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Toplotna prevodnost je pravzaprav 
iz mnogih izkušenj dokaj poznana 
lastnost snovi. Znanje o njej se v raz-
ličnih starostnih obdobjih in v pre-
cejšnji povezavi z miselnim razvojem 
in seveda z učenjem razvija od naiv-
nih in napačnih pojmovanj do nara-
voslovno ustreznejših. Za mlajše 
otroke v predšolskem obdobju in v 
prvih letih šolanja je to neka imanen-
tna lastnost snovi, ne glede na to, 
kdo in kako jo zazna. Kovinski pred-
met se jim bo zdel bolj mrzel od lese-
nega saj tako čutijo, ko se predmeta 
dotaknejo. To pa občutijo zaradi 
tega, ker zaradi velike toplotne pre-
vodnosti kovin, toplota iz roke hitre-
je prehaja na kovino. Starejši otroci 
so prepričani, da imajo različni pred-
meti (leseni, kovinski, plastični), če-
prav so v istem prostoru, različno 
temperaturo. Nekateri temu dodajo 
še razlago o tem, da kovinski deli 
predmetov nase pritegnejo mraz. 

Tako razmišljanje izhaja iz predsta-
ve, da je prehod nečesa, kar zaznamo 
(toplota, mraz), vedno usmerjen pro-
ti nam. Ko se dotaknemo toplega 
predmeta, steče v našo dlan toplota, 
ko pa se dotaknemo hladnega pred-
meta, steče v našo dlan mraz. Pri tem 
seveda ne razmišljajo o prevodnosti, 
ampak da je občutek, ki ga začutimo, 
povezan z nečim, kar zapušča topel 
ali hladen predmet in prehaja v naše 
telo. Te razlage so precej popularne. 
V eni od raziskav so ugotovili, da je 
še med petnajstletniki v veliki večini 
razširjena razlaga, da v telo priteka 
mraz in le manjši del vprašanih je ne-
kako dopuščalo razlago, da iz telesa 
odteka toplota. To razlikovanje med 
toploto in mrazom se prenaša tudi na 
prevodnike in izolatorje. Prevodniki 

in izolatorji so snovi z različnimi la-
stnostmi, ne pa snovi z eno samo la-
stnostjo (toplotno prevodnostjo), ki 
ima različne vrednosti. Pri razlagah 
pojava se pogosto uporabljajo bese-
de, ki toploti pripisuje snovne lastno-
sti. Tako kovine bolj »vlečejo nase« 
toploto ali toploto hitreje »spuščajo« 
iz sebe. Prevodnost povezujejo tudi z 
zunanjim izgledom, debelino pred-
meta ali njegovo površino. Pri kovi-
nah naj bi se toplota zadrževala bolj 
na površju, zato naj bi jo kovine lažje 
oddajale ali sprejemale. 

Ko učenci začno spoznavati delce 
snovi in snov kot skupek delcev na-
stanejo nove težave. Pri opazovanju 
segrevanja kovinske palice, palico so 
segrevali le na enem koncu, so pri 
razlagi uporabili imena delcev, ki so 
jih spoznali: »Vroče molekule se gi-
bljejo po palici proti hladnemu kon-
cu.« Ko so vročo palico ohladili v 
vodi, so to opisovali kot izmenjavo 
vročih molekul iz kovine in hladnih 
molekul iz vode. Nekoliko napre-
dnejše so razlage, ki so jih uporabili 
pri razlagi toplotne prevodnosti žlic 
iz različnih snovi (kovinske, plastič-
ne, lesene). Ugotovili so, da toplota 
potuje po različnih snoveh različno 
hitro.

In kaj je toplotna prevodnost? To-
plotna prevodnost je lastnost snovi 
in kar dobro jo lahko razložimo prav 
z delci, ki snov sestavljajo. Toplota je 
oblika izmenjave energije med telesi, 
ki imajo različno temperaturo. To-
plota prehaja iz toplejšega (telesa z 
višjo temperaturo) na hladnejše (telo 
z nižjo temperaturo). Kakšen je ta 
prehod, je odvisno od zgradbe snovi. 
V trdni snovi delci pri višji tempera-
turi hitreje nihajo ali vibrirajo. Če je 

zgradba snovi urejena tako kot pri 
kovinah, kjer so atomi urejeni v kri-
stalne strukture, se nihanje lažje ali 
hitreje prenaša po snovi. K prevo-
dnosti prispevajo tudi prosti elektro-
ni, ki so le v kovinah. Take snovi zato 
imenujemo prevodnike. Pri izolator-
jih, npr. pri lesu, je zgradba snovi do-
kaj neurejena. Osnovni delci so večje 
molekule celuloze, za katere je po-
trebna večja energija, da zanihajo in 
tako dvignejo temperaturo, zato to-
plota počasi prehaja skozi tako snov. 

Tudi pri drugih lastnostih snovi, 
kjer uporabljamo dve različni besedi 
za različne vrednosti iste lastnosti, to 
povzroča nesporazume in napačne 
razlage. Pri pouku je zato bolje reči, 
da imajo snovi različno prevodnost, 
kot pa da jih delimo na prevodnike 
in izolatorje, ali da imajo snovi različ-
no gostoto, kot pa da jih delimo na 
goste in redke, da imajo snovi različ-
no trdoto, niso le trde in mehke ipd. 
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Železo je hladno, les je topel
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