neodločenih, 13,6 % učencev si ne želi še več uporabe računalnika. 

Zanimivo bi bilo videti odgovore učencev v letošnjem šolskem letu, ko so ob ukrepih zaradi 

epidemije morali pri vseh predmetih veliko uporabljati računalnik. 

 

Tabela 63: Strinjanje učencev s trditvijo INT16 

 f f % 

Se zelo ne strinjam. 5 6,8 

Se ne strinjam. 6 8,1 

Niti ja niti ne. 8 10,8 

Se strinjam. 12 16,2 

Se zelo strinjam. 43 58,1 

Skupaj 74 100 

 

Trditev INT17: Želim si, da bi pri NIT večkrat igrali kviz.  

Želja po učenju z igro je pri učencih navadno zelo zaželena in 83,9 % učencev to trditev potrjuje.  

 

Tabela 64: Strinjanje učencev s trditvijo INT17 

 f f % 

Se zelo ne strinjam. 1 1,4 

Se ne strinjam. 2 2,7 

Niti ja niti ne. 3 4,1 

Se strinjam. 18 24,3 

Se zelo strinjam. 50 67,6 

Skupaj 74 100 

 

Trditev INT18: Ko bom velik/-a, bi rad/-a delal/-a na področju naravoslovja in tehnike.  

Delo na področju naravoslovja in tehnike zanima 20,9 % učencev, 28,4 % učencev je 

neodločenih, 42,0 % učencev pa se ne vidi na področju naravoslovja. 

 

Tabela 65: Strinjanje učencev s trditvijo INT18 

 f f % 

Se zelo ne strinjam. 20 27,0 

Se ne strinjam. 14 18,9 

Niti ja niti ne. 23 31,1 

Se strinjam. 10 13,5 

Se zelo strinjam. 7 9,5 

Skupaj 74 100 
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Trditev INT19: Predmete uredi od najbolj (1) do najmanj (8) zanimivega zate. 

____ MATEMATIKA 

____ SLOVENŠČINA 

____ ANGLEŠČINA 

____ NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

____ ŠPORT 

____ LIKOVNA UMETNOST 

____ DRUŽBA 

____ GLASBENA UMETNOST 

 

Največ učencev je predmet NIT uvrstilo na tretje mesto po zanimivosti. 11,1 % učencev je 

predmet NIT ocenilo kot najbolj zanimiv predmet, enakemu deležu učencev je to najmanj 

zanimiv predmet (slika 8). Predmet naravoslovje in tehnika je glede na vzorec v povprečju 

uvrščen med četrtim in petim mestom (M = 4,5). 

 

 

Slika 8: Umestitev predmeta NIT po zanimivosti med učenci v vzorcu 

 

Rezultati vprašalnika o interesu za naravoslovje 

Trditve smo analizirali in jih zbrali v tabeli 66, kjer smo zapisali najpogosteje izbrano stopnjo 

strinjanja s posamezno trditvijo. Najpogosteje se učenci s trditvami strinjajo (Mo = 4), 

najmočneje in najbolj enotno se strinjajo s trditvami INT10, INT11 in INT17. 

 

Tabela 66: Najpogostejši odgovori na lestvici strinjanja 1–5 v vprašalniku o interesu za naravoslovje 

Trditev Mo IQR 

INT1 NIT v šoli je zabavna. 4 2 

INT2 NIT v šoli je dolgočasna. 4 2 

INT3 Rad/-a berem vsebine s področja naravoslovja in tehnike 4 1 

INT4 Sem dober bralec/bralka. 4 2 

INT5 Želim si, da bi na urniku večkrat imeli NIT. 3,5 3 

INT6 Če bi lahko izbiral/-a, ne bi več hodil/-a k pouku NIT. 4 2 

2. mesto 3. mesto 4. mesto 5. mesto 6. mesto 7. mesto 8. mesto

Delež učencev 11,1 18,1 9,7 9,7 15,3 13,9 11,1
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INT7 Veselim se novih aktivnosti pri NIT. 5 2 

INT8 Kar se učimo pri NIT, v življenju izven šole ni uporabno. 5 2 

INT9 Kar se učimo pri NIT, mi pomaga, da živim bolj zdravo. 4 2 

INT10 Kar se učimo pri NIT, mi pomaga, da bolje poznam stvari in 

pojave okoli sebe. 

5 1 

INT11 Želim si, da bi pri NIT delali več poskusov. 5 1 

INT12 Želim si, da bi pri NIT večkrat poslušali razlago učiteljice. 3 1 

INT13 Želim si, da bi pri NIT večkrat delali v parih ali skupinah. 5 1 

INT14 Želim si, da bi si pri NIT snov večkrat razložili med sošolci. 4 2 

INT15 Želim si, da bi pri NIT večkrat delali z učbenikom, delovnimi 

listi, knjigami. 

3 2 

INT16 Želim si, da bi pri NIT za učenje večkrat uporabljali 

računalnik. 

5 2 

INT17 Želim si, da bi pri NIT večkrat igrali kviz. 5 1 

INT18 Ko bom velik/-a, bi rad/-a delal/-a na področju naravoslovja 

in tehnike. 

3 2 

INT19 Uredi predmete od najbolj (1) do najmanj (8) zanimivega 

zate. 

4,5 4 

 

Za oceno posameznikovega interesa za naravoslovje smo vzeli vprašanja INT1, INT2, INT3, 

INT 5, INT6, INT7, INT18 in INT19, sešteli odgovore in glede na seštevek učence razvrstili v 

tri skupine – majhen, srednji in velik interes za predmet naravoslovje in tehnika (tabela 67). 

Največ učencev kaže srednji (38,3 %) ali velik (37,0) interes za naravoslovje, majhen interes 

pa kaže 13,6 % učencev.  

 

Tabela 67: Rangi interesa za predmet NIT s frekvencami 

Rang interesa f f % 

Velik interes 30 41,7 

Srednji interes 31 43,1 

Majhen interes 11 15,3 

Skupaj 72 100 

 

3.4.5. Analiza odgovorov učencev z vprašalnika o mnenju v zvezi s tehniko PI 

Po koncu obravnave učnega sklopa Elektrika in magnetizem smo učencem razdelili 

nestandardiziran evalvacijski vprašalnik (priloga N), s katerim smo želeli pridobiti stališča 

učencev v zvezi s tehniko PI, podatke o njihovem počutju pri urah in njihovih posameznih delih. 

Vprašalnik je sestavljen iz 15 vprašanj, pri petih vprašanjih so učenci na 5-stopenjski lestvici z 

obrazi označili, v kolikšni meri se strinjajo z navedeno trditvijo (slika N), na šest vprašanj 

odprtega tipa, pa so učenci mnenje podali s svojimi besedami. Ti odgovori so bili kategorizirani. 

Vprašalnik je bil tipa papir-svinčnik. 

 

Vprašanje MN1: Kako ti je bil všeč tak način utrjevanja snovi? 
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Kot je razvidno s slike 9, je največ učencev (f % = 50,6 %) izbralo odgovor, da jim je bilo zelo 

všeč, najmanj učencev (f % = 9,9 %) pa je izbralo odgovor, da jim zelo ni bilo všeč. 

 

 

 

Slika 9: Porazdelitev odgovorov na vprašanje MN1 

Vprašanje MN2: Kako ti je bil všeč način glasovanja s kodami? 

Večini učencev, tj. 86,5 % učencev, je bil način glasovanja (zelo) všeč, tako so glasovali tudi 

nekateri od tistih učencev, ki so imeli o tehniki na splošno negativno mnenje (slika 10). 

 

 

Slika 10: Porazdelitev odgovorov na vprašanje MN2 

 

Vprašanje MN3: Kako ti je bil všeč korak »posvet s sošolcem«? 

Najpogostejša odgovora sta bila všeč in zelo všeč, tako je odgovorilo 70,4 % učencev (slika 

11). Med odprtimi vprašanji so nekateri omenili, da jim ni bila všeč glasnost v razredu, ki je 

bila verjetno posledica posveta, to bi lahko bil eden od razlogov za to, da 11,1 % učencev posvet 

ni bil všeč. 
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Slika 11: Porazdelitev odgovorov na vprašanje MN3 

 

Vprašanje MN4: Kako so ti bila všeč vprašanja? 

Vprašanja so bila (zelo) všeč 70,4 % učencem, kar je enak delež kot pri posvetu s sošolcem. 

 

 

Slika 12: Porazdelitev odgovorov na vprašanje MN4 

 

Vprašanje MN5: Kako bi ti bilo všeč, če bi na tak način utrjevali znanje tudi pri drugih 

predmetih? 

Z vprašanjem smo preverjali, kako bi bila učencem uporaba tehnike PI všeč tudi pri drugih 

predmetih. 83,9 % učencev je odgovorilo, da bi jim bilo (zelo) všeč, če bi tehniko za utrjevanje 

znanja učitelj uporabil tudi drugje, 4,9 % učencev je neodločenih, 11,1 % učencem prenos na 

druge predmete ne bi bil všeč. 

 

Vprašanje MN6: Kako zahtevna so bila vprašanja? 

Zahtevnost vprašanj so učenci najpogosteje (67,9 %) ocenili kot ravno pravšnjo, 11,1 % 

učencev je vprašanja ocenila kot zelo zahtevna, 6,2 % učencev pa kot preveč zahtevna. 8,6 % 

učencem so bila vprašanja prelahka, drugi so odgovorili, da se ne spomnijo več. 

 

Vprašanje MN7: Ali meniš, da si s pomočjo posveta s sošolci pojme bolje razumel in 

si zapomnil učno vsebino? 

Pritrdilno je odgovorilo 66,7 % učencev, 19,8 % jih je na vprašanje odgovorilo nikalno, 13,6 % 

učencev pa je odgovorilo, da učitelj vsebine razloži bolje kot sošolci. 
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Vprašanje MN8: Ali meniš, da bi ti bil predmet NIT zanimivejši, če bi se večkrat učil/-

a na ta način? 

Vprašanje smo navezali na interes učencev za naravoslovje oz. na vpliv tehnike na njihov 

interes za NIT. 67,9 % učencev je odgovorilo, da bi jim bil predmet NIT zanimivejši, če bi 

večkrat uporabili tehniko PI. 3 učenci (3,7 %) so odgovorili, da bi jim bil predmet manj zanimiv, 

9,9 % učencem bi bil predmet enako zanimiv kot do sedaj, 18,5 % učencev pa je odgovorilo, 

da jim je NIT zanimiv ne glede na način učenja. 

 

 

Vprašanje MN9: Kako si se počutil/-a med urama? 

Največ učencev (59,0 %) je zapisalo, da so se počutili zelo dobro, odlično, zabavno in super. 

Naslednja kategorija je bila dobro oz. v redu – tako je odgovorilo 29,5 % učencev. Skupaj je 

pozitivne občutke med urama imelo 88,5 % učencev. 3 učenci se niso počutili niti slabo niti 

dobro, 6 učencev je svoje počutje opisalo kot slabo. 

 

Vprašanje MN10: Kaj ti je bilo najbolj všeč? 

Vprašanje je bilo odprtega tipa. Največ učencev (43,1 %) je izpostavilo glasovanje s kodami, 

drugi najbolj pogost (17,2 %) odgovor je bil »vse«, temu so sledili posvet s sošolcem, vprašanja, 

posamezna vsebinska sklopa in drugo (tabela 68). 

 

Tabela 68: Odgovori učencev na vprašanje MN10 

kategorije odgovorov f f % 

posvet s sošolci 6 10,3 

glasovanje s kodami 25 43,1 

vprašanja 5 8,6 

vse 10 17,2 

sklop Elektrika in magnetizem 2 8,6 

sklop Snovi in njihove lastnosti 1 1,7 

drugo 6 10,3 

 

Vprašanje MN11: Kaj ti ni bilo všeč? 

Večina učencev (72,8 %) je zapisala »nič« ali pustila polje za odgovarjanje na vprašanje prazno, 

med drugimi odgovori so se pojavljali zapisi klepetanje sošolcev, nemir v razredu, monoton 

potek ure. 

 

Vprašanje MN12: Ali si na ta način lažje izrazil svoje mnenje? 

Večina učencev (67,9 %) je na to vprašanje odgovorila s pritrdilnim odgovorom. 17,3 % 

učencev je odgovorilo, da jim ta način ni pomagal pri izražanju lastnega mnenja, drugi so bili 

neodločeni. 
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Vprašanje MN13: Kaj si si najbolj zapomnil/-a? 

Najpogostejši odgovor je predstavljal kakšen specifičen del ure iz obravnave učnega sklopa 

Elektrika in magnetizem, veliko učencev je zapisalo, da nič, ali pustilo prazno mesto, med 

drugimi odgovori pa so bili še glasovanje s kodami, posvet, vse, vprašanja, učiteljico in snovi. 

 

Trditev MN14: Učitelju bi priporočil, da tako poučuje NIT še naprej. 

Večina učencev (84,8 %) bi učitelju priporočala, da tehniko PI še večkrat uporabi pri pouku 

NIT. 12,7 % učencev tehnike ne bi priporočilo, drugi so bili neodločeni. 

 

Rezultati vprašalnika o mnenju učencev v zvezi s tehniko PI 

V tabeli 69 so zapisani najpogostejši odgovori na vprašanja oz. trditve iz vprašalniku o mnenju 

učencev o tehniki PI. Najbolj enotno so učenci odgovorili na vprašanje o načinu glasovanja (Mo 

= 5, IQR = 1) in na vprašanje o zahtevnosti vprašanj (Mo = 3, IQR = 0). 

 

Tabela 69: Najpogostejši odgovori na lestvici všečnosti od 1 do 5 na vprašalniku o mnenju učencev v 

zvezi s tehniko PI 

Vprašanje/trditev Mo IQR 

MN1 Kako ti je bil všeč tak način utrjevanja snovi? 5 1 

MN2 Kako ti je bil všeč način glasovanja s kodami? 5 1 

MN3 Kako ti je bil všeč korak »posvet s sošolcem«? 4 2 

MN4 Kako so ti bila všeč vprašanja? 4 2 

MN5 Kako bi ti bilo všeč, če bi na tak način utrjevali 

znanje tudi pri drugih predmetih? 

5 1 

MN6 Kako zahtevna so bila vprašanja? 3 0 

MN7 Ali meniš, da si s pomočjo posveta s sošolci pojme 

bolje razumel in si zapomnil učno vsebino? 

3 2 

MN8 Ali meniš, da bi ti bila NIT bolj zanimiva kot 

predmet, če bi se večkrat učil na ta način? 

da – 

MN9 Kako si se počutil med urama? 5 1 

MN1

0 

Kaj ti je bilo najbolj všeč? glasovanje s kodami – 

MN1

1 

Kaj ti ni bilo všeč? nič – 

MN1

2 

Ali si na ta način lažje izrazil svoje mnenje? da – 

MN1

3 

Kaj si si najbolj zapomnil? elektrika in 

magnetizem 

– 

MN1

4 

Učitelju bi priporočil, da tako poučuje NIT še 

naprej. 

da – 

 

Za skupno oceno mnenja posameznega učenca smo vzeli vprašanja MN1, MN2, MN3, MN4, 

MN5, MN7, MN8, MN9, MN12, MN14, sešteli odgovore in glede na seštevek učence razvrstili 
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v tri skupine – slabo, srednje in dobro mnenje o tehniki PI (tabela 70). Ugotavljamo, da ima 

80,2 % učencev dobro mnenje o tehniki PI, 12,3 % učencev je v srednji skupini, 7,4 % učencev 

pa ima po uporabi slabo mnenje o tehniki PI. 

 

Tabela 70: Mnenje učencev o tehniki PI 

mnenje o tehniki PI f f % 

slabo mnenje 6 7,4 

srednje mnenje 10 12,3 

slabo mnenje 65 80,2 

skupaj 81 100 

 

 

 

3.4.6. Analiza odgovorov učiteljev na vprašalnik o tehniki PI 

 

Vprašalnik (priloga 6) so izpolnile štiri učiteljice, tj. razredničarke oddelkov, v katerih smo 

izvedli raziskavo. Zaradi majhnega vzorca smo izvedli opisno analizo podatkov. Po številu let 

delovnih izkušenj se učiteljice razlikujejo, navajajo od 5 do 38 let (M = 22,5, SD = 16,94). Tri 

učiteljice so pred našo raziskavo že slišale za tehniko poučevanja s sošolčevo razlago, in sicer 

tehniko poznajo s seminarjev, iz literature, projekta, imenovanega bus, primerov dobre prakse 

študijskih skupin in podiplomskega magistrskega študija. 

Eno izmed vprašanj, ki smo jim ga zastavili, je bilo sledeče: »Ali se vam zdi tehnika PI primerna 

za utrjevanje učnih vsebin pri NIT?« Vse vprašane učiteljice so nanj odgovorile pritrdilno in 

med utemeljitvami navedle prednosti interakcije, sodelovanja, učenja drug od drugega, 

aktivnost učencev, trajnejše znanje in učinkovitejšo učno uro. Primernost tehnike za to starost 

potrjujejo in utemeljujejo, da je večina učencev dovolj zrela, zaradi česar so učenci že sposobni 

razlage in razvijanja sodelovalnega učenja ter medvrstniške motivacije. Kot prednosti tehnike 

navajajo aktivnost učencev, njihov ponos, ker so del učnega procesa, njihovo razlago snovi 

tako, da jo sošolci razumejo, ker se znajo z njimi bolj poistovetiti, kar odraslim ne uspe vedno, 

poleg tega pa za razlago uporabijo besede, ki so za sošolce konkretnejše in nazornejše. Kot 

pozitivno se odraža tudi to, da se krepijo socialne vezi med učenci, izboljšujeta se tudi 

komunikacija in sodelovanje, tehnika pa omogoča tudi urjenje v hitrosti odgovarjanja. 

 

Med slabostmi tehnike PI učiteljice naštevajo daljši čas, ki je potreben, da učenci usvojijo 

tehniko, nesodelovanje nekaterih učencev (npr. nekateri nočejo poslušati razlage, nekateri pa 

nočejo razlagati) in nemir, če je učencev preveč ali jih učna snov ne zanima. Negativna plat 

tehnike se kaže tudi v tem, da se intelektualno šibkejši učenci težje uveljavijo in jim hitreje pade 

motivacija za delo.  

 

Učiteljice so nato ocenile zahtevnost posameznih elementov tehnike PI (tabela 71). Na 

vprašanje, ali bi tehniko same uporabile v razredu, je ena odgovorila z ne, tri pa bi tehniko 

uporabile občasno kot popestritev pri utrjevanju in ponavljanju snovi. Tehniko PI bi poleg 
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naravoslovja in tehnike uporabile tudi pri utrjevanju nekaterih vsebin pri slovenskem jeziku, 

družbi in matematiki. Glede glasovalnega sistema se mnenja razlikujejo – nekaterim je sistem 

Plickers prezahteven za uporabo in bi raje uporabile listke ali odgovarjanje na računalnikih, 

drugim pa je sistem primeren in ga vidijo kot dodatno motivacijo za učence. Ena od učiteljic 

odgovarja, da bi v primeru večkratne uporabe tehnike občasno spreminjala sistem glasovanja. 

Večini se zdi tehnika PI najprimernejša v fazi utrjevanja snovi, en odgovor pa je vseboval 

predlog njene uporabe v uvodni uri pred obravnavo nove učne snovi. 

 

Tabela 71: Ocena zahtevnosti elementov tehnike PI po mnenju učiteljic  

Kako zahtevna se vam zdi 

… 

PREZAHTEV

NO 

ZELO 

ZAHTEVN

O 

PRIMERN

O 

LAHK

O 

PRELAHK

O 

uporaba glasovalnega 

sistema (kode, skeniranje v 

aplikaciji Plickers in 

povezava s spletno 

stranjo)?  

0 (0 %) 1 (25 %) 3 (75 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 

priprava utrjevanja znanja s 

to tehniko (sestavljanje 

vprašanj, priprava 

pripomočkov)? 

0 (0 %) 3 (75 %) 1 (25 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 

izvedba utrjevanja znanja s 

to tehniko? 

0 (0 %) 1 (25 %) 2 (50 %) 1 (25 

%) 

0 (0 %) 

 

Učiteljice so tehniko PI ocenile še v navezavi na poglabljanje znanja, izražanje lastnega mnenja 

v manjši skupini, razvoj socialnih kompetenc in interes za predmet pri učencih z različnimi 

učnimi sposobnostmi v svojem razredu. Ocenjevale so na podlagi lestvice s stopnjami: ne 

morem oceniti (0), nazadovanje (1), ni napredka (2), majhen napredek (3), opazen napredek 

(4). Ocenjujejo, da je tehnika za poglobitev znanja najprimernejša za učno povprečne učence. 

Izražanje lastnega mnenja v manjši skupini najbolj razvijajo učno nadpovprečni in nadarjeni 

učenci, prav tako ti s tehniko PI po njihovem mnenju najbolj napredujejo pri razvoju socialnih 

kompetenc. S tehniko PI vsi učenci, tj. ne glede na učne sposobnosti, pridobijo interes za 

poučevani predmet (tabela 72). 
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Tabela 72: Ocena napredka učencev z različnimi učnimi sposobnostmi s pomočjo tehnike PI v znanju, 

izražanju mnenja, socialnih kompetencah in interesu po mnenju učiteljic 

 poglobitev 

znanja 

izražanje lastnega 

mnenja v manjši 

skupini 

razvoj socialnih 

kompetenc 

interes za predmet 

učno šibki 

učenci 

0, 

3,4,4 

M: 

3,67 

0, 2, 3, 4 M: 

3 

0, 3, 4, 4 M: 

3,67 

0, 4, 4, 4 M: 4 

učno 

povprečni 

učenci 

3, 4, 

4, 4 

M: 

3,75 

2, 3, 4, 4 M: 

3,25 

3, 4, 4, 4 M: 

3,75 

3, 4, 4, 4 M: 

3,75 

učno 

nadpovprečni 

učenci 

0, 2, 

3, 4 

M: 3 3, 3, 4, 4 M: 

3,5 

4, 4, 4, 4 M: 4 4, 4, 4, 4 M: 4 

učno 

nadarjeni 

učenci 

2, 3, 

4, 4 

M: 

3,25 

3, 3, 4, 4 M: 

3,5 

4, 4, 4, 4 M: 4 4, 4, 4, 4 M: 4 

Opombe: 0 = ne morem oceniti, 1 = nazadovanje, 2 = ni napredka, 3 = majhen napredek, 4 = opazen napredek 

 

 

3.4.7. Intervju z učiteljico o prvi izkušnji uporabe PI v razredu 

 

Kot del raziskave smo želeli tehniko PI prenesti tudi med učitelje. Od sodelujočih učiteljic se 

je ena strinjala s sodelovanjem, tako da je tehniko po navodilih in s pripravljenimi pripomočki 

v svojem razredu izvedla sama. Po učni uri smo jo vprašali o prednostih, slabostih, zahtevnosti, 

primernosti in uporabnosti tehnike PI na razredni stopnji. Svoje mnenje je podala v 

nestrukturiranem intervjuju, ki ga prilagamo spodaj. 

 

Prva izvedba in prednosti tehnike PI 

 »Z uporabo te metode poučevanja sem se prvič seznanila kot opazovalka, ko sem opazovala 

raziskovalko pri izvedbi. Učenci so bili za delo motivirani, zanje je bilo to nekaj novega, vsi so 

sodelovali. Metoda se mi je zdela uporabna, saj mora vsak učenec glasovati za odgovor. Ko 

npr. izvajamo običajne kvize, so učenci po skupinah in ne sodelujejo vsi enakovredno, pač pa 

prevzema pobudo tisti učenec, ki največ ve. V tem primeru pa se mora vsak učenec odločiti 

sam, ima pa tudi možnost posveta, kar se mi zdi velika prednost te metode. Opažam, da je 

včasih res učinkovito, če učenci drug drugemu razlagajo učno snov, saj si znajo približati pojme 

z njim znanimi besedami. Uporabo metode sem opazovala pri ponavljanju in utrjevanju učne 

snovi. Sama sem jo izvedla pri preverjanju predznanja učencev v navezavi na poglavje Gibanje 

Zemlje. Učenci, s katerimi sem izvedla metodo, so tak način pouka izkusili prvič. Hitro so 

usvojili dvigovanje kod in ni bilo večjih zapletov. Opazila sem, da posvet pri tej izvedbi pri 

posameznih odgovorih ni bil tako učinkovit, kot sem pričakovala, oz. ni bil tako učinkovit kot 

takrat, ko je bila metoda uporabljena pri ponavljanju učne snovi.« 
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Posvet s sošolcem 

»Iz opazovanja izvedenega sklepam, da je posvet s sošolcem veliko bolj učinkovit pri 

ponavljanju učne snovi kot pri preverjanju predznanja, saj sem opazila, da so tukaj pogosto 

upoštevali učenca, ki je bolj samozavestno ali bolj glasno govoril o svoji rešitvi. Težko so si 

med seboj razlagali, ker še niso imeli pojmov in znanja, da bi to lahko razložili, utemeljili 

drugim oz. jim včasih učenci, ki odgovora niso vedeli, niso verjeli, ker jim niso znali utemeljiti. 

Ko sem opazovala razlago v skupini v času raziskave študentke (v fazi utrjevanja znanja), ko 

je bila učna snov že obravnavana, so bile razlage veliko boljše, saj so uporabljali pojme, ki so 

jih že usvojili in s tem lažje razlagali drug drugemu. Včasih je bilo potrebno, da je kdo koga le 

spomnil na kakšno dejstvo, ki ga je potem vključil v reševanje problema. Zdi se mi pomembno, 

da učitelj skupine za posvet smiselno sestavi, da so učenci v skupinah po znanju in sposobnostih 

heterogeni.« 

 

Učiteljeva vloga in diferenciacija 

»Z uporabo te metode je pouk dinamičen in tudi glasen, saj so učenci aktivni in v interakciji 

drug z drugim, kar pa je tudi cilj pouka – da so učenci aktivni. To, da se učenec nauči učno snov 

razlagati, je dolgotrajen postopek, učenec, ki je sposoben razložiti, mora imeti dobro bazično 

znanje. Menim, da je metoda zelo učinkovita za poučevanje, vendar pa jo mora učitelj izvajati 

dovolj redno, učiti in usmerjati mora učence, da si pri posvetu snov res razložijo. Če želi učitelj 

metodo vključevati v svoj pouk, mora zavestno graditi na tem, da učence uči razlaganja in 

metode ne uporabi le kot popestritve. Zdi se mi, da so pri tej metodi tudi dobro vključeni 

sposobnejši učenci, saj so običajno zaposleni z razlago in se manj dolgočasijo kot pri klasičnem 

ponavljanju učne snovi, vsi učenci pa dobijo povratno informacijo o svojem znanju. Tudi učitelj 

dobi dobro povratno informacijo o tem, katere predstave o pojmih so učenci že dobro usvojili 

in kateri pojmi potrebujejo več pozornosti.« 

 

Izzivi tehnike PI 

»Sama sem imela malo težav s skeniranjem kod, sprva je trajalo kar nekaj časa, potem pa je šlo 

z vsakim vprašanjem hitreje. Uporaba aplikacije se mi ne zdi zahtevna, zahtevno pa se mi zdi 

sestavljanje vprašanj. Učitelj mora učno snov dobro poznati, vedeti mora, kakšne so navadno 

predstave otrok o obravnavanih pojmih, naloge seveda ne smejo biti ne prelahke ne pretežke. 

Metoda se mi zdi uporabna in dobrodošla v praksi, vendar mora učitelj z učenci zavestno graditi 

na tem, da z njimi izboljšuje izvajanje metode in da učenci čas za posvet res izkoristijo 

učinkovito.« 

 

 

  



109 

 

4 SINTEZA IZSLEDKOV Z RAZPRAVO 
V tretjem poglavju smo prikazali odgovore in rezultate raziskave, ki jih v tem poglavju 

povezujemo s teoretičnimi izhodišči, da odgovorimo na zastavljena raziskovalna vprašanja. 

Sinteza opisuje stanje našega vzorca, tj. 81 učencev 4. razreda z dveh osnovnih šol v šolskem 

letu 2018/2019 in 4 učiteljice teh razredov. 

 

RV1: Kolikšno je število pravilnih odgovorov učencev pred in po posvetu s sošolcem? 

 

Odgovor: Število pravilnih odgovorov se po posvetu s sošolcem statistično pomembno poveča 

v primerjavi s številom pravilnih odgovorov pred posvetom. 

 

V vsakemu od štirih oddelkov smo postavili 28 vprašanj, tj. skupaj 112 primerov. V vsakem 

oddelku smo posvetovanje s sošolcem izvedli vsaj pri 16 vprašanjih (4. b razred), največ pri 22 

vprašanjih (4. c razred), skupaj torej v 65,2 % primerih. Število pravilnih odgovorov se je po 

posvetu povečalo na 93,2 %. V 6,9 % primerov se je zgodilo, da je bilo po posvetu s sošolci 

pravilnih odgovorov manj kot pred posvetom, pri vsakem od teh primerov je bilo pravilnih 

odgovorov v oddelku že pred posvetom manj kot 40 %. Pri 19 vprašanjih (Tabela 45) se je 

število pravilnih odgovorov po posvetu s sošolci tudi statistično pomembno razlikovalo od 

števila pravilnih odgovorov pred posvetom, in sicer s povprečno velikostjo učinka 2 = 0,07, 

kar je na meji med srednjim in velikim učinkom po Cohenu (Pallant, 2005). 

Povprečen g-faktor med preizkusoma 1 in 2 za učni sklop Snovi in njihove lastnosti je 0,33, za 

učni sklop Elektrika in magnetizem pa 0,32 na učenca, kar označuje srednji napredek v znanju. 

Največji g-faktor, tj. 0,82, je dosegel U17, ki je popravil 9 odgovorov. Najmanjši g-faktor, in 

sicer –0,50, označuje nazadovanje in je bil izračunan za U6, ki je imel skupaj največje število 

pravilnih odgovorov pred posvetom (92,9 %), po posvetu pa je en odgovor popravil v 

napačnega in tako po posvetu skupaj nabral 25 točk (89,3 %) od 28 možnih. Vpliv napačnega 

popravljanja ali t. i. izgube znanja glede na g-faktor so raziskovali Miller idr. (2010), ki so 

ugotovili, da napačno popravljeni odgovori nesorazmerno znižajo g-faktor.  

Preverili smo tudi razlike v številu točk med oddelki, vendar niso bile statistično značilne. Prav 

tako smo s t-testom preverili in ugotovili, da ni razlik v številu točk med spoloma pri nobenem 

izmed preizkusov (P1: MD = 0,595, p = .570, P2: MD = –0,074, p = .934, PP: MD = 0,448, p = 

.699). 

Če podatke pogledamo še glede na posameznega učenca, so ugotovitve naslednje: napredovalo 

je 83,8 % učencev, 10,3 % učencev ni napredovalo, nazadovalo je 5,9 % učencev. Povprečno 

so učenci napredovali pri 3,9 (SD = 2,9) vprašanja, najpogosteje so učenci odgovor popravili 

pri 4 vprašanjih. Učenci, ki niso napredovali, so že pri prvem odgovarjanju povprečno dosegli 

19,4 točke, kar je 69,4 % pravilnih odgovorov. Učenec U55 je svoj odgovor po posvetu s 

sošolcem največkrat popravil, in sicer pri 10 vprašanjih. Skupno povprečno število pravilnih 

odgovorov pred posvetovanjem je 15,9 od 28 možnih, kar je 56,7 %. Po posvetovanju s sošolci 

je povprečno število pravilnih odgovorov 19,8 od 28 možnih, kar je 70,5 % (Tabela 44). 

Rezultat vsakega učenca se torej povprečno izboljša za 13,8 %. 

 

Podobne rezultate pri napredovanju so v svojih raziskavah pri predmetu naravoslovje in tehnika 

za učence 4. in 5. razreda ugotovile že N. Nahtigal (2016), T. Čampa (2017) in T. Prodan 

(2020). Ugotovitve se skladajo tudi z raziskavami mednarodno uveljavljenih raziskovalcev, ki 

pa so raziskave opravljali na populaciji starejših učečih (T. Gok, 2012, T. Gok in O. Gok, 2017, 
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E. Mazur in C. H. Crouch 2001, J. Šestakova, 2013). Ugotovili so statistično pomembne razlike 

v napredku znanja med oddelki, v katerih je učenje potekalo s tehniko PI, in kontrolnimi 

oddelki, v katerih so bile uporabljene t. i. tradicionalne učne metode. Smith idr. (2009) poročajo 

o napredku v razumevanju pri vprašanjih vseh težavnostnih ravni, prav tako poročajo o 

napredku v znanju tudi pri učencih v tistih skupinah, v katerih pri prvem preizkusu nihče ni znal 

pravilno odgovoriti. Navedene raziskave poročajo tudi o boljšem razumevanju pojmov, 

konceptov in procesov, boljšem reševanju problemskih situacij ter bolj razvitih veščinah 

kritičnega razmišljanja pri učencih v eksperimentalnih oddelkih.  

 

 

 

 

RV2: Kolikšno je število pravilnih odgovorov učencev 14 dni po utrjevanju učne vsebine s 

tehniko PI? 

 

Odgovor: Število pravilnih odgovorov po posvetu s sošolcem se statistično pomembno ne 

razlikuje od števila pravilnih odgovorov pri poznem preizkusu, kar pomeni, da je pozabljanje 

po 14 dneh minimalno, retencija je velika. Znanje, utrjeno ali poglobljeno s tehniko PI, lahko 

označimo kot relativno trajno.  

 

Pozni preizkus smo izvedli po 14 dneh od preizkusov 1 in 2. Povprečno število pravilnih 

odgovorov na preizkusu 1, ki je preverjal predznanje učencev, je 8,62 od 16 (53,9 %) za sklop, 

povezan s snovmi, in 7,30 od 12 (60,8 %) za sklop, povezan z elektriko in magnetizmom. V 

primerjavi s tem je število pravilnih odgovorov na poznem preizkusu pomembno večje (Tabela 

25Tabela 43): 12,25 (76,6 %) za snovi in 9,90 (82,5 %) za elektriko in magnetizem. Med 

preizkusom 1 in poznim preizkusom je potekal preizkus 2, torej odgovarjanje po posvetu s 

sošolcem, in sicer v časovnem zamiku 3–5 minut po preizkusu 1. Število pravilnih odgovorov 

na vprašanja, za katera je bil izveden preizkus 2 (zadoščen pogoj 30–70 % pravilnih odgovorov 

na preizkusu 1), se glede na preizkus 1 statistično pomembno razlikuje (glej odgovor na RV1), 

medtem ko med deležema pravilnih odgovorov preizkusa 2 in poznega preizkusa v večini (84,0 

%) primerov ni statistično pomembnih razlik (Tabela 45). Iz skupnih povprečnih rezultatov je 

viden porast v številu pravilnih odgovorov med preizkusom po posvetu in poznim preizkusom. 

Iz slednjega lahko sklepamo, da je retencija velika in da se znanje, utemeljeno s tehniko PI, 

nakazuje v dolgoročnem spominu učencev.  

Vpliv PI na trajnost znanja bi bilo v nadaljnjih raziskavah smiselno raziskati na način 

primerjave med eksperimentalno in kontrolno skupino, kot sta to storila S. Passeri in E. Mazur 

(2019). Tehniko PI sta uporabila kot način povratne informacije po izpitu. Eksperimentalna 

skupina se je po izpitu o svojih odgovorih pogovorila s sošolci, in sicer s tehniko PI, kontrolna 

skupina pa je opravila vpogled v svoje izpitne dokumentacije pri profesorju. Avtorja sta 

ugotovila statistično pomembne razlike v uspešnosti med kontrolno in eksperimentalno skupino 

na dveh preizkusih znanja, ki so ju študenti reševali po šestih mesecih od obravnave vsebine. 

Študenti iz eksperimentalne skupine so namreč ohranili kar 15 % več znanja kot študenti iz 

kontrolne skupine (Passeri in Mazur, 2019).  

 

  



111 

 

RV3: Kolikšno je povprečno število pravilnih odgovorov na preizkusih učencev z določeno 

oceno pri predmetu naravoslovje in tehnika? 

 

Odgovor: Povprečno število pravilnih odgovorov od 28 možnih odgovorov pred posvetom pri 

učencih z oceno 3 znaša 11,6 odgovora (41,6 %, SD = 3,5), pri učencih z oceno 4 je to število 

15,38 (54,9 %, SD = 3,4), pri učencih z oceno 5 pa znaša 18,8 odgovora (67,1 %, SD = 3,5). Po 

posvetu se število pravilnih odgovorov poveča: pri učencih z oceno 3 na 16,25 odgovora (58,0 

%, SD = 4,2), pri učencih z oceno 4 na 19,31 odgovora (68,9 %, SD = 2,7) in pri učencih z 

oceno 5 na 22,25 odgovora (79,5 %, SD = 2,1). V poznem preizkusu se število povprečno 

pravilnih odgovorov še poveča, in sicer pri učencih z oceno 3 na 17,0 (60,7 %, SD = 5,4), pri 

učencih z oceno 4 na 22,22 (79,4 %, SD = 3,2) in pri učencih z oceno 5 na 25,80 (92,1, SD = 

1,5). Razlike v g-faktorju med preizkusoma pred in po posvetu s sošolcem med učenci z 

določeno oceno niso statistično pomembne (ANOVA: F = 0,140, p = .869), z uporabo tehnike 

PI napredujejo vsi učenci, in sicer ne glede na oceno pri predmetu. 

 

V našem vzorcu je porazdelitev ocen pri učencih (Tabela 46) sledeča: 17,8 % učencev ima 

oceno dobro (3), 50,7 % učencev oceno prav dobro (4) in 31,5 % učencev oceno odlično (5). 

Razlike v številu točk pri odgovarjanju pred posvetom so med učenci z oceno 3, učenci z oceno 

4 in učenci z oceno 5 pri predmetu NIT statistično pomembne (ANOVA: F = 16,03, p < .001). 

Prvo odgovarjanje na vprašanja nam torej pokaže podatke o predznanju učencev, ki je med 

učenci z različnimi ocenami pri NIT na različnih ravneh. 

Pri preizkusu 2, torej pri odgovarjanju na vprašanja po posvetu s sošolci, naj bi najbolj 

napredovali učenci z nižjo oceno pri predmetu, kar se je izkazalo tudi v naši raziskavi (tabela 

73). Ugotovili smo, da sicer obstajajo statistično pomembne razlike v skupnem številu pravilnih 

odgovorov po posvetu s sošolcem med učenci z zaključno oceno 3 in učenci z zaključno oceno 

5 (ANOVA: F = 16,12, p < .001). Učenci z oceno 5 imajo sicer več pravilnih odgovorov, vendar 

so učenci z oceno 3 večkrat popravili svoj odgovor kot učenci z oceno 5, torej so bolj 

napredovali. Razlika ni statistično pomembna, torej hipoteze ne moremo posplošiti na osnovno 

množico, vendar pa za naš vzorec velja, da je učenec z oceno 3 povprečno napredoval pri 4,6 

odgovora, učenec z oceno 5 pa pri 3,4 odgovora. Najbolj je napredoval učenec z oceno 3 (U55), 

ki je svoj odgovor po posvetu s sošolcem popravil kar pri 10 vprašanjih. Za to ugotovitev lahko 

najdemo več razlag, ena od njih je, da so imeli učenci z oceno 5 že pred posvetovanjem več 

pravilnih odgovorov in tako manj možnosti za napredek kot učenci z oceno 3, ki so ob več 

napačnih odgovorih imeli več možnosti za popravke in napredovanje. Med učenci z oceno 3 in 

oceno 4 razlike v številu točk pri odgovarjanju po posvetu niso statistično pomembne (Games-

Howell: MD = –3,065, p = .077). 

Pri poznem preizkusu so razlike v številu točk (tako kot pri točkah pred posvetom) statistično 

pomembne med vsemi skupinami (ANOVA: F = 26,236, p < .001), tj. med učenci z oceno 3, 

učenci z oceno 4 in učenci z oceno 5 pri predmetu NIT. Ugotovimo lahko, da obstajajo med 

učenci z različnimi ocenami razlike v trajnosti znanja, ki ga pridobijo pri pouku, pri čemer si 

učenci z višjo oceno vsebino zapomnijo za dlje časa. 

 

Ugotovitve ob tem raziskovalnem vprašanju nakazujejo na pomembnost oblikovanja skupin za 

posvetovanje s sošolci, saj je pomembno, da so čim bolj heterogene (Mazur, 1997). Le tako 

lahko poteka tudi prenos znanja med učenci. Smith idr. (2009) poročajo, da učno močnejši 

učenci s to tehniko pridobijo več kot učno šibkejši, zato je treba skrbno oblikovati heterogene 
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skupine za diskusijo. Poleg tega so z isto raziskavo (Smith idr., 2009) odkrili tudi to, da se v 

vrstniški diskusiji izboljša razumevanje pojmov tudi v skupinah, v katerih pri prvem glasovanju 

nihče ni odgovoril pravilno. 

 

 

 

 

 

 

RV4: Kolikšno je povprečno število pravilnih odgovorov pred in po uporabi tehnike PI učencev 

z določeno stopnjo interesa za predmet naravoslovje in tehnika? 

 

Odgovor: Med učenci z različno stopnjo interesa (majhen, srednji, velik) za NIT ni statistično 

pomembnih razlik (ANOVA: F = 2,551, p = .09) v številu pravilnih odgovorov pred posvetom 

s sošolci. Razlike glede na interes se sicer kažejo, in sicer večji, kot je interes, več je pravilnih 

odgovorov, vendar niso dovolj velike, da bi jih lahko posplošili na osnovno. Razlike med 

številom pravilnih odgovorov so statistično pomembne pri odgovorih po posvetu (Games-

Howell: MD = 2,66, p = .016) in poznem preizkusu (Games-Howell: MD = 3,800, p = .04), in 

sicer med učenci z majhnim interesom za NIT in učenci z velikim interesom za NIT.  

 

Ugotovimo lahko, da so učenci z večjim interesom večkrat popravili odgovor in si to tudi bolje 

zapomnili, saj dosegajo boljši rezultat tako pri odgovorih po posvetu kot po poznem preizkusu. 

G-faktor, ki meri napredek ne glede na predznanje učencev, kaže, da med učenci z različno 

stopnjo interesa ni statistično pomembnih razlik v napredku po posvetu s sošolci (ANOVA: F 

= 0,146, p = .865). Tehnika je torej učinkovita za vse učence, in sicer ne glede na njihov interes 

za predmet. 

Kot zanimivost smo preverili še povezavo med interesom učencev za naravoslovje in tehniko 

in  njihovo oceno pri predmetu. Statistično pomembne razlike v interesu za NIT se pojavijo 

med učenci z oceno dobro (3) in učenci z oceno odlično (5). Učenci z višjo oceno kažejo večji 

interes za NIT (ANOVA: F = 12,720, p < .001) in obratno – učenci z manjšim interesom za 

NIT imajo pri predmetu nižjo oceno (ANOVA: F = 5,164, p = .008). Ker podatki niso normalno 

porazdeljeni (F = 0,125, α = 0,000), smo za izračun korelacije uporabili neparametrični 

preizkus, in sicer smo izračunali Spearmanov korelacijski koeficient. Rezultati kažejo (r = 

0,424, p < .001), da obstaja statistično pomembna srednje močna obojestranska pozitivna 

korelacija med učenčevim interesom za predmet NIT in njegovo ocene pri predmetu – večji kot 

je interes, višja je ocena. 

Preverili smo tudi razlike v interesu za NIT med posameznimi oddelki in prišli do ugotovitve, 

da je razlika v interesu statistično pomembna med 4. a razredom in 4. d razredom (Games-

Howell: MD = 8,35, p = .028), med drugimi oddelki pa razlike niso značilne. Hkrati je med 

tema oddelkoma statistično pomembna tudi razlika v točkah na preizkusu po posvetu s sošolci 

(Games-Howell: MD = 2,84, p = .026), in sicer je 4. a razredu, kjer je povprečen interes za NIT 

večji kot v 4. d razredu, število pravilnih odgovorov pri odgovarjanju po posvetu višje, kar 

pomeni, da so učenci z več interesa večkrat popravili svoj odgovor. Izvedli smo tudi t-test med 

spoloma in ugotovili, da ni statistično pomembnih razlik v interesu med fanti in dekleti (MD = 

–1,798, p = .402). 

 



113 

 

Že v teoretičnih izhodiščih smo izpostavili, da interes pomembno vpliva na učne dosežke, hkrati 

pa učiteljeva izbira učnih metod in pristopov vpliva na interes učencev za predmete in učenje 

(Hasni in Potvin, 2015). V tem oziru je dodatna prednost tehnike PI v tem, da pri njej v znanju 

napredujejo tako učenci z manjšim kot učenci z večjim interesom za predmet. 

 

 

 

 

RV5: Kakšno je mnenje učencev o tehniki PI? 

 

Odgovor: Večina učencev, tj. 80,2 %, ima o tehniki dobro mnenje, 12,3 % učencev ima srednje 

dobro mnenje, 7,4 % pa jih ima slabo mnenje o tehniki PI.  

 

Več kot 70 % učencev posvet s sošolcem in vprašanja kot način utrjevanja znanja po tehniki PI 

ocenjuje kot (zelo) všečni značilnosti tehnike. Vprašanja v največji meri (67,9 %) ocenjujejo 

kot ravno prav zahtevna. Večina učencev (vsaj 66,0 %) je odgovorila, da so na ta način lažje 

izrazili svoje mnenje, da so se med uro dobro počutili in bi učitelju priporočali, da tako poučuje 

NIT še naprej in da tehniko PI uporabi tudi pri drugih predmetih. Največ učencev je med najbolj 

všečnimi deli tehnike pri odprtem vprašanju navedlo glasovalni sistem (43,1 %), drugi 

najpogostejši odgovor je bil povezan z dejstvom, da jim je bilo všeč vse (17,2 %), tretji 

najpogostejši odgovor na to vprašanje pa je bil posvet s sošolcem (10,3 %).  

Med učenci ni statistično pomembnih razlik v številu točk, doseženih na preizkusih, glede na 

mnenje o tehniki PI, in sicer pri nobenem od preizkusov (ANOVA: P1 – F = 1,05, p = .356; P2 

– F = 1,54, p = .223, PP – F = 1,03, p = .363). Mnenje o tehniki torej ne vpliva na število točk, 

doseženih na preizkusu. To ugotovitev je mogoče razumeti kot prednost, saj tisti učenci, ki jim 

tehnika kot del učnega procesa ni všeč, zaradi nje ne napredujejo manj in nimajo slabših 

rezultatov kot učenci, ki jim je tehnika všeč. 

Med oddelki ni statistično pomembnih razlik v mnenju o tehniki PI (ANOVA: F = 3,224, p = 

.029), se pa pojavljajo razlike v mnenju med spoloma. T-test za neodvisne vzorce je (ob 

neizpolnjeni predpostavki o homogenosti varianc F = 17,945, p < .001) pokazal, da obstajajo 

statistično pomembne razlike v mnenju o tehniki PI med fanti in dekleti (MD = –6,321, p = 

.001), pri čemer imajo dekleta v povprečju boljše mnenje o tehniki PI kot fantje. 

Kot zanimivost smo raziskali, ali in kako je mnenje učencev o tehniki PI povezano še z 

nekaterimi drugimi podatki, ki smo jih pridobili o učencih. Ugotovili smo, da obstajajo 

statistično pomembne razlike v mnenju o tehniki PI med učenci z oceno dobro (3) in učenci z 

oceno odlično (5) pri predmetu NIT (Games-Howel: MD = –9,42, p = .03), pri čemer imajo 

učenci z višjo oceno boljše mnenje o tehniki PI. Poleg tega obstajajo statistično pomembne 

razlike v mnenju učencev o tehniki glede na njihov interes za NIT, in sicer imajo učenci z 

majhnim interesom za NIT tudi slabo mnenje o predmetu. Razlike v mnenju o tehniki PI so 

statistično pomembne med učenci z velikim interesom in učenci z majhnim interesom za NIT 

(Games-Howell: MD = 10,95, p = .01) ter med učenci s srednjim in učenci z majhnim interesom 

za NIT (Games-Howell: MD = 8,54, p = .04). Izračunali smo še Pearsonov koeficient 

povezanosti, ki kaže srednje močno statistično pomembno pozitivno obojestransko povezanost 

med interesom za NIT in mnenjem o tehniki PI (Pearsonov koeficient: r = 0,434, p < .001). 
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Večinsko dobro mnenje o tehniki PI med učenci sta ugotovili tudi T. Čampa (2017) in T. Prodan 

(2020) v svojih magistrskih delih. Izpostavili sta nemotiviranost posameznih učencev. J. Pavlin 

in T. Čampa (2021) sta ugotovili, da večina učencev pozitivno vrednoti uporabo tehnike PI za 

poglabljanje učnih vsebin, poleg tega ocenjujejo, da so s pomočjo tehnike poglobili  obstoječe 

znanje in v diskusiji s sošolci pridobili novo znanje.  

 

 

 

 

RV6: Kakšno je mnenje učiteljev razrednega pouka o uporabi tehnike PI? 

 

Odgovor: Učitelji, ki poučujejo v raziskavo vključene štiri oddelke, imajo na splošno dobro 

mnenje o tehniki PI.  

 

Učitelji so našteli veliko prednosti tehnike PI in jo ocenili kot zelo primerno za utrjevanje učnih 

vsebin pri NIT. Med prednostmi navajajo interakcijo med učenci, sodelovanje, aktivnost 

učencev in medvrstniško motivacijo. Kljub temu so našteli tudi precej slabosti, med njimi so 

kot prvo in največjo slabost izpostavili zahtevnost sestavljanja vprašanj. Poleg omenjenega so 

navedli tudi zahtevnost tehnike za intelektualno šibke učence, ki težje sodelujejo pri 

posvetovanju in težje uveljavijo svoje mnenje, zaradi česar jim motivacija za delo ob 

monotonem poteku ure hitreje pade. Tehniko bi sicer večina vprašanih tudi sama uporabila v 

razredu kot enega od načinov za utrjevanje znanja, kot visoko pa ocenjujejo tudi njeno 

uporabnost pri drugih predmetih. 

 

Vprašanja iz preizkusov bi lahko uporabili tudi kot del kviza pri nadaljnjem utrjevanju ali za 

formativno spremljanje učencev. Na podoben način so se v 2. triletju za učinkovit način izkazali 

tudi druge vrste spletni kvizi. Tako kot tehnika PI je tudi raba spletnih kvizov v pravi meri 

dobro motivacijsko sredstvo in vir takojšnje povratne informacije o znanju tako za učitelja kot 

učenca, hkrati pa omogoča anonimnost pri odgovarjanju in tudi manj samozavestne učence 

spodbudi k sodelovanju (Gorenčič, 2019). 

 

 

 

RV7: Kako učenci in učitelji vrednotijo uporabljen glasovalni sistem Plickers? 

 

Odgovor: Učenci zelo pozitivno vrednotijo glasovalni sistem, učitelji pa ga ocenjujejo kot 

primerno zahtevnega in motivacijskega za učence. 

 

V vprašalniku o mnenju učencev o tehniki PI smo učence vprašali tudi o tem, koliko jim je všeč 

glasovalni sistem. Večini učencev (86,5 %) je bil sistem glasovanja všeč oz. zelo všeč. Prav 

tako so največkrat (43,1 %) izpostavili glasovalni sistem kot tisto, kar jim je bilo pri urah najbolj 

všeč in kar so si najbolj zapomnili. Glasovalni sistem pozitivno vrednotijo tudi tisti učenci, ki 

imajo sicer slabo mnenje o tehniki PI. 

Glasovalni sistem kot pripomoček v naši raziskavi ne vpliva na rezultate, deluje pa kot močno 

motivacijsko sredstvo za učence, kar so zapisali tudi učitelji v naši raziskavi. Med njimi so 

mnenja o zahtevnosti glasovalnega sistema sicer deljena – manjši del učiteljev sistem Plickers 
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in glasovanje s kodami ocenjuje kot prezahteven za uporabo, zato bi ti učitelji za izvedbo 

tehnike raje uporabili listke ali odgovarjanje na računalnikih. Eden od učiteljev je izpostavil, da 

bi ob večkratni uporabi tehnike za večjo motivacijo učencev večkrat zamenjal sistem 

glasovanja. Vpliv glasovalnega sistema na glasovanje so raziskovali že T. Gok, O. Gok (2017) 

in J. Šestakova (2013), ki so ugotovili, da izbira glasovalnega sistema ne vpliva pomembno na 

rezultat preizkusov. Lasry (2008) je primerjal rezultate tehnike PI , in sicer glede na to, ali je 

bilo glasovanje izvedeno z uporabo kartic z rezultati ali s sistemom klikerjev. Z vidika učitelja 

so klikerji bolj praktična rešitev, z vidika učnega napredka pa med sistemoma ni pomembnih 

razlik. 

 

 

5 ZAKLJUČEK 
V raziskavi smo skušali implementirati tehniko učenja s sošolčevo razlago v drugo triletje 

osnovne šole. Tehniko PI smo uporabili za utrjevanje in poglabljanje znanja pri predmetu 

naravoslovje in tehnika, in sicer za učne vsebine v navezavi na snovi in njihove lastnosti ter 

elektriko in magnetizem. Izvedli smo dve učni uri z 81 učenci v štirih oddelkih 4. razreda 

osnovne šole, kjer smo po vzoru tehnike PI zastavili 28 konceptualnih vprašanj, z aplikacijo 

Plickers učencem dajali povratne informacije in zbirali podatke za raziskavo. Z vprašalnikom 

o interesu za naravoslovje smo pridobili podatke za raziskovanje korelacij, pridobili smo tudi 

mnenje učencev in štirih razrednih učiteljic o tehniki PI. Podatke smo analizirali in tako 

ugotavljali izboljšanje znanja posameznih učencev in uspešnost tehnike kot učnega pristopa v 

drugem triletju osnovne šole. 

 

Ugotovili smo, da: 

- je število pravilnih odgovorov učencev po posvetu s sošolcem statistično pomembno 

večje kot pred posvetom (Tabela 44Tabela 45). 

- se število pravilnih odgovorov učencev 14 dni po utrjevanju učne vsebine s tehniko PI 

statistično pomembno ne spremeni, kar pomeni, da se znanje, poglobljeno s tehniko PI, 

nakazuje v dolgoročnem spominu (Tabela 44Tabela 45). 

- imajo učenci z različnimi ocenami pri NIT različno predznanje (pomembne razlike v 

številu točk pri P1). Pred in po posvetu (P2) učenci z oceno 5 pogosteje pravilno 

odgovorijo. Učenci z oceno 3 so po posvetu s sošolci večkrat popravili svoj odgovor kot 

učenci z oceno 5, torej so bolj napredovali. Za naš vzorec velja, da je učenec z oceno 3 

povprečno napredoval pri 4,6 odgovora, učenec z oceno 5 pa pri 3,4 odgovora od 28 

možnih. Razlike se pojavijo v številu pravilnih odgovorov v poznem preizkusu, kjer so 

med učenci z različno oceno statistično pomembne razlike, kar pomeni, da je trajnost 

znanja boljša pri učencih, ki imajo pri predmetu NIT oceno 5 (Tabela 73). 

- med učenci z različnim interesom za NIT ni statistično pomembnih razlik v številu 

pravilnih odgovorov pred posvetom (P1), statistično pomembne razlike pa se kažejo pri 

številu odgovorov po posvetu (P2) in pri poznem preizkusu (PP) med učenci z nizkim 

interesom za NIT in učenci z visokim interesom za NIT. To pomeni, da so učenci z višjim 

interesom večkrat popravili odgovore in si tudi bolje zapomnili podatke, saj so dosegli 

boljši rezultat pri P2 in PP. Rezultati g-faktorja, ki podaja napredek ne glede na 

predznanje učencev, kažejo, da med učenci z različno stopnjo interesa ni statistično 
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pomembnih razlik v napredku po posvetu s sošolci (Tabela 75), kar pomeni, da je tehnika 

učinkovita za vse učence, in sicer ne glede na njihov interes za naravoslovje. 

- učenci pozitivno vrednotijo tehniko PI, pri čemer jim je najbolj všeč glasovanje, kot 

najtežji del pa izpostavljajo vprašanja. Menijo, da so si s pomočjo tehnike zapomnili več 

in želijo, da bi učitelj tehniko PI uporabil tudi pri drugih predmetih. 

- učitelji izpostavijo več prednosti tehnike PI, in sicer predvsem razvoj socialnih 

kompetenc, motivacijsko spodbudo in vzbujanje interesa za predmet. Med negativnimi 

vidiki naštevajo zahtevno pripravo in visoko zahtevnost za učno šibke učence. 

- učenci zelo pozitivno vrednotijo glasovalni sistem, delo s kodami in prikaz razporeditve 

odgovorov, ki jih je motiviral med učno uro. Učitelji menijo, da je sistem srednje 

zahteven za uporabo, vendar učinkovit. 

Rezultati so prepričljivi, vendar se je treba zavedati tudi omejitve raziskave. Čas raziskovanja 

je kratek, zato bi bilo smiselno raziskati še več vsebin med šolskim letom in morda dodati še en 

pozni preizkus. Pokazala se je statistična pomembnost večine ugotovitev, vendar jih ne moremo 

z gotovostjo posplošiti na osnovno množico, saj je vzorec, čeprav je bil večji kot v podobnih 

predhodnih raziskavah, glede na populacijo četrtošolcev še vedno majhen. Prav tako bi bilo 

smotrno dodati tudi kontrolno skupino ali oddelek, kjer bi enako vsebino utrjevali na drugačen 

način, da bi rezultate lahko primerjali. V navezavi na dobljene rezultate se je treba zavedati 

dejstva, da so se tako učenci kot učitelji s tehniko srečali prvič, diskusija v skupinah je bila na 

nizki ravni, v nekaterih skupinah si učenci le podelili, kako so glasovali. Za učinkovito diskusijo 

je potrebna vaja, poleg tega pa sta nujna tudi usmerjanje in podpora, čemur je treba nameniti 

čas v razredu tudi brez uporabe te tehnike. Večina vprašanj je bila dobro izbrana, torej ustrezne 

težavnosti, vendar je bilo vprašanj preveč za en sklop, saj so bili nekateri učenci proti koncu 

učne ure že naveličani in utrujeni, kakovost posvetov je bila posledično slabša. Vzorec bi lahko 

bolj razpršili in vsak oddelek izbrali na drugi osnovni šoli. 

 

Iz vsega prebranega in ugotovljenega je mogoče skleniti, da se tehnika PI izkazuje kot učinkovit 

način poglabljanja naravoslovnih vsebin v 2. triadi osnovne šole in bo ob dodatnih raziskavah 

lahko postala pomembno orodje učiteljev za dvig naravoslovne pismenosti učencev, ki je ena 

od ključnih kompetenc vseživljenjskega učenja. 

 

5.1. MOJ POGLED NA POUČEVANJE S SOŠOLČEVO RAZLAGO 

Tehnike PI pred začetkom priprave magistrskega dela nisem poznala. Na začetku so mi bila v 

veliko pomoč dela predhodnih raziskovalk na tem področju. Ob raziskovanju literature in 

odkrivanju pozitivnih rezultatov raziskav sem se nad tehniko navdušila in z veseljem začela 

pripravljati svojo raziskavo. Priprava vprašanj in gradiva je bila res zahtevna, saj sem kmalu 

ugotovila, da so dobra vprašanja ključna za uspeh tehnike. Tudi sama sem se soočila s 

pomanjkljivim znanjem konceptov, ne z vidika razumevanja, temveč z vidika nezadostnega 

besedišča za podajanje kakovostne in znanstveno konkretne ter razumljive razlage za učence te 

starosti. Tudi sama se strinjam z mnenjem učiteljev v raziskavi, da je priprava vprašanj najtežji 

del tehnike PI. Raziskavo sem načrtovala premišljeno, upoštevala sem predloge raziskovalk N. 

Nahtigal, T. Čampa in T. Prodan, vendar so se kljub temu pojavile nekatere omejitve. Precej 

težav sem imela z vprašanji na višjih taksonomskih ravneh, saj so učenci pri teh že ob branju 

potrebovali pomoč (S14), pri nekaterih vprašanjih so se pojavljale težave z vizualizacijo 
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napisanega (S11). Ob tem se je pojavil pomislek, da so vprašanja prezahtevna, vendar sem nato 

spoznala, da učenci niso vajeni iskati odgovorov na vprašanja na višjih taksonomskih ravni, saj 

so ob minimalni razlagi večinoma ugotovili način in so vprašanja v poznem preizkusu uspešno 

rešili. Velik izziv je bil tudi posvet, saj argumentirane diskusije učenci še niso izkusili oz. so jo 

malokrat. Prav tako je tovrsten pogovor glede na njihovo razvojno stopnjo zahteven proces, saj 

je njihovo besedišče večkrat omejeno tako z nerazumevanjem kot napačnim razumevanjem 

pojmov. Dobro je bilo, da sem na začetku ure demonstrirala dober in slab posvet, saj so tako 

učno uspešnejši učenci hitro usvojili model, ob njih pa so se s ponavljanjem urili tudi učno 

šibkejši učenci. Učiteljica, ki je sama uporabila tehniko v razredu, je ugotovila, da »mora učitelj 

zavestno graditi na tem, da z učenci izboljšuje izvajanje metode in da učenci čas za posvet res 

izkoristijo za učinkovit posvet«. Argumentirana diskusija je zahtevna dejavnost, zato učenci 

potrebujejo načrtno vajo in znanje za njeno uresničevanje. Zadnji izziv, ki ga predstavlja 

omenjena tehnika, je čas. Glede na to, da se niso samo učenci prvič srečali s tehniko PI, temveč 

tudi jaz, je preteklo veliko časa, da smo uresničili vse korake. Ker je bilo vprašanj veliko, je bil 

proti koncu velik izziv vzdrževanje motivacije. V prihodnje bi vprašanja razdelila na več učnih 

ur, tako da bi v enem sklopu rešili največ 6 vprašanj, ki bi se jim tako lahko bolj posvetili. 

 

Tehniko PI bom zagotovo uporabila pri svojem pedagoškem delu, saj so me rezultati prepričali 

o vrednosti pozitivnih učinkov tako pri napredku v znanju kot pri vplivu na interes za predmet 

in pozitivno razredno klimo, česar si za svoje učence želi vsak učitelj. 

 

5.2. IDEJE ZA NADALJNJE DELO 

Med raziskovanjem so se pojavile nove možnosti za nadaljnje raziskovanje. Tehniko bi bilo 

smiselno implementirati tudi pri drugih naravoslovnih vsebinah in s temeljitim premislekom 

tudi pri drugih predmetih. Že v naših analizah so se pokazale dodatne možnosti raziskovanja 

korelacij, in sicer predvsem na področju povezanosti med bralno pismenostjo in dosežki pri 

NIT ter interesom za področja, ki zahtevajo dobro bralno razumevanje.  Menim, da tehnika PI 

v taki obliki za učence 1. triletja ne bi bila učinkovita, in sicer predvsem zaradi zahtevnosti 

posvetovanja ter nezadostne bralne zmožnosti učencev za samostojno branje vprašanj in 

odgovarjanje. Ne glede na to bi bilo smiselno raziskati možnosti in področja uporabe v 2. in 3. 

triletju, kjer so učenci bolj vešči argumentirane razprave in bi bil posvet tako še učinkovitejši, 

s tem pa bi bilo mogoče odkriti in razrešiti več napačnih predstav. Pri raziskovanju trajnosti 

znanja bi bilo v nadaljnjih raziskavah namesto enakih vprašanj smiselno postaviti podobna 

vprašanja, ki bi preverjala razumevanje koncepta in ne le priklic informacij.  
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7 PRILOGE 

PRILOGA 1: Cilji in taksonomske ravni za posamezna vprašanja v vsebinskih sklopih 

Oznaka 

vpr. 

Vprašanje Cilj Taksonomska 

raven 

(po Bloomu) 

S1 Kaj od naštetega je zmes? Učenci poznajo pojem zmes. Znanje 

S2 Liza ima mešanico železnih opilkov 

in mivke. Rada bi ločila obe sestavini. 

Kako lahko to stori? 

Učenci poznajo postopke za ločevanje 

snovi. 

Uporaba 

S3 Katero od naštetih zmesi bi najtežje 

ločil/-a na njene sestavine? 

Učenci vedo, da nekatere zmesi težko 

ločimo na sestavine. 

Razumevanje 

S4 Miha je naštel nekaj razlogov, zakaj 

so kuhinjske ponve pogosto narejene 

iz snovi, ki jo imenujemo baker. 

Kateri izmed razlogov je pravi? 

Učenci znajo povezati lastnosti snovi 

z njihovo uporabo in načini obdelave. 

Razumevanje 

S5 V tabeli so zapisane lastnosti dveh 

snovi. Kateri snovi sta najverjetneje 

opisani? 

Učenci znajo opredeliti lastnosti snovi 

in jih razvrstiti glede na njihove 

lastnosti (gnetljivost, trdota, 

agregatno stanje, prepustnost za vodo 

zrak, plovnost, prevodnost toplote). 

Analiza 

S6 Katere spodaj naštete lastnosti snovi 

so značilne za avtomobilsko gumo? 

Učenci znajo opredeliti lastnosti snovi 

in jih razvrstiti glede na njihove 

lastnosti (gnetljivost, trdota, 

prepustnost za vodo in zrak). 

Uporaba 

S7 Vsi trije predmeti so enake oblike in 

velikosti. 

 

 

 

 

Katera trditev o masi predmeta je 

pravilna? 

Učenci prepoznajo predmet iz kovine 

kot najtežji med drugimi predmeti 

enake velikosti in oblike. 

Uporaba 

S8 Vroče trdo kuhano jajce damo v 

skodelico mrzle vode. Kaj se zgodi s 

temperaturama vode in jajca? 

Učenci poznajo agregatna stanja vode 

in njihove lastnosti. 

Analiza 

S9 Pri hlajenju, taljenju in vrenju se voda 

spreminja iz enega stanja v drugo. Za 

kaj od naštetega potrebujemo 

toploto? 

Učenci poznajo agregatna stanja vode 

in njihove lastnosti. 

Uporaba 

S10 V lonec natresemo led in ga začnemo 

segrevati. Kateri procesi po vrsti 

potečejo? 

Učenci poznajo agregatna stanja vode 

in njihove lastnosti. 

Analiza 

S11 V posodi A je ali trdna snov ali 

tekočina ali plin (slika 1). Posoda je 

pokrita s stekleno ploščo. Obrnjeno 

Učenci vedo, da se pri plinih s 

spreminjanjem oblike posode, 

spreminja njihova prostornina. 

Razumevanje 
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posodo A postavimo na prazno 

posodo B (slika 2). Stekleno ploščo 

odmaknemo. Katera spodnja slika 

prikazuje posodo, v kateri je snov A 

plin? 

 

 

 

 

 

S12 V kakšni embalaži mora biti 

shranjena snov, ki je označena s 

spodnjimi oznakami? 

 

 

 

 

 

Učenci razložijo pomen simbolov za 

označevanje nevarnih snovi ter jih 

prepoznajo na izdelkih za vsakdanjo 

rabo (jedko, vnetljivo, strupeno, 

nevarno za vodno okolje idr.). Učenci 

utemeljijo uporabo različnih posod in 

prostorov za shranjevanje in transport 

glede na lastnosti snovi (npr. 

steklenice, zabojniki). 

Analiza 

S13 V vodo vržemo nekaj predmetov, ki 

so iz različnih snovi in so različno 

plovni. Kateri je najmanj ploven? 

Učenci znajo opredeliti lastnosti snovi 

in jih razvrstiti glede na njihove 

lastnosti (plovnost). 

Razumevanje 

S14 Odpadke iz gospodinjstev ločujemo. 

V katerega od zabojnikov je pravilno 

odvržena snov, ki je v trdnem stanju, 

je neprepustna za zrak in vodo, 

prepušča pa svetlobo, se tali pri zelo 

visoki temperaturi ter slabo prevaja 

toploto? 

Učenci znajo povezati lastnosti snovi 

z njihovo uporabo in načini obdelave. 

Analiza 

S15 V kateri skupini so našteti samo 

odpadki, ki sodijo med papir? 

Učenci razumejo pomen odgovornega 

ravnanja z odpadki in ločenega 

zbiranja odpadkov. 

Znanje 

S16 S katerim dejanjem od naštetih bi 

najbolj pomagali ohranjati naravo 

čisto? 

Učenci utemeljijo pomen 

odgovornega ravnanja z odpadki in 

ločenega zbiranja odpadkov. 

Vrednotenje 

EM1 Voda v slapu ima veliko energije. V 

kaj lahko pretvorimo energijo 

padajoče vode v slapu? 

Učenci poznajo različne elektrarne. Znanje 

EM2 Katere od naštetih naprav imajo izvir 

električne energije samo v 

električnem omrežju? 

Učenci opišejo porabnike 

električnega toka v šoli in doma. 

Znanje 

EM3 Kakšna je vloga stikala v električnem 

krogu? 

Učenci razložijo vlogo električnega 

stikala v električnem krogu. 

Znanje 
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EM4 Katerega izmed predmetov moramo 

postaviti na prazno mesto v vezju, da 

žarnica ponovno zasveti? 

 

 

  

 

 

 

 

Učenci vejo, da nekatere snovi 

(kovine) prevajajo električni tok, 

nekatere pa ne, naštejejo prevodnike 

in izolatorje. 

Razumevanje 

EM5 Špela je razvrstila snovi v dve skupini 

glede na električno prevodnost snovi. 

Naredila je eno napako. Kje se skriva 

vsiljivec? 

 

 

 

Učenci vejo, da nekatere snovi 

(kovine) prevajajo električni tok, 

nekatere pa ne, naštejejo prevodnike 

in izolatorje. 

Analiza 

EM6 Simon ima štiri enake baterije, dve 

žarnici in nekaj žice. Sestavi dva 

električna kroga, ki ju 

prikazuje skica. V katerem krogu 

žarnica zasveti? 

 

 

 

 

 

 

Učenci razložijo pomen posameznih 

sestavnih delov v preprostem 

električnem krogu. 

Razumevanje 

EM7 Poglej fotografiji. Kaj je vzrok 

požara? 

 

 

 

 

 

Učenci opišejo vzroke nesreč pri 

ravnanju z električnimi napravami in 

razložijo načine varovanja zdravja in 

življenja. 

Analiza 

EM8 Magnet ima dva pola. Kako ju 

imenujemo? 

Učenci vejo, da ima vsak magnet 

severni in južni pol. 

Znanje 

EM9 Med katerimi predmeti lahko 

razlikujemo s pomočjo magneta? 

Učenci vejo, da so med magnetom in 

železom privlačne sile ter med 

magneti privlačne in odbojne sile. 

Razumevanje 

EM10 Magnet A lahko drži tri enake zlate 

prstane, magnet B pa šest enakih 

zlatih prstanov. Kateri magnet je 

močnejši? 

Učenci vejo, da so med magnetom in 

železom privlačne sile ter med 

magneti privlačne in odbojne sile. 

Razumevanje 
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EM11 Simon je paličasti magnet prežagal na 

polovico, tako da je dobil dva enaka 

magneta. Kaj se je zgodilo? 

Učenci vejo, da ima vsak magnet 

severni in južni pol. 

Analiza 

EM12 Magnet je prilepljen na streho 

plastičnega avtomobilčka. Špela želi 

poriniti avtomobilček stran, tako da 

uporabi magnet. Na kateri skici je 

magnet obrnjen tako, da bo porinil 

avtomobilček stran? 

 

 

 

 

Učenci vejo, da so med magnetom in 

železom privlačne sile ter med 

magneti privlačne in odbojne sile ter 

znajo na primerih razložiti pomen 

uporabnosti električnega toka in 

magnetov. 

Razumevanje 

 

 

  



127 

 

PRILOGA 2: Pozni preizkus snovi in njihove lastnosti 
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PRILOGA 3: Pozni preizkus elektrika in magnetizem 
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PRILOGA 4: Vprašalnik za učence o interesu za predmet NIT 
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PRILOGA 5: Evalvacijski vprašalnik o tehniki PI za učence  
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PRILOGA 6: Evalvacijski vprašalnik o tehniki PI za učitelje 
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PRILOGA 7: Soglasje za sodelovanje v raziskavi 
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PRILOGA 8: Tabele korelacij med zbranimi podatki in razlike med skupinami  

 

Razlike in korelacije so izračunane na podlagi podatkov (tabela 44), pri čemer smo vzeli število 

pravilnih odgovorov za vse tri preizkuse za tiste učence, ki so bili prisotni pri obravnavi obeh 

sklopov in na obeh poznih preizkusih (N = 67). Za korelacijo z interesom za NIT smo upoštevali 

interes, ki smo ga rangirali na osnovi seštevka točk iz vprašalnika o interesu za NIT, oceno pri 

predmetu iz prav tega vprašalnika ter rangirano mnenje na podlagi vprašalnika Mnenje učencev 

o tehniki PI ali seštevek točk tega vprašalnika. 

 

Tabela 73: Rezultati preizkusov ANOVA in Games-Howell post hoc testa za razlike med seštevkom 

točk pri P1, P2 in PP na podlagi ocene 

 Primerjava med skupinami 

preizkus 
ocena pri 

NIT 
f M SD 

Primerjana 

ocena NIT MD p 

P1 

dobro (3) 12 11,7 3,6 
prav dobro –3,70 .015 

odlično –7,13 .000 

prav 

dobro (4) 
32 15,4 3,4 

dobro 3,70 .015 

odlično –3,42 .004 

odlično 

(5) 
20 18,8 3,5 

dobro 7,13 .000 

prav dobro 3,42 .004 

P2 

dobro (3) 12 16,3 4,2 
prav dobro –3,06 .077 

odlično –5,90 .001 

prav 

dobro (4) 
32 19,3 2,7 

dobro 3,06 .077 

odlično –2,83 .000 

odlično 

(5) 
20 22,2 2,1 

dobro 5,90 .001 

prav dobro 2,84 .000 

PP 

dobro (3) 12 17,0 5,4 
prav dobro –5,21 .019 

odlično –8,80 .000 

prav 

dobro (4) 
32 22,2 3,2 

dobro 5,21 .019 

odlično –3,58 .000 

odlično 

(5) 
20 25,8 1,5 

dobro 8,80 .000 

prav dobro 3,58 .000 

 

 

Tabela 74: g-faktor med P1 in P2 ter ANOVA za razlike med učenci z različno oceno pri NIT 

ocena pri NIT f 
g-faktor med P1-P2   

M SD 

dobro 12 0,28 0,17 

prav dobro 32 0,28 0,23 

odlično 20 0,31 0,26 

 MS F p 

Primerjava med skupinami 0,007 0,14 .869 
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Tabela 75: Rezultati preizkusov ANOVA in Games-Howell post hoc testa za razlike med seštevkom 

točk pri P1, P2 in PP na podlagi rangiranega interesa 

preizkus rangiran interes M SD 
primerjava med skupinami 

primerjani rang MD p 

P1 

majhen interes 13,5 3,74 
srednji interes –1,82 .416 

velik interes –3,30 .086 

srednji interes 15,3 3,99 
majhen interes 1,82 .416 

velik interes –1,47 .398 

velik interes 16,8 4,21 
majhen interes 3,30 .086 

srednji interes 1,47 .398 

P2 

majhen interes 17,7 2,11 
srednji interes –1,83 .196 

velik interes –2,66 .016 

srednji interes 19,5 4,20 
majhen interes 1,83 .196 

velik interes –0,82 .678 

velik interes 20,3 2,84 
majhen interes 2,66 .016 

srednji interes 0,82 .678 

PP 

majhen interes 19,8 3,88 
srednji interes –2,23 .333 

velik interes –3,80 .046 

srednji interes 22,0 4,87 
majhen interes 2,23 .333 

velik interes –1,56 .402 

velik interes 23,6 3,87 
majhen interes 3,80 .046 

srednji interes 1,56 .402 

 

Tabela 76: g-faktor med P1 in P2 ter ANOVA za razlike med rangi interesa za NIT 

rangiran interes f 
g-faktor med P1 in P2 

M SD 

majhen interes 10 0,27 0,14 

srednji interes 28 0,31 0,27 

velik interes 25 0,29 0,18 

 MD F p 

primerjava med rangi 0,007 0,146 .865 

 

Tabela 77: Rezultati preizkusov ANOVA in Games-Howell post hoc testa za razlike med učenci z 

različno oceno pri NIT in točkami pri PI, interesom za NIT in mnenjem o PI 

odvisna 

spremenljivka 

Ocena NIT 

(I) 

Ocena NIT (J) MD 

(I-J) 

SD p 

P1 dobro prav dobro –3,70833* 1,19120 0,015 

odlično –6,85965* 1,29101 0,000 

prav dobro dobro 3,70833* 1,19120 0,015 

odlično –3,15132* 0,99229 0,008 

odlično dobro 6,85965* 1,29101 0,000 

prav dobro 3,15132* 0,99229 0,008 

rangiran INTERES dobro prav dobro –2,698 2,498 0,536 

odlično –11,509* 2,424 0,000 

prav dobro dobro 2,698 2,498 0,536 
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odlično –8,811* 1,862 0,000 

odlično dobro 11,509* 2,424 0,000 

prav dobro 8,811* 1,862 0,000 

ranginrano MNENJE dobro prav dobro –6,40625 3,40167 0,176 

odlično –9,42105* 3,37915 0,034 

prav dobro dobro 6,40625 3,40167 0,176 

odlično –3,01480 1,97462 0,288 

odlično dobro 9,42105* 3,37915 0,034 

prav dobro 3,01480 1,97462 0,288 

 

Tabela 78: T-test za razlike med spoloma v oceni pri NIT, točkah za vse preizkuse, interesu za NIT in 

mnenju o PI 

odvisna 

spremenljivka  

t p MD SD 

ocena pri NIT 0,603 0,549 0,09927 0,16468 

P1 0,559 0,579 0,59563 1,06649 

P2 –0,083 0,934 –0,07484 0,90408 

PP 0,388 0,699 0,44802 1,15482 

INTERES –0,899 0,372 –1,798 2,000 

MNENJE O PI –3,502 0,001 –6,32121 1,80489 

 


