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POVZETEK 
 

V diplomskem delu me je zanimalo eksperimentalno delo pri gospodinjstvu in odziv učencev 

nanj. Predstavila sem pojem eksperimenta, proučila funkcijo le-tega v kemiji, fiziki in 

sociologiji, predstavila vlogo učitelja pri izvajanju eksperimenta in na kaj morajo biti pozorni 

učenci, ko eksperiment izvajajo sami. Opisala sem demonstracijski eksperiment in 

eksperiment učencev. Predstavila sem eksperiment, ki smo ga izvedli študenti na fakulteti in 

možnosti približevanja eksperimentalnega razmišljanja otrokom tudi v obliki neformalnega 

izobraževanja, kot je v primeru Hiše eksperimentov.  

 

Zanimalo me je, ali je metoda eksperimenta učencem blizu. Z vprašalnikom sem ugotavljala, 

če si učenci morda želijo več eksperimentov in če so bolje motivirani kot pri poslušanju 

razlage nove snovi. Želela sem dobiti mnenja učiteljev o eksperimentu, zahtevnosti priprave 

in času eksperimenta. Prav tako me je zanimalo, kakšna so mnenja učiteljev do učinka 

eksperimenta v učnem procesu ter kakšni so pozitivni in negativni vidiki le-tega. V razredu 

sem izvedla eksperimente na temo ogljikovih hidratov. Z eksperimenti smo ugotovili, da se je 

sladkor pri povišani temperaturi stopil in na toploti tudi karameliziral. Nasprotno se škrob ni 

stopil v vodi, na toploti pa se je tvoril dekstrin. Za dodatek smo skuhali tudi kompot in se 

pogovorili o namenu sladkanja le-tega.  

 

Postavila sem hipoteze ter s pomočjo vprašalnika in odgovorov učencev in učiteljev nanje 

odgovorila. Hipoteze, da si učenci večinoma želijo več eksperimentov pri pouku 

gospodinjstva, da so bolj motivirani za delo in učenje pri izvajanju eksperimentov kot pri 

poslušanju razlage snovi ter da so eksperimenti za učitelje zahtevni, saj vzamejo veliko časa 

za pripravo, sem potrdila.  

 

Ključne besede:  

Eksperiment, demonstracijski eksperiment, eksperiment učencev, Hiša eksperimentov. 

  



PELKO, Anja (2012). Odziv učencev na eksperimentalno delo pri pouku gospodinjstva. Diplomsko 
delo. Pedagoška fakulteta, Ljubljana.  
 

5 
 

ABSTRACT 
 

For the subject of my diploma work I have chosen an experiment in home economics and the 

pupils’ response to it. The concept of the experiment is presented and its function in 

chemistry, physics and sociology researched. Furthermore, the role of the teacher in 

performing the experiment is introduced and instructions to how pupils should conduct the 

experiment are given. Both a demonstration experiment and the experiment conducted by 

pupils are described. The experiment which was performed at our faculty by students is 

detailed. New ways to make the experimental way of thinking familiar to children have been 

researched even in the form of informal education, for example »Hiša eksperimentov« (The 

House of Experiments). 

 

Particular interest in students' familiarity with the experimental method is shown. Is it used by 

teachers during lectures? Do they think that the experiment is too demanding and takes a lot 

of time to prepare? Are pupils able to learn something from the experiment? The 

questionnaire has been created to find out whether pupils want more experiments and if they 

are more motivated during the experiment or an ordinary lecture. Teachers have been asked 

for their opinion about the experiment and how much time and effort is needed to prepare 

one. In addition, they have been asked about the efficiency of the experiment in the teaching 

process and its positive and negative sides. In class, we conducted some experiments on 

carbohydrate. We found that the sugar at elevated temperatures heat and caramelised. By 

contrast, the starch did not heat in the water and formed a dextrin. We cooked compot and 

discuss the purpose of sweetening it.  

 

The hypotheses that, in home economics, pupils want more experiments than lectures, that 

they are better motivated for work and learning while conducting the experiment, and that 

teachers consider experiments demanding and more time consuming, have been set forth.  

 

Key words: 

Experiment, demonstration experiment, pupils' experiment, the House of Experiments.  
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1. UVOD 
 

V slovenskem velikem leksikonu (2003) je eksperiment opredeljen kot: »znanstveni postopek, 

preskus za sproženje in raziskovanje kakega pojava v določenih in ponovljivih okoliščinah«.   

 

Eksperiment je pri pouku velikokrat uporabljena metoda dela, najpogosteje ga učitelji 

uporabljajo pri naravoslovnih predmetih, kot so kemija, fizika in biologija, vendar pa je 

uporaben tudi pri didaktiki, sociologiji, psihologiji in drugih predmetih. Z eksperimentom 

učitelji razlagajo, preverjajo razne zakonitosti, ga uporabljajo za motivacijo ali le kot 

popestritev same ure. Z eksperimentom namreč želijo spodbuditi interes učenca za predmet, 

želijo vzbuditi zanimanje po nečem več. 

 

Učitelji z eksperimentom skušajo doseči tudi pozitiven čustven odziv na sam eksperiment, 

zato je smiselno, da poskrbijo, da so uporabljene naprave, pripomočki in izdelki tudi estetsko 

privlačni, dovolj veliki, saj bodo učenci tako tudi na podlagi vizualne predstave bolj 

motivirani za spremljanje pouka in si bodo snov lažje zapomnili. Učitelji pa morajo pred 

eksperimentom podati točna navodila, opozoriti učence na morebitne nevarnosti in na kaj 

morajo biti pozorni. Le kdo bi se uprl zanimivim in nenavadnim eksperimentom? Sama sem 

jih imela rada, saj so dodatno popestrili uro in pomembno vplivali na razumevanje znanja. 

 

V diplomskem delu bom preverila, ali je učencem bližje poslušanje razlage na klasičen način 

ali morda z eksperimentom ter kako to vpliva na njihovo motivacijo in razumevanje snovi.  

 

Skozi leta šolanja sem opazila, da še vedno veliko učiteljev pogosto uporablja razlago kot 

prevladujočo metodo dela. Z razlago realizirajo več z učnim načrtom predpisane učne snovi, 

nimajo dodatnega dela s pripravami vaj ali pisanjem novih priprav, saj uporabijo že napisane, 

morda le kakšno stvar dodajo ali spremenijo. Tako nimajo dodatnega dela z diskusijami, 

vajami in dodatnimi vprašanji, ki bi jih morebiti imeli učenci. Po razlagi razdelijo učne ali 

delovne liste ter s tem preverijo, koliko so se učenci naučili oziroma kako dobro so poslušali 

razlago. Nekateri učitelji so tudi sami priznali, da so tradicionalni in da se raje držijo 

preverjenih načel, učenci pa se spreminjajo, prihajajo generacije, ki si želijo nekaj več, nekaj 

novega. Mislim, da bi morali učitelji uporabljati različne didaktične metode in tako popestriti 

svoj predmet. Učitelji istih predmetov bi se lahko združevali v študijske skupine, ki jih 
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organizira Zavod za šolstvo RS, in si delili izkušnje ter nasvete o didaktičnih metodah, ki jih 

uporabljajo pri svojem predmetu. Danes je veliko seminarjev in delavnic, ki se ukvarjajo z 

vsebino kako poučevati, kako biti uspešen, kako motivirati učence, kako izbrati privlačno in 

hkrati zanimivo metodo dela, ipd., zato bi se učitelji lahko pogosteje udeležili kakšnega izmed 

ponujenih seminarjev oziroma delavnic. 
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2. TEORETIČNI DEL 
 

2.1. KAJ JE EKSPERIMENT 
 

Slovar slovenskega knjižnega jezika (2003) eksperiment opredeli kot: »znanstveni postopek, 

preskus za sproženje in raziskovanje kakega pojava v natanko določenih in ponovljivih 

okoliščinah; zlasti preskušanje predpostavke (npr. v eksperimentalnih vedah), dostikrat s 

pomočjo prirejenih vzorcev. Eksperiment je tudi poskusno uvajanje novih načrtov, metod.«  

 

Greenwood s sodelavci (2006) eksperiment opiše kot načrtovan postopek, proces, ki je 

namenjen testiranju ene ali več hipotez in njihovih napovedi. Po mnenju raziskovalcev, 

znanstvenikov je dobro, da je velikost vzorca čim večja za izvedbo samega eksperimenta. 

 

Danes nekateri učitelji kot metodo dela pogosto izberejo eksperiment, s katerim predstavijo in 

razložijo novo snov, poskrbijo za motivacijo in vzbudijo interes za vedeti več ali le za sam 

predmet. Pogosto je uporabljen pri kemiji, biologiji in fiziki.  

 

Crawfordova (2000) navaja, da je pouk, ki temelji na raziskovanju učencev, spodbuden tako 

za učence kot za učitelja. V raziskavi je Crawfordova (2000) eno leto spremljala učitelja, ki je 

pri svojem pouku uporabljal raziskovalni pristop. Opazovala je vloge, ki jih je učitelj prevzel 

pri takšnem načinu pouka. Razvrstila jih je v deset kategorij: učitelj kot motivator, diagnostik, 

vodja, inovator, eksperimentator, raziskovalec, moderator, mentor, sodelavec in tisti, ki 

pridobiva znanje. Temeljni zaključki njene raziskave so, da je učenje z raziskovanjem 

zasidrano v vsebini, da naj učitelji sprejmejo učenje z raziskovanjem kot vsebinsko in 

pedagoško osnovo in razvijajo sodelovalno učenje med učenci ter učenci in učiteljem. Opisan 

način pouka od učitelja zahteva mnogo večjo angažiranost kot pri tradicionalni obliki pouka. 

Ravno to pa naj bi bil glavni razlog, da je raziskovalna oblika pouka pri pouku redkost 

(Crawford, 2007). 

 

Pri pouku, ki vsebuje elemente raziskovalnega dela, morajo učenci in učitelji dobro poznati in 

razumeti pojme, kot so problem, hipoteza, predvidevanje, zaključek, poskus (eksperiment), 

vzorec, interpretacija (razlaga), sklepanje, zaključki, spremenljivke (odvisne, neodvisne, 
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kontrola, konstanta), tabele (razpredelnice, preglednice) in grafi (histogrami) (Tamir s. sod., 

1998), saj se le-ti pojmi pogosto pojavljajo v literaturi in pri samem raziskovanju. 

 

2.2. HIŠA EKSPERIMENTOV  
 

Hiša eksperimentov (HE) je center znanosti, kjer so postavljeni eksperimenti tipa »izvedi 

sam«. V tujini podobnim središčem pravijo »hands-on science center«. Hiša eksperimentov se 

nahaja v Ljubljani v bližini Zmajskega mostu na Trubarjevi 39 v Ljubljani. Hiša 

eksperimentov je namenjena vsem, ne glede na starost in vrsto šolanja. Znanost, učenje, 

umetnost in humor se v dejavnostih Hiše eksperimentov prepletajo v celoto. S tem 

obiskovalcem vzbudijo radovednost ter jim na enostaven in zanimiv način približajo naravne 

zakonitosti in pojave iz vsakdanjega življenja. Pri samostojnem raziskovanju in izvajanju 

eksperimentov se vsak obiskovalec uči resnice na »lastni koži« in kot pravijo, je taka šola tudi 

najbolj učinkovita. 

 

Kitajski pregovor pravi: »Slišal sem in sem pozabil. Videl sem in sem si zapomnil. Naredil 

sem in znam«. Slednje se dogaja v Hiši eksperimentov (http://www.h-e.si/, 25.10.2011).  

 

 
Slika 1: Logotip Hiše eksperimentov 
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2.3. EKSPERIMENT PRI POUKU KEMIJE 
 

Kemija je predmet, ki je za mnoge učence težko razumljiva. Vsi vemo, da je veliko teorije, 

računanja, novih in zahtevnih pojmov. Zaradi tega učenci postanejo nezainteresirani za 

predmet in učiteljeva naloga je v tem primeru zelo težka. Poskrbeti mora za motivacijo, 

razložiti snov na čim lažji način, ki bo seveda tudi razumljiv. V veliko primerih so uspešni 

tisti, ki se lotijo nekoliko drugačnega načina. Mislim, da tisti, ki izberejo eksperiment, 

vzbudijo zanimanje za predmet in so uspešnejši pri razlagi pojmov in zakonitosti. 

 

Danes se vse več pozornosti namenja kemiji in eksperimentalnemu delu. Uveljavljene so 

različne oblike eksperimentalnega dela, ki lahko omogočijo doseganje različnih učnih ciljev, 

ki jih v pedagoškem procesu želimo uresničiti. Žal se v praksi na področju eksperimentalnega 

dela ne posveča dovolj pozornosti pri izbiri najprimernejšega načina izvedbe eksperimenta. 

Zavedati se moramo, da je med najpomembnejšimi predlogi poučevanja prav izbira metode in 

oblika dela, zato je za izboljšanje pouka predmeta kemije zasnova in preučevanje načina 

izvedbe eksperimenta kot specialnodidaktičnega pristopa posebnega pomena. Učencem tako 

omogočimo lažje razumevanje in hkrati tudi razvijanje različnih strategij mišljenja, ki sta med 

temeljnimi cilji kurikularne prenove (Izhodišča kurikularne prenove, 1996).  

 

2.3.1. UČITELJEVA NALOGA PRI EKSPERIMENTU V KEMIJI 
 

Učiteljeva naloga pri poučevanju in učenju kemije ni preprosta. Učitelju so, če želi v tem 

procesu sodelovati kakovostno in hkrati znanstveno, zaupane različne naloge. Ugotoviti mora 

učenčevo prejšnje znanje, prepoznati učenčeve napačne pojmovne predstave, biti sposoben 

učenca neprenehoma spodbujati na poti doseganja novega znanja ter navsezadnje učenčevo 

pridobljeno znanje tudi znati kritično oceniti. Za uspešno eksperimentalno delo pa mora 

učitelj obvladati tudi spretnosti eksperimentiranja in vzgajati učence za varno in pravilno delo 

(Wissiak Grm, Glažar, 2001). 
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V procesu izobraževanja sodi učitelj torej med najpomembnejše snovalce učenčevega znanja. 

Pri tem velja poudariti, da ni vedno le ena pot prava in edina primerna, da bi pri učencih 

dosegli določeno stopnjo znanja oziroma razumevanja. Prav tako se moramo zavedati, da ni 

nujno, da je izbrana razlaga primerna za vse učence (Gardner, 1996).  

 

Dejstvo je, da proces aktivnega konstruiranja znanja z odkrivanjem in eksperimentiranjem 

povzroči, da postane eksperimentiranje integralni del pouka, metoda in oblika dela, ki je ne 

uporabimo zgolj tedaj, ko želimo ponazoriti določene zakonitosti ali zgolj popestritev pouka. 

Seveda je tudi pri tem potrebna prava mera, saj je ena od osrednjih vrednot poučevanja prav 

izbira metode in oblike dela, ki je navadno pogojena s cilji, ki jih učitelj želi v procesu 

poučevanja doseči. Kombiniranje obeh prijemov, tako neposrednega, torej učenja s 

pripovedovanjem (teaching by telling), kot tudi aktivnega učenja, pri katerem učenci sami 

odkrivajo dejstva in si pridobivajo izkušnje, se kaže kot najuspešnejše. Rezultati raziskave na 

tem področju potrjujejo, da je prenos znanja največji v primeru, ko je aktivno učenje z 

odkrivanjem in raziskovanjem zaokroženo še z učiteljevo razlago, manjši pa, ko učenci le 

eksperimentirajo ali uporabljajo literaturo (Schwartz idr. povzeto po Bransford s sod., 2000). 

 

Kemijske pojme lahko najprej preučimo na makroskopski ravni, nato jih opišemo na 

mikroskopski ravni in nazadnje obe ravni povežemo z uporabo kemijskih simbolov, formul in 

enačb na simbolni ravni (Gabel 1998, Devetak, Glažar 2001). 

 

Eden od načinov, s katerim lahko dosežemo izboljšanje globalnega razumevanja snovi pri 

učencih, je zagotovo eksperimentalno delo. Vključevanje le-tega v pouk je vsekakor povezano 

s premišljenim načrtovanjem strategije izvedbe izbranega eksperimenta (Wissiak Grm, Glažar 

2001). Razlog, da učenci pojmujejo predmet kemija kot nerazumljiv in težak, je velikokrat v 

pomanjkljivem in neustrezno vodenem eksperimentalnem delu (Johnston 1993).  

 

Več rezultatov raziskav (Maguša 1999, Skvarč 1999) je pokazalo, da v naših osnovnih in 

srednjih šolah prevladuje učiteljeva demonstracija poskusov, v katero so vključeni učenci ali 

dijaki. Poleg te oblike predvsem v osnovni šoli zasledimo tudi delo v skupinah, medtem ko je 

individualno delo učencev zanemarjeno. Vzrok za tako stanje je predvsem preobremenjenost 

učiteljev, pomanjkanje tehničnih sodelavcev, neustrezni prostori, pomanjkanje 

laboratorijskega pribora in zbirk vaj. 
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Z uvedbo mature iz naravoslovnih predmetov v srednji šoli in eksternega preverjanja znanja v 

osnovni šoli pa pridobiva pomen individualno delo učencev. Za to obliko dela je potrebno v 

naših šolah zagotoviti pogoje za varno delo, ustrezno opremljenost prostorov in materialne 

pogoje za njihovo izvedbo. Pri tem potrebuje učitelj pomoč tehničnega sodelavca ali drugega 

učitelja. Zelo primerni bi bili učitelji pripravniki, ki so usposobljeni za delo z učenci in bi pri 

tem pridobili vrsto izkušenj. Pri individualnem delu učencev in dijakov ni pomembno le to, 

kako posameznik izpolni svoj delovni list z rezultati eksperimentalnega dela, ampak se 

vrednoti tako načrtovanje eksperimenta kot njegova izvedba. Pri tem mora biti učitelj pozoren 

na varno delo, spretnost, natančnost in samostojnost učenca ali dijaka, pri izpolnjevanju 

delovnega lista pa na beleženje in analizo opažanj in rezultatov kot tudi na postavljanje 

sklepov in vrednotenje rezultatov (Wissiak Grm, 2001).  

 

2.3.2. VPLIV RAZLIČNEGA NAČINA IZVEDBE EKSPERIMENTA 
NA RAZUMEVANJE POJMOV 

 

Pri vključevanju eksperimentalnega dela v pouk je nadvse pomembno, na kakšen način 

eksperiment izvedemo, saj je prav od načina izvedbe eksperimenta odvisno, ali bomo 

zastavljeni cilj dosegli, torej naučili učenca izbrane kemijske zakonitosti tako, da jih bo 

razumel in bodo ostale v njegovem »dolgoročnem« spominu. Veliko razlag v kemiji je 

namreč zelo abstraktnih, proces učenja pa se začne šele v primeru, ko učenec v svojem 

dolgoročnem spominu že ima neko informacijo, na katero lahko naveže nove podatke (Gabel, 

1999).  
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2.4. EKSPERIMENT PRI POUKU FIZIKE 
 

Eksperiment je osnovno orodje učitelja fizike, saj rabi za razlago nove snovi, je pripomoček 

za popestritev ponavljanja in utrjevanja. Včasih je pouk fizike temeljil izključno na 

demonstracijskem eksperimentu učitelja, danes pa vse več učiteljev želi, da bi pri pouku 

fizike eksperimentirali učenci sami. Raznolikost učnih tem terja od učitelja obvladovanje 

obeh vrst šolskega eksperimenta (demonstracija in eksperimenti učencev), saj se njuni vlogi 

pri pouku fizike dopolnjujeta (http://www.pef.uni-

lj.si/marjanh/demonstracijski_eksperiment.html, 25.10.2011). 

 

2.4.1. OBLIKI EKSPERIMENTALNEGA DELA 
 

Metoda eksperimentalnega dela ima dve osnovni obliki. To sta demonstracijski eksperiment 

in eksperimentalno delo učencev. 

 

DEMONSTRACIJSKI EKSPERIMENT 
 

Gre za eksperiment, ki ga pripravi in izvaja učitelj ali učenec demonstrator. Učenci imajo 

pasivno vlogo opazovalca ter ob učiteljevi razlagi ugotavljajo in sklepajo. Demonstracijski 

eksperiment je lahko odlična motivacija in podlaga za preverjanje določenih zakonitosti. Z 

njim učitelj lahko prikaže določene pojave. Vse kar učitelj prikaže učencem, mora biti dobro 

vidno, saj z eksperimentom vpliva tudi na učenčeva čustva in želi z njim doseči pozitiven 

odziv. Uporabljeni pripomočki morajo biti privlačni in zanimivi. Učence je treba predhodno 

opozoriti, na kaj morajo biti pozorni, in po potrebi eksperiment večkrat prikazati. Zelo 

pomembna je skrb za varnost, kajti eksperiment ne sme ogrožati varnosti učencev, učitelj pa 

je dolžan poskrbeti tudi za svojo varnost. Poznati mora predpise o varnosti pri šolskem delu in 

jih dosledno upoštevati. Posebej je treba omeniti delo z elektriko, z močnimi izviri vidne ali 

ultravijolične svetlobe (laser, živosrebrove svetilke), z gorljivimi snovmi, zlasti s plinom, z 

vrelo vodo in vodno paro ipd. (http://www.pef.uni-

lj.si/marjanh/demonstracijski_eksperiment.html, 25.10.2011).  
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2.4.2. NALOGE UČITELJA PRI DEMONSTRACIJSKEM 
EKSPERIMENTU 

 

Demonstracijski eksperiment praviloma izvaja učitelj na svoji mizi (katedru). Da bi dosegel 

učinek, mora biti eksperiment dobro viden vsem učencem. Sredstva, naprave, ki jih uporablja 

pri eksperimentu, morajo biti dovolj velike, eksperiment mora biti dobro osvetljen. Učitelj 

lahko sam izdela pripomočke, kot so kazalci, posebne merilne skale in podobno. Podrobnosti, 

ki jih ni mogoče videti z večje razdalje, pa so pomembne za razumevanje, je treba povečati. 

Učitelj ima pri tem na voljo razna projekcijska sredstva, v današnjem času je na primer 

najustreznejša kamera z ustreznim projektorjem. V skrajnem primeru povabi učence h 

katedru, da si lahko eksperiment podrobno ogledajo. Še bolje je v takem primeru že od 

začetka spremeniti razpored klopi po razredu, da je eksperiment enako oddaljen od vseh 

učencev (npr. polkrožna razvrstitev klopi). Pri eksperimentu je treba poudariti bistvene in 

prikriti nepomembne dele, ki bi lahko zmanjšali pozornost na glavno dogajanje.  

Ne glede na to, kako bo eksperiment uvedel v učno uro, mora učitelj pripraviti pripomočke in 

preizkusiti delovanje le-teh pred vsako uro. Le tako si pridobi potrebno spretnost za izvedbo 

eksperimenta in se zavaruje pred skritimi pastmi, ki se lahko pokažejo pri izvedbi. Svoj odnos 

do eksperimenta pokaže učitelj pri uvajanju učencev v opazovanje in pri sami izvedbi. 

Pomembno je, da učencem podrobno razloži namen eksperimenta, jim predstavi zamisel in 

uporabljene naprave ter jih opozori na opazovanje. Zanimanje učencev poveča, če v pogovoru 

vodi učence tako, da še pred izvedbo sami napovedo, kakšen izid pričakujejo. Metoda je zlasti 

učinkovita, če se napoved in izid na koncu ne ujemata. To je dobro izhodišče za ustvarjanje 

prave fizikalne slike pojavov za razliko od intuitivnih predstav, ki jih učenci morebiti imajo 

(http://www.pef.uni-lj.si/marjanh/demonstracijski_eksperiment.html, 25.10.2011).  
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EKSPERIMENTALNO DELO UČENCEV 

 
Gre za eksperimentalno delo učencev, kjer imajo le-ti aktivno vlogo, saj eksperiment 

samostojno izvajajo in na osnovi pridobljenih podatkov rešujejo problem oziroma nalogo. 

Takšen način dela omogoča učencem neposreden stik s pojavi in z različnimi napravami. 

Zaradi tega ima takšno eksperimentalno delo veliko spoznavno in vzgojno vrednost. Takšni 

eksperimenti so lahko namenjeni neposrednemu opazovanju pojavov, iskanju ali preverjanju 

zakonitosti, pridobivanju izkušenj z merilnimi napravami in merjenji. Eksperimenti učencev 

so integralni del pouka in jih ni mogoče izločiti kot posebne dejavnosti. Izvedba eksperimenta 

lahko poteka kot skupinsko delo heterogene ali homogene skupine, kot delo v dvojicah in 

individualno. Učiteljeva naloga je, da učencem pripravi podrobnejša pisna navodila za delo, 

med izvajanjem nadzoruje potek eksperimenta in nudi pomoč v primeru zapletov. Glavno 

nevarnost pri poskusih iz fizike vsekakor predstavlja elektrika. Učenci smejo imeti opravka le 

z električnimi napetostmi, ki ne presežejo 20–30 V. V primeru, da delajo učenci eksperiment 

z odprtim plamenom, z laserji, z vakuumom in podobnim, morajo imeti osebna zaščitna 

sredstva, poskrbljeno pa mora biti za posebne varnostne ukrepe v učilnici. Učitelj se mora 

zavedati svoje odgovornosti za varno delo učencev in zahtevati opremo, ki tako delo 

omogoča. Eksperiment se mora zaključiti z analizo, pri kateri sodelujejo vsi njegovi izvajalci 

(http://www.pef.uni-lj.si/marjanh/demonstracijski_eksperiment.html, 25.10.2011).  
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V tabeli si lahko pogledamo nekaj prednosti in pomanjkljivosti demonstracijskega 

eksperimenta v primerjavi z eksperimentalnim delom učencev.  
 

Tabela 1: Primerjava demonstracijskega eksperimenta z eksperimenti učencev  

OBLIKA 

EKSPERIMENTALNEGA 

DELA 

PREDNOSTI POMANKLJIVOSTI 

DEMONSTRACIJSKI 

EKSPERIMENT 

ü vodenost 

ü kvalitetnejša izvedba 

(uresničitev ciljev) 

ü izvedljivost v skromnejših 

ekonomskih pogojih 

ü prihranek časa 

ü ročne spretnosti 

učencev 

ü samo miselna 

aktivnost učencev 

ü neizživeta spoznavna 

izkustvenost 

EKSPERIMENTALNO 

DELO UČENCEV 

ü samostojno delo (raznolika 

aktivnost učencev) 
ü časovna zahtevnost 

Vir: (http://kompetence.uni-

mb.si/spletna_gradiva/43_sk_dretnik,pacnik,repnik_gr1in2_eksperimentalnodeloprinaravoslo

vjuvosnovnosolskemprogramuznizjimizobrazbenimstandardom.pdf, 14.5.2012). 

 

Pripravo in izvedbo eksperimenta lahko razdelimo na več faz: 

ü postavitev domnev (kakšno odvisnost med količinami lahko pri nekem pojavu 

pričakujemo), 

ü postavitev problema (kako bi lahko svoje domneve preverili z merjenjem), 

ü izbira spremenljivk (katere spremenljivke bomo nadzorovali in katere vzeli kot 

odvisne), 

ü izbira pripomočkov (katere pripomočke bomo uporabili), 

ü postavitev, 

ü načrtovanje izvedbe (potek merjenj, zapisovanje izmerkov), 

ü izvedba, 

ü analiza izmerkov in preverjanje domnev.  

(http://www.pef.uni-lj.si/marjanh/demonstracijski_eksperiment.html, 25.10.2011). 
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Eksperimentalno delo je izjemnega pomena zaradi številnih ciljev, ki jih lahko pri tem 

dosegamo:  

ü lajšanje razumevanja in učenja novih znanj,  

ü pridobivanje občutka za naravoslovne pojave,  

ü navajanje na opazovanje,  

ü obdelava in predstavitev opažanj in podatkov, vrednotenje rezultatov, oblikovanje 

posplošitev in modelov,  

ü razvijanje spretnosti samostojnega načrtovanja in oblikovanja eksperimenta, 

pridobivanje izkušenj pri zasnovi in vodenju raziskave,  

ü učenje laboratorijskih spretnosti,  

ü usvajanje eksperimentalnih tehnik in metod,  

ü navajanje na upoštevanje navodil in varnostnih ukrepov,  

ü razvijanje socialnih spretnosti, vzgajanje za delo v raziskovalnih skupinah,  

ü razvijanje kritičnega mišljenja in kreativnosti,  

ü spodbujanje radovednosti in motivacija učencev za učenje naravoslovja,  

ü kopičenje osebnih izkustev, ki bistveno pripomorejo k zapomnjenju pojmov,  

ü urjenje ročnih spretnosti, natančnost.  

(http://kompetence.uni-

mb.si/spletna_gradiva/43_sk_dretnik,pacnik,repnik_gr1in2_eksperimentalnodeloprinarav

oslovjuvosnovnosolskemprogramuznizjimizobrazbenimstandardom.pdf, 14.5.2012). 
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2.5. EKSPERIMENT PRI POUKU GOSPODINJSTVA 
 

Tudi pri poučevanju gospodinjstva je eksperiment vse bolj uporabljena metoda. Učencem je 

ta metoda dela všeč, saj kot pravijo, z zanimanjem opazujejo spremembe, ki se dogajajo v 

naravi, v kuhinji, v živilih in si tako lažje zapomnijo teorijo. Bolje so motivirani za predmet in 

nestrpno pričakujejo ure, ki bodo zopet praktične in zanimive. 

 

Študenti smo tekom študija pri vajah iz gospodinjstva (v določenih temah podobno pri kemiji) 

dobili koristne nasvete za izpeljavo nekaterih eksperimentov. Seznanili so nas s teorijo, z 

varnim delom, s higieno in podali navodila obnašanja v kuhinji. Mi sami smo nato vse 

povedano uporabili tudi v praksi. Pri gospodinjstvu je mogoče vaje zasnovati tudi 

eksperimentalno. Našo radovednost, ugibanja o spremembah lahko preverimo z 

eksperimentom, saj definicija eksperimenta pravi, da lahko raziskujemo kateri koli pojav v 

določenih in ponovljivih okoliščinah. V našem primeru lahko kuhamo in ugotavljamo, kaj se 

dogaja z živilom, če spreminjamo čas in temperaturo termične obdelave živil, kaj se zgodi, če 

dodamo novo snov, če uporabimo različne postopke priprave živil (primerjamo kuhanje na 

štedilniku in v mikrovalovni pečici). Pri postopku konzerviranja tako ugotavljamo, kakšna je 

vloga sladkorja, soli ali kisa. Ravno tako ugotavljamo pomen temperature za optimalen 

rezultat postopka.  

 

Pri gospodinjstvu smo tako v okviru vaj Prehrana 1—3 izvajali termično obdelavo živil, 

preizkušali kuharske postopke in vpliv na zelenjavo, stročnice, jajca, meso, itd. Na koncu smo 

se pogovorili o rezultatih dela in bistvene ugotovitve zapisali v pripravljene učne liste. 

Pogosto je zaključek dela zahteval tudi senzorično oceno izdelkov.  
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Primer eksperimenta, ki ga lahko izvedemo pri pouku gospodinjstva  
 

Kuhanje zelenjave 

 

Pri gospodinjstvu učenci v 6. razredu spoznavajo zelenjavo. Poleg hranilne vrednosti 

zelenjave tako spoznajo različne postopke termične obdelave zelenjave in učinke, ki jih imajo 

različni postopki hrane na kakovost pripravljenega obroka. Eksperiment, s pomočjo katerega 

lahko učencem nazorno pokažemo vpliv medija, v katerem se kuha zelenjava, podajam v 

nadaljevanju. Eksperiment smo izvedli tudi študenti na fakulteti v okviru vaj.  

 

Potek dela: 

 

Študenti smo se razdelili v skupine po tri in si razdelili naloge. Pripravili smo različne medije, 

narezali zelenjavo in jo dali kuhati. Po odmerjenem času smo kuhano zelenjavo naložili na 

krožnik, izmerili pH in zapisali, kakšne barve in teksture je bila zelenjava po kuhanju 

(pomagali smo si z lestvico za senzorično ocenjevanje). Nato smo se pogovorili o rezultatih in 

jih zapisali v tabele. Ker smo imele skupine različno vrsto zelenjave, smo si ogledali tudi 

rezultate ostalih skupin. Tako smo prišli do ugotovitev, kako vodovodna voda, destilirana 

voda in voda z dodanim kisom ali sodo vpliva na spremljane lastnosti zelenjave.  

 

Navodila, ki smo jih dobili, so bila sledeča (po Kostanjevec, 2008): 

 

1. Izberite ustrezno vrsto zelenjave in jo narežite na manjše koščke enake velikosti. 

2. V vsako od posod vstavite 200 mL izbrane zelenjave in dodajte 120 mL vode, sodo 

oziroma kis. 

3. Izmerite pH medija. 

4. Zelenjavo kuhajte 10 oziroma 25 minut. 

5. Izpolnite tabelo. 
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Za določanje vplivov vpeljanih spremenljivk smo uporabili že oblikovano lestvico.  

 

Lestvica za senzorično ocenjevanje: 

BARVA TEKSTURA 
naravna trda 

rdeče-modra čvrsta 
modro-zelena hrustljava 
sivo-modra mehka 

rožnata, svetlo rdeča kašasta 
olivno zelena  

rumena  
motno rumena  

bela  
 

Rezultate lahko podamo na več načinov in sicer najpogosteje v sliki, tabeli ali grafu. Pri 

eksperimentu, ki smo ga izvedli pri vajah iz prehrane, bom podatke predstavila v obliki tabele 

in preko slike.  

 

a) Vpliv dolžine časa kuhanja na živilo 

 

OHROVT 
 

Tabela 2: Barva in tekstura ohrovta v različnih medijih po odmerjenem času 

 

MEDIJ 

 

pH 

KUHANJE (10 min) KUHANJE (25 min) 

BARVA TEKSTURA BARVA TEKSTURA 

vodovodna voda (120 mL) 8 naravno 
zelena čvrsta naravno 

zelena mehka 

destilirana voda (120 mL) 7 svetlo 
zelena trda rumeno-

rjava mehka 

vodovodna voda (120 mL) 
+ soda (2,5 ml) 9 močneje 

zelena mehka intenzivno 
zelena kašasta 

vodovodna voda (120 mL) 
+ kis (30 mL) 4 rumena čvrsta rumeno-

rjava trda 
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KROMPIR 

 
Tabela 3: Barva in tekstura krompirja v različnih medijih po odmerjenem času 

 

MEDIJ 

 

pH 

KUHANJE (10 min) KUHANJE (25 min) 

BARVA TEKSTURA BARVA TEKSTURA 

vodovodna voda (120 ml) 8 naravna mehka naravna mehka 
destilirana voda (120 mL) 7 naravna mehka naravna zelo mehka 
vodovodna voda (120 mL) 

+ soda (2,5 mL) 9 rumena mehka temno 
rumena zelo mehka 

vodovodna voda (120 mL) 
+ kis (30 mL) 

4 rumeno-
bela 

trda rumeno-
bela 

trda 

 

Poleg časa termične obdelave vpliva na senzorične lastnosti pripravljene zelenjave tudi medij, 

v katerem se kuha zelenjava. 
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b) Vpliv različnih medijev na živilo v času kuhanja (podan preko slike) 

 

Vodovodna voda: 

 

 

 

Slika 2: V vodovodni vodi kuhana ohrovt in krompir 

 

 

Ohrovt je po 10 minutah kuhanja v vodovodni vodi naravno zelene barve in dokaj čvrst, po 25 

minutah obdrži barvo, le tekstura se zmehča. Krompir, kuhan v vodovodni vodi, je po 10 in 

25 minutah kuhanja naravno rumene barve in mehak na otip. Čas kuhanja na barvo ne vpliva, 

spremeni pa se tekstura. Po 10 minutah je krompir mehak, po 25 minutah kuhanja pa zelo 

mehak na otip. 

  

OHROVT PO 10 MIN 
KUHANJA V 
VODOVODNI VODI 

OHROVT PO 25 MIN 
KUHANJA V 
VODOVODNI VODI 

KROMPIR PO 10 MIN 
KUHANJA V 
VODOVODNI VODI 

KROMPIR PO 25 MIN 
KUHANJA V 
VODOVODNI VODI 
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Destilirana voda: 

 

 

 

Slika 3: V destilirani vodi kuhana ohrovt in krompir 

 

 

Ohrovt po 10 minutah kuhanja v destilirani vodi rahlo spremeni barvo v svetlo zeleno, še 

vedno je trd na otip, po 25 minutah se obarva nekoliko rumeno-rjavo in postane mehak. 

Krompir je naravno rumene barve, ko ga kuhamo v destilirani vodi 10 ali 25 minut. Po 10 

minutah je krompir mehak, po 25 minutah pa zelo mehak na otip.  

  

OHROVT PO 10 MIN 
KUHANJA V 
DESTILIRANI VODI 

OHROVT PO 25 MIN 
KUHANJA V 
DESTILIRANI VODI 

KROMPIR PO 10 MIN 
KUHANJA V 
DESTILIRANI VODI 

KROMPIR PO 25 MIN 
KUHANJA V 
DESTILIRANI VODI 
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Voda z dodatkom sode: 

 

 

 

Slika 4: V vodi z dodano sodo kuhana ohrovt in krompir 

 

 

Voda z dodano sodo vpliva na ohrovt, saj so listi po 10 in 25 minutah kuhanja intenzivneje 

zeleni in zelo mehki, pri 25 minutah kar kašasti. Krompir se v vodi z dodano sodo po 10 ali 

25 minutah kuhanja intenzivneje obarva v rumeno. Po 10 minutah kuhanja je mehak, po 25 

minutah pa zelo mehak na otip. 

  

OHROVT PO 10 MIN 
KUHANJA V VODI S 
SODO 

OHROVT PO 25 MIN 
KUHANJA V VODI S 
SODO 

KROMPIR PO 10 MIN 
KUHANJA V VODI S 
SODO 

KROMPIR PO 25 MIN 
KUHANJA V VODI S 
SODO 
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Voda z dodanim kisom: 

 

 

 

Slika 5: V vodi z dodanim kisom kuhana ohrovt in krompir 

 

Ko ohrovt kuhamo v vodi, ki smo ji dodali kis, opazimo, da pri 10 minutah kuhanja listi 

porumenijo in so čvrsti, po 25 minutah kuhanja pa so listi rumeno-rjavi in trdi na otip. Ko 

krompir kuhamo v vodi s kisom, opazimo, da pri obeh odmerjenih časih krompir nekoliko 

pobledi in ostane trd. 

 

Zaključek 

 

Prišli smo do zaključka, da čas kuhanja in medij vplivata na zelenjavo. Nevtralni in bazični 

medij ne povzročita spremembe. Zelenjava se skuha in postane mehka po 25 minutnem 

kuhanju, medtem ko kis vpliva na zelenjavo. Ta ostane trda in nekoliko pobledi pri krompirju 

ter porumeni pri ohrovtu.  

  

OHROVT PO 10 MIN 
KUHANJA V VODI Z 
DODANIM KISOM 

OHROVT PO 25 MIN 
KUHANJA V VODI Z 
DODANIM KISOM 

KROMPIR PO 10 MIN 
KUHANJA V VODI Z 
DODANIM KISOM 

KROMPIR PO 25 MIN 
KUHANJA V VODI Z 
DODANIM KISOM 
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2.6. EKSPERIMENT V SOCIOLOGIJI 
 

Flere (2000) v Sociološki metodologiji pravi, da je eksperiment v družboslovnem 

raziskovanju omejen na področje ožjih družbenih situacij, na manjše družbene skupine. Z 

družbo kot celoto eksperiment v znanstvenem smislu ni mogoč, kot se temu pravi, z družbo 

kot celoto »eksperimentira« le zgodovina. Pravzaprav je sociološki eksperiment omejen na 

majhne skupine in institucije. Bolj kot v sociologiji je uveljavljen v psihologiji ter pedagogiki. 

Najpogostejše oblike družboslovnega eksperimenta se nanašajo na vprašanja, kot so 

učinkovitost posameznih metod pouka, poskusi za odpravo predsodkov, vpliv skupine na 

posameznika itd. Obstajajo tehtni razlogi, zakaj družboslovci vztrajajo pri eksperimentu kljub 

težavam in omejitvam. V nekem smislu je eksperiment metodološki ideal, je bolj popoln kot 

druge metode zbiranja podatkov, saj se uresničuje možnost kontrole situacije s strani 

raziskovalca in izločanja samo enega dejavnika ter ugotavljanja njegovega vpliva.  

 

Flere (2000) je tudi mnenja, da gre pri eksperimentu za preizkus, kjer raziskovalec, 

eksperimentator, aktivno posega v raziskovalno situacijo, in v tem je bistvena razlika med 

eksperimentom in opazovanjem. Lahko bi rekli, da gre tudi pri eksperimentu za opazovanje, 

saj eksperimentator intervenira, posreduje, vnaša določene spremembe v predmet 

raziskovanja. Tudi pri eksperimentu izhajamo iz določene hipoteze, zastavljamo vprašanja 

veljavnosti in zanesljivosti, vidni pa so tudi vsi problemi, značilni za znanstveno raziskovanje. 

Pri družboslovnem eksperimentu po opravljenem eksperimentu opravimo pogovor z 

raziskanci (raziskovanimi) eksperimentalnimi subjekti. V tem pogovoru raziskovalec najprej 

ugotovi, kakšne so reakcije raziskancev. Če so raziskanci že med eksperimentom ugotovili 

bistvo eksperimenta, jih bo moral izločiti, saj je ugotovitev bistva (vpliva eksperimentalnega 

dejavnika v teku eksperimenta) gotovo pripeljala do izkrivljanja njihovega vedenja in 

potemtakem tudi do rezultatov. Razen tega raziskovalec ob tej priložnosti nakaže, v čem je 

bilo bistvo eksperimenta, oziroma prizna, da je obstajal tudi cilj eksperimenta, s katerim 

subjekti niso bili seznanjeni, ko so jim bili cilji že vnaprej predstavljeni. Potrebno se je še 

opravičiti in povedati, da je bilo to zavajanje nujno in da mu je žal, da je do tega moralo priti. 

Končno mora še ugotoviti, če ni prišlo do kakšnih psihičnih motenj. Pri eksperimentu je 

možen tudi neuspeh. Do neuspeha pride lahko iz različnih razlogov, kadar eksperimentalni 

dejavnik ne deluje tako na eksperimentalno skupino, kot je predvideno v raziskovalni nalogi. 

Dogaja se, da subjekti dojamejo vpliv na nek drug način, ne pa na pričakovanega.  
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Flere (2000) govori tudi o pristranskosti raziskovalca: eksperimentator nezavedno izrazi svoja 

pričakovanja, zato je pri beleženju bolje uporabiti tehnična sredstva, kot pa ročno zapisovati. 

Med tehnična sredstva spadajo kamere, fotoaparati, kasetofoni itd. Poleg tega eksperimentator 

vpliva že s svojo navzočnostjo tako, da ima raziskovanec pogostoma v mislih domnevna 

pričakovanja raziskovalca in si prizadeva narediti boljši vtis. Vpliv tega raste s časom. 

Pomembni problemi z eksperimentom so tudi etičnega značaja. Kaj je dopuščeno v 

znanstvene namene? Eksperiment lahko prizadene raziskanca in pripelje do njegove napetosti, 

nelagodja, frustracij, sramu ter negotovosti. Vedno je treba pretehtati, kaj je še etično 

sprejemljivo. 

 

2.6.1. OBLIKE EKSPERIMENTA V SOCIOLOGIJI  
 

Flere (2000) nam v svojem delu predstavi več oblik eksperimenta.  

Kontrolirani eksperiment 
 

To je osnovna oblika eksperimenta oziroma eksperiment v ožjem pomenu besede, kjer ni 

nikakršnega odstopanja od idealno-tipske logike in oblike eksperimenta. Za ta eksperiment je 

značilno, da je celotno okolje, v katerem poteka eksperiment, pod popolno kontrolo 

raziskovalca. Prostor je laboratorij in je fizično ločen. Raziskovalec ima popoln nadzor nad 

okoljem. Uporabljamo ga predvsem pri manjših skupinah in traja krajši čas.  

 

Časovni eksperiment 
 

Tukaj prihaja do odstopanja od idealne slike eksperimenta v tem, da ni kontrolne skupine. 

Skupine zaupajo možnosti sklepanja na osnovi razlik med stanjem pred pričetkom in po 

prenehanju vpliva eksperimentalnega dejavnika. S tem je mogoče veliko pridobiti glede 

ekonomičnosti, saj ni potrebno delati z dvema skupinama, ampak samo z eno. Opazovati jo je 

potrebno pred pričetkom in po koncu izpostavljanja vpliva. 
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Terenski eksperiment 

 
To je različica eksperimenta (nekoliko podobna naravnemu eksperimentu). Podani so pogoji 

za eksperiment, vendar ga ne izvajajo v laboratoriju, temveč v določenih naravnih pogojih, 

kjer bi do takšne situacije sicer lahko prišlo, vendar se sedaj izvaja umetno povzročeno. Torej 

do dogodkov, pomembnih za eksperiment, ne prihaja samodejno, vendar lokacija izvajanja 

eksperimenta ni pod kontrolo raziskovalca. Zadeve potekajo na terenu. Tudi tukaj ni 

kontrolne skupine.  

 

Naravni eksperiment 
 

V družbenem življenju pogostoma ni možno izvajati eksperimenta v ožjem pomenu, vendar 

pa se samodejno pojavljajo situacije, kjer so izpolnjeni pogoji za sklepanje s pomočjo logike 

eksperimenta. Raziskovalec opazuje dogajanje, ki ima neke druge vzroke, ne pa 

eksperimentatorjevo oblikovanje okolja in vplivanja z eksperimentalnim dejavnikom. 

Metodologi svarijo, da so naravni eksperimenti pogostoma nepopolni, ker ni možno 

kontrolirati, ali dejansko ni prišlo do kakšnega nezaznavnega vpliva. Morda so najbolj 

preprosti eksperimenti z dvojčki, ki so odrasli v različnih pogojih.  

 

Anketni eksperiment 
 

Pri anketnem eksperimentu lahko govorimo o dveh pomenih. Pri prvem pomenu so mišljeni 

podatki o testu in pretestu, ki jih zbiramo z anketo, pri drugem pa gre za izvajanje običajne 

ankete samo na eni skupini anketirancev (vzorec), pri čemer lahko posamezne neodvisne 

spremenljivke smatramo za eksperimentalni dejavnik. 
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3. EMPIRIČNI DEL 
 

3.1. METODOLOGIJ A 
 

3.1.1. NAMEN IN CILJI DIPLOMSKEGA DELA 
 

Namen diplomskega dela je bil na podlagi domače in tuje literature proučiti in poiskati 

različna poimenovanja in definicije eksperimenta, ga predstaviti na različnih področjih kot so 

kemija, fizika, sociologija in gospodinjstvo ter predstaviti razliko med demonstracijskim 

eksperimentom in eksperimentom učencev. 

 

Želela sem tudi preveriti, kakšna so mnenja učiteljev do učinka eksperimenta v učnem 

procesu ter kakšni so pozitivni in negativni vidiki le-tega. Namen diplomskega dela pa je bil 

tudi pridobiti mnenja učencev o izpeljani učni uri z eksperimenti in tako ugotoviti, ali so 

učenci bolje motivirani za izvajanje eksperimentov, ali so jim všeč in si jih pri pouku želijo 

več.  

 

3.1.2. HIPOTEZE 
 

Pri pisanju diplomskega dela so mi bile v pomoč naslednje hipoteze: 

 

1. Večina učencev si želi več eksperimentov pri pouku gospodinjstva.  

 

2. Večina učencev je bolje motivirana za delo/učenje pri izvajanju eksperimentov kot pri 

poslušanju razlage snovi.  

 

3. Večina učiteljev je mnenja, da so eksperimenti zahtevni in vzamejo veliko časa za 

pripravo. 
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3.1.3. METODA RAZISKAVE 
 

Pri pisanju diplomskega dela sem uporabljala deskriptivno kvantitativno in kvalitativno 

metodo dela. Tehnika zbiranja podatkov je bil anketni vprašalnik. S pomočjo anketnega 

vprašalnika sem pridobila mnenja učencev o izpeljani uri s pomočjo eksperimenta in mnenja 

učiteljev o eksperimentu. 

 

Izvedba 

 

Izpeljala sem pet samostojnih ur na temo ogljikovih hidratov v vsaki skupini, od tega dve uri 

z razlago, dve uri z eksperimentalnim delom ter eno uro ponavljanja in utrjevanja znanja. V 

prvem oddelku so bili učenci razdeljeni in imeli vaje ločeno v dveh skupinah, v drugem 

oddelku pa so imeli vsi učenci vaje skupaj. V prvem oddelku so učenci eksperimente izvajali 

samostojno po trije ali štirje skupaj, v drugem pa smo določili prostovoljce za izvajanje 

eksperimenta, ostali učenci pa so opazovali in poslušali. Z eksperimenti smo ugotavljali 

lastnosti ogljikovih hidratov (sladkorja in moke). Naši spreminjajoči parametri so bili topnost, 

okus in toplota. Pri sladkorju smo lahko ugotavljali topnost in okus ter vpliv toplote na 

sladkor. Nato smo izvedli še eksperimente z moko. Ugotavljali smo topnost moke v vodi in jo 

segrevali na zmernem ognju. Na koncu smo se pogovorili o rezultatih in zaključke zapisali v 

zvezek.  

 

Ob zaključku ure sem se z učenci pogovorila in jim razdelila kratek vprašalnik, s katerim sem 

želela pridobiti povratno informacijo o izpeljani učni uri. Zanimalo me je, če so jim bili 

eksperimenti všeč, če so vedeli, kakšen je bil namen izpeljanih eksperimentov in če bi znali 

razložiti, kaj so se o ogljikovih hidratih naučili. Zanimalo me je tudi, če jim je predmet 

gospodinjstva všeč in koliko praktičnih vaj imajo pri samem predmetu.  

 

Za mnenja o eksperimentu kot metodi dela pa sem povprašala tudi pet učiteljic gospodinjstva. 

Zanimalo me je, koliko let poučujejo gospodinjstvo, kakšen je njihov način poučevanja in če 

vključujejo tudi metodo eksperimenta v proces učenja. Želela sem izvedeti, kakšne so po 

njihovem mnenju prednosti in slabosti eksperimenta, kako bi s svojimi besedami razložile, kaj 

je eksperiment, ter če so se tekom študija srečale s to metodo in jim znanje danes koristi. 
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Zanimalo me je, kakšno je njihovo mnenje o všečnosti eksperimentov pri učencih. Nazadnje 

pa sem želela izvedeti, kakšna je po njihovem mnenju razlika med vajami in eksperimentom. 

3.1.4. VZOREC 
 

Raziskavo sem izpeljala na Osnovni šoli Matije Čopa v Kranju. V šoli sem bila prisotna dva 

meseca, v januarju in februarju, eksperimentalni del pa sem izvedla v januarju 2011. Pri 

eksperimentalnem delu je sodelovalo 40 učencev, od tega je bilo 25 dečkov in 15 deklic. 

Učenci prvega oddelka so bili pri vajah razdeljeni na polovico, medtem ko je drugi oddelek 

vaje izvajal skupaj. Povprečna starost učencev je bila 11 let.  

 

Odgovore učiteljic sem dobila s pomočjo vprašalnika, ki sem ga poslala preko elektronske 

pošte. Tako sem preko pošte dobila tri izpolnjene vprašalnike, z dvema učiteljicama pa sem se 

srečala osebno. S prvo sva se večinoma pogovarjali in sem si odgovore zapisovala sproti, 

medtem ko sva imeli z drugo učiteljico intervju, ki sem ga posnela na diktafon. 

 

3.1.5. POTEK DELA 
 

3.1.5.1. PROSTOR IZVAJANJA EKSPERIMENTA 
 

Učilnica je velika, svetla in funkcionalno opremljena za izvajanje pouka in praktičnih vaj. V 

učilnici so štirje delovni pulti, trije štedilniki s pečico in umivalnikom, hladilnik, pomivalni 

stroj, v omarah je veliko gospodinjskih aparatov, posod, krožnikov, kar zadošča za delo z 

večjim številom učencev.   

  
 

Slika 6: Razporeditev miz omogoča 
nemoten pogled na tablo 

Slika 7: Prostorna učilnica z veliko 
omarami in delovnimi pulti 

Slika 8: Skupine se ne motijo med 
delom, saj so delovni pulti v 
učilnici ločeni 
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3.1.5.2. MATERIAL IN PRIPOMOČKI UPORABLJENI PRI 
EKSPERIMENTU 

 

Pri eksperimentih na temo ogljikovih hidratov, smo uporabili naslednje pripomočke:  

ü  list z navodili,  

ü stekleni kozarci, 

ü skodelice, 

ü krožniki, 

ü ponev, 

ü večja posoda, 

ü kuhalnica, 

ü mala in velika žlica, 

ü nož, 

ü sladkor, 

ü moka. 

 

 

Učni cilji, ki sem jih želela realizirati so bili naslednji: 

ü Učenci poznajo različna živila, bogata z ogljikovimi hidrati. 

ü Učenci znajo ustrezno uvrstiti živila, bogata z ogljikovimi hidrati v prehransko 

piramido.  

ü Učenci spoznajo pomen škroba, prehranskih vlaknin in sladkorja za človeka.  

ü Učenci poznajo posledice uživanja prevelikih ali premajhnih količin ogljikovih 

hidratov za organizem. 

ü Učenci opišejo spremembe živil med toplotno obdelavo. 

ü Učenci znajo pravilno izbrati posodo, ki jo potrebujejo za kuhanje.  

  

Slika 9: Uporabljeni material in pripomočki pri eksperimentih 
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Učenci so s pomočjo eksperimentov ugotavljali izbrane lastnosti sladkorjev in škroba, ki so 

prikazane v tabeli. S kljukico so označene lastnosti, ki smo jih opazovali.   

 
Tabela 4: Lastnosti sladkorja in škroba  

LASTNOSTI SLADKORJA LASTNOSTI ŠKROBA 
ü topni v vodi ü v vodi ni topen 
ü pri suhem segrevanju tvorijo 

karamel 
ü pri suhem segrevanju tvori 

dekstrin 
ü brez vonja ü brez vonja 
ü so sladkega okusa ü v vodi nabrekne 
ü plazmolitični učinek  
ü konzervirajoči učinek  

 

Pri eksperimentih smo bili osredotočeni na naslednje spremenljivke: 

ü čas, 

ü temperatura, 

ü medij. 
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3.1.5.3. IZVAJANJE EKSPERIMENTOV 
 

a) Topnost sladkorja in moke 
 

Vpliv temperature na topnost lahko ugotavljamo s časom, ki je potreben, da se sladkor 

raztopi.  

Učenci so dobili naslednjo nalogo. 

 

- Pripravi si dva kozarca, enega z mrzlo in drugega z vročo vodo. Vanju stresi dve žlički 

sladkorja in mešaj. Kaj opaziš? 

 

 

 

 +      +  +   =  ? 

 

 

  

 

 

 +         +      +     =  ? 

 

 

 

Predvidevanja učencev na topnost sladkorja so bila sledeča:  

ü Sladkor se bo stopil.  

ü Sladkor se bo v vroči vodi stopil hitreje kot v mrzli. 

ü Če ne bomo mešali, se bo sladkor usedel na dno kozarca. 

ü Sladkorja v vodi ne bomo videli. 

  

KOZAREC 
MRZLE VODE 

SLADKOR 

ŽLIČKA MEŠAJ 4 MIN 

KOZAREC  
VROČE VODE 

SLADKOR 
ŽLIČKA MEŠAJ 4 MIN 
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Učence sem vprašala, če je tudi moka živilo z ogljikovimi hidrati. Zanimalo me je, če se stopi 

v vodi in če se ne, ali se bo morda v vodi v nekem trenutku le raztopila, če bomo vodo 

segrevali. Učenci so dobili naslednjo nalogo.  

 

- Pripravi si dva kozarca, enega z mrzlo in drugega z vročo vodo. V vsakega dodaj dve 

žlici moke in mešaj. Kaj opaziš? 

 

  

 +          +      +      =  ?  

 

 

 

 

 

  

 +         +     +     =  ? 

 

 

  

 

Predvidevanja učencev glede na topnost moke so bila: 

ü Moka se ne bo stopila.  

ü Moka se bo usedla na dno kozarca.  

ü Voda bo bele barve, ko bomo dodali moko.  

ü Mogoče se bo pa moka v vroči vodi malo stopila.  

KOZAREC 
MRZLE VODE 

MOKA 
ŽLIČKA 

MEŠAJ 4 MIN 

KOZAREC 
VROČE VODE 

MOKA 
ŽLIČKA MEŠAJ 4 MIN 
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Učenci so:  

ü dokazali, da so sladkorji v vodi topni. V vroči vodi se je sladkor stopil hitreje kot v 

mrzli. Postopek lahko v obeh primerih pospešimo z mešanjem.  

ü dokazali, da moka (škrob) v vodi ni topna, nabrekne.  

 

Sklep: Vsi ogljikovi hidrati niso topni v vodi. 

 

b) Okus sladkorjev 

 

Sladkorji so sladkega okusa. Poznamo več vrst sladkorjev: fruktoza, glukoza, laktoza, maltoza 

in saharoza. Razlika med njimi je v jakosti sladkega okusa.  

 

Učenci so dobili naslednjo nalogo. 

 

- Pripravi si kozarec z mrzlo vodo in vanj stresi dve žlički sladkorja. Mešaj, nato pa 

poskusi. Kakšnega okusa je voda? 

 

 

 

 +    +      +   +       =  ? 

 

 

 

 

KOZAREC 
MRZLE VODE 

SLADKOR 
ŽLIČKA MEŠAJ 4 MIN 

POPIJ 

Slika 10: Ugotavljanje topnosti sladkorja Slika 11: Ugotavljanje topnosti škroba (moke) 
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Predvidevanja učencev glede na okus sladkorja: 

ü Sladkor je sladek, zato bo tudi voda, ki jo bomo popili, sladkega okusa.  

ü Namesto belega sladkorja bi lahko uporabili rjavega, saj je bolj zdrav.  

 

 

Slika 12: Ugotavljanje okusa sladkorja 

 

Učenci so: 

ü ugotovili, da je sladkor sladkega okusa.  

 

Sklep: Nekateri ogljikovi hidrati (v našem primeru sladkor) so sladkega okusa.  

 

c) Vpliv toplote na sladkor in moko 

Zanimalo nas je, kakšen je vpliv toplote na sladkor in moko. Učenci so izvedli naslednjo 
nalogo. 

 

- Pripravi ponev in vanjo dodaj dve žlici sladkorja. Segrevaj na zmernem ognju in 

neprestano mešaj. Kaj se zgodi s sladkorjem? 

 

 

 

 +    +           =  ? 

 

 

PONEV 
SLADKOR 

NA ZMERNI TEMPERATURI 
MEŠAJ 4 MIN 
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Predvidevanja učencev na pomen toplote pri sladkorju: 

ü Sladkor se bo stopil.  

ü Če bomo imeli višjo temperaturo, se bo hitreje stopil.  

ü Sladkor se bo »zažgal«.  

ü Dobili bomo tekoč sladkor.  

ü Sladkor bo postal karamela, tako delajo karamelne bombone.  

ü Sladkor bo rjave barve.  

ü Lepo bo dišalo.  

 

 

 

Učenci so postopek ponovili še z moko. 

 

- Pripravi ponev in vanjo dodaj dve žlici moke. Segrevaj na zmernem ognju in 

neprestano mešaj. Kaj se zgodi z moko? 
 

 

 

 +      +      =  ? 

 

 

 

 

 

PONEV 
MOKA 

NA ZMERNI TEMPERATURI 
MEŠAJ 4 MIN 

Slika 13: Učenčevo opazovanje spremembe 
sladkorja 

Slika 14: Toplota povzroči, da sladkor 
karamelizira 
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Predvidevanja učencev na pomen toplote pri moki: 

ü Moko bomo morali mešati, da se ne bo »zažgala«.  

ü Moka bo smrdela.  

ü Če ne bomo dodali vode, se lahko moka prime na dno ponve. 

 

 
 

Učenci so: 

ü ugotovili, da toplota sladkor stopi in sladkor karamelizira.  

ü spoznali, da toplota na moko vpliva drugače, saj se ta ne stopi. Moka porjavi, tvori se 

dekstrin.  

 

Sklep: Toplota na ogljikove hidrate različno vpliva: nekateri se stopijo, drugi ne. 

 

KOT DODATEK: 

d) Kuhanje kompota (namen sladkanja kompotov, marmelad) 
 

- Pripravi jabolka, jih olupi, nareži na krhlje in kuhaj v vodi približno 10 minut. Nato 

dodaj sladkor. Poskušaj ugotoviti, kakšen je namen sladkanja marmelad in kompotov. 

 

 

 

 

 

 

Slika 15: Učenci opazujejo vpliv toplote na 
moko 

Slika 16: Moka porjavi, tvori se dekstrin 
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 +   +     +       =  ? 

 

 

 

Predvidevanja učencev: 

ü Jabolka se bodo skuhala in postala mehka.  

ü Jabolka bomo lahko pojedli, ker bodo kuhana.  

ü Kompot bo dober, ker ga bomo sladkali.  

ü Kompote in marmelade moramo sladkati, da so dobri (ker je nekatero sadje kislo in 

potem kompot ali marmelada ne bi bila tako dobra).  

ü Če sladkamo kompot, ga imamo dalj časa.  

 

 

 

 

 

 

 

Učenci so:  

ü ugotovili, da so se jabolka skuhala in smo dobili kompot. Sladkali smo ga zaradi 

boljšega okusa, podaljšamo pa tudi rok uporabe. 

 

Sklep: Namen sladkanja kompotov, marmelad je podaljšati rok uporabe. Sladkor ima 

konzervirajoči učinek, če je dodan v ustrezni količini.  

  

JABOLKO NOŽ 
SLADKOR 

JABOLKA KUHAJ 
10 MIN 

Slika 17: Učenka lupi jabolka za 
kompot 

Slika 18: Kuhanje jabolčnega kompota 



PELKO, Anja (2012). Odziv učencev na eksperimentalno delo pri pouku gospodinjstva. Diplomsko 
delo. Pedagoška fakulteta, Ljubljana.  
 

46 
 

3.1.5.4. POVZETEK IZPELJANIH EKSPERIMENTOV 
 

ü Z eksperimenti smo se naučili in dokazali, da vsi ogljikovi hidrati niso topni v vodi. 

Sladkor se namreč stopi, medtem ko moka ne in samo nabrekne.  

ü Ugotovili smo, da so nekateri ogljikovi hidrati (sladkorji) sladki.  

ü Suha toplota povzroči topljenje sladkorja, kar tvori karamel. Toplota vpliva tudi na 

moko, ta porjavi in tvori dekstrin (pomemben je za lažjo prebavo).  

ü Nazadnje smo za popestritev skuhali kompot ter povedali, da ima sladkor 

konzervirajoči učinek, če je dodan v ustrezni količini, kar pomeni, da lahko 

marmelade (tudi kompote) hranimo daljši čas. Pri kompotih moramo biti pazljivi, saj 

lahko hitro opazimo plesen. 

  



PELKO, Anja (2012). Odziv učencev na eksperimentalno delo pri pouku gospodinjstva. Diplomsko 
delo. Pedagoška fakulteta, Ljubljana.  
 

47 
 

3.2. REZULTATI 
 

V pregledu literature (Wissiak Grm, 2001) sem zasledila, da se učenci iz eksperimentov 

naučijo več, si razjasnijo nove pojme in so zanje spodbudna motivacija. Poveča se tudi interes 

do samega predmeta. Eksperiment je lahko čudovit pripomoček pri razlagi snovi ali uvodni 

motivaciji, ki vzbudi zanimanje učencev. Smiselno je, da učitelji pretehtajo, kdaj so 

eksperimenti smiselni in kdaj lahko učence zbegajo.  

 

Predmet gospodinjstva je lahko zelo zanimiv predmet. Zanimalo me je, če sta bili učni uri, ko 

smo izvajali eksperimente, učencem zanimivi. 

 

 
Graf 1: Mnenje učencev o izpeljani uri 

 

Pričakovala sem, da se bodo učenci večinoma odločili za odgovor da in res je bilo tako. Kar 

večina, 38 učencev (95 %), je bilo mnenja, da sta bili uri zanimivi, medtem ko se dva učenca 

(5 %) nista znala opredeliti. 

 

Zanimalo me je tudi, če sem razumljivo podala navodila, ter če sem pravilno poudarila, kaj 

morajo opazovati in na kaj naj bodo posebej pozorni.  

 

95 %

5 %

DA

NE

Ne vem
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Graf 2: Mnenje učencev o razumljivosti podajanja navodil 

 

Za odgovor da, da jim je bilo vse razumljivo in jasno, se je odločilo 33 učencev (82 %), pet 

učencev (13 %) se s tem ni strinjalo, le dva učenca (5 %) pa se nista znala odločiti in sta 

obkrožila odgovor ne vem.  

 

Najpogostejša težava eksperimentov je velikokrat zahtevnost, težko razumevanje pojavov in 

pojmov. Če se ga učitelji lotijo na pravi način, lahko marsikateremu učencu pomagajo 

odpraviti težave pri razumevanju in pojasnjevanju pojmov ter pojavov. Zanimalo me je, če so 

učenci razumeli predstavljeno vsebino preko eksperimentov.  

 

 

Graf 3: Razumevanje predstavljene vsebine 
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Kar 33 učencev (92 %) je jasno povedalo, da vedo, o čem smo govorili in kaj smo delali, pet 

učencev (13 %) je bilo mnenja, da niso vedeli, za kaj se gre in kaj smo delali. Le dva učenca 

(5 %) se nista znala opredeliti. 

 

1. Interes učencev za eksperimentalno delo 

 

Eksperimente je velikokrat težko načrtovati, težko se je odločiti, pri kateri vsebini jih 

uporabiti, da bodo sploh smiselni. Tudi sama sem imela več idej, a odločila sem se za 

predstavljene. Zanimalo me je, če so bili eksperimenti učencem všeč.  

 

 
Graf 4: Všečnost eksperimentov 

 

Večini učencev so bili eksperimenti všeč. Za odgovor da se je tako odločilo 34 učencev (85 

%), medtem ko enemu učencu (2 %) niso bili všeč. Zopet je bilo pet učencev (13 %), ki se 

niso znali odločiti, zato so obkrožili odgovor ne vem. 

 

HIPOTEZA 2 

 

Po pogovoru z učenci in na podlagi rezultatov, ki jih prikazujeta graf 1 in graf 4, lahko 

hipotezo, da je večina učencev bolje motivirana pri izvajanju eksperimentov kot pri 

poslušanju razlage snovi, potrdim.  
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Pomen izvajanja eksperimenta je vsekakor v tem, da učenec razume bistvo izvedenega, da 

razume končni rezultat. Ali smo dosegli ta cilj, se lahko prepričamo s pomočjo povratne 

informacije učencev. Lahko jih spodbudimo, da nam razložijo, kaj so se naučili. Učence sem 

vprašala, če bi znali razložiti, kaj so se naučili.  

 

 
Graf 5: Mnenje učencev o sposobnosti razlage naučenega 

 

Odgovori so me nekoliko presenetili, saj sem mislila, da se bo več učencev odločilo za 

odgovor da, da so sposobni razložiti, kaj so se naučili. Pa vendar je bilo 30 učencev (75 %) 

mnenja, da bi znali povedati bistvo, deset učencev (25 %) pa meni, da bi bila to pretežka 

naloga. 

 

Ure gospodinjstva so lahko zelo prijetne ure. Učitelji imajo veliko možnosti pri izbiri 

pripomočkov, materiala, ki ga lahko uporabijo pri svojem predmetu. Z učenci se lahko 

odpravijo na ogled različnih trgovin, bolnišnic, lekarn, muzejev, šol, tudi gostiln, kjer učenci 

spoznavajo poklice, delo teh ljudi, oblike trgovanja in delovanja, prehranjevanja itd., ki so 

pomembni za nadaljnje življenje. Prav tako je pomembno, da je učitelj inovativen, da rad 

izbere različne metode dela, da spodbuja učence k pogovoru in novemu odkrivanju. Uvajanje 

eksperimentov je vsekakor priporočljivo, saj tako popestrimo predmet, vzbudimo zanimanje 

in morebiti pojasnimo težavnejšo snov, ki si jo učenci težko predstavljajo.  
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Zanimalo me je, kakšne so želje učencev po več praktičnih urah (da bi eksperimentirali, 

kuhali, pekli, šivali, izdelovali izdelke, obiskali različne institucije, itd.).  

 

 

Graf 6: Želje učencev po učenju z eksperimenti in praktičnimi vajami 

 

Moja predvidevanja so bila pravilna, saj so učenci prepričljivo odgovorili, da si želijo več 

praktičnega in eksperimentalnega dela. Kar 36 učencev (90 %) je odgovorilo, da si želi več 

takega načina dela. Le en učenec (2 %) je bil mnenja, da jih je dovolj in si jih ne želi. Zopet 

pa se trije učenci (8 %) niso znali odločiti.  

 

Učence sem prosila, da naj napišejo, kaj jim je bilo pri pouku pravzaprav všeč. Želela sem, da 

se osredotočijo na izpeljane eksperimente. Spodaj sem zapisala najpogostejše odgovore. 

 

- Pri pouku so mi bili všeč eksperimenti. 

- Všeč so mi bili eksperimenti ali poskusi, so zelo dobri. 

- Všeč mi je bilo, da smo kuhali in jedli. Dobili smo možnost, da to lahko izvedemo tudi 

doma.  

- Všeč mi je bilo, ker nismo veliko pisali. 

- Pri pouku mi je bilo všeč, da se učiteljica ni drla, da smo se naučili, kako se naredi 

kompot, da smo delali poskuse. 

- Všeč mi je bilo, da smo kuhali. 

- Fino je bilo, da smo eksperimentirali in vse pojasnili.  
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- Všeč mi je bila karamela. 

- Všeč mi je bila dobra razlaga, sproščenost, red v razredu, bili sta zanimivi uri.  

- Pri pouku mi je bilo všeč, da smo se lahko pogovarjali, ko smo izvajali eksperimente. 

 

Odgovori, ki so jih zapisali učenci, so me pozitivno presenetili. Tako sem dobila njihovo 

mnenje na izpeljane eksperimente. Vsekakor lahko rečem, da so jim bili všeč in da so uživali 

v eksperimentalnem delu.  

 

HIPOTEZA 1 

 

Na podlagi pisnih odgovorov učencev in na podlagi pridobljenih rezultatov, ki jih prikazuje 

graf 6, lahko hipotezo, da si večina učencev želi več eksperimentov pri pouku gospodinjstva, 

potrdim.  

 

Učenci so bili motivirani pri delu, saj jih je gnala radovednost. Bili so pripravljeni na 

eksperimente, želeli so videti, kaj se bo zgodilo, kljub znanju in izkušnjam, ki jih že imajo. Po 

pogovorih, da so razlage preveč monotone in dolgočasne, da morajo samo pisati, jim je bil del 

pouka z eksperimenti zelo všeč. Držali so se navodil, me poslušali in pridno sodelovali. Na 

izpeljani uri z razlago in z eksperimenti lahko rečem, da so bili zagotovo bolj navdušeni, 

motivirani in zainteresirani pri uri z eksperimenti. Če se vrnem tudi na vprašanje, ali sta jim 

bili uri zanimivi, kjer je 95 % učencev pritrdilno odgovorilo, da ja, in 85 % učencev, da so jim 

bili eksperimenti všeč.  
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2. Interes učencev do predmeta gospodinjstva 

 

Zdi se mi pomembno, da vsak učitelj poskrbi za svoj predmet, da je pester, da na preprost 

način razloži snov, da spodbuja h kritičnemu mišljenju in tako omogoča razpravo, da kdaj 

poseže tudi po zabavni nalogi in vaji. Gospodinjstvo je predmet, ki uči za življenje, zato je 

lahko kljub osvajanju novega znanja zabaven in sproščujoč. Zanimalo me je, kaj o predmetu 

gospodinjstva menijo učenci.  

 

 

Graf 7: Odnos učencev do predmeta gospodinjstva 

 

Večina, 31 učencev (77 %), ima rada predmet gospodinjstva in se jim ne zdi dolgočasen, 

medtem ko so štirje učenci (10 %) mnenja, da je predmet dolgočasen, saj v njem ne vidijo 

smisla. Zopet je bilo pet učencev (13 %), ki se niso znali opredeliti. Učenci so mnenja, da je 

včasih zabaven in da jim je všeč, spet drugič pa jih ne zanima, saj je tema dolgočasna. Seveda 

mislim, da je veliko odvisno od obravnavane teme.  

 

Velikokrat je navdušenje za predmet odvisno od dela, ki ga opravljajo doma. Tisti, ki radi 

kuhajo, pomagajo staršem pri peki, pospravljanju, pomivanju ipd., imajo raje predmet kot 

tisti, namesto katerih vse postorijo starši. Zanimalo me je, koliko so učenci aktivni in 

pomagajo doma pri opravilih.  
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Graf 8: Pomoč učencev v domačem gospodinjstvu 

 

Kar 35 učencev (87 %) doma redno pomaga pri opravilih, dvema učencema (5 %) ta dela niso 

všeč. Le trije učenci (8 %) včasih kaj postorijo, večinoma pa ne.  
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3.3. DEFINICIJA EKSPERIMENTA PO MNENJU 
UČITELJIC GOSPODINJSTVA 

 

Z učiteljicami gospodinjstva sem se pogovarjala o eksperimentih. Zanimalo me je njihovo 

mnenje o eksperimentu. Prosila sem jih, da mi po svojih besedah povedo, kaj je za njih 

eksperiment. 

 

3.3.1. RAZMIŠLJANJA UČITELJIC 
 

»Eksperiment je osnovni pripomoček, predvsem pri naravoslovnih predmetih, za popestritev, 

obravnavo nove učne snovi ali ponovitev.« (Učiteljica 1) 

 

»Eksperiment je po slovensko poskus, s katerim dokažemo ali preverimo neko trditev. Nato jo 

lahko ovržemo ali potrdimo.« (Učiteljica 2) 

 

»Eksperiment je metoda praktičnega dela, pri katerem so določene zakonitosti, ki jih 

ugotavljamo. Lahko se ovržejo ali pa potrdijo. Na začetku si postavimo cilj, kaj želimo doseči. 

Včasih je prav, da je eksperiment neuspešen, ker si učenci zapomnijo, kaj je šlo narobe in 

pridejo sami do odgovora.« (Učiteljica 3) 

 

»Eksperiment je pripomoček, metoda dela s katerim znanstveno raziskujemo in preverjamo 

zakonitosti, hipoteze.« (Učiteljica 4) 

 

»Eksperiment je ciljno usmerjeno dogajanje, ki poteka v določenih pogojih v določenem 

zaporedju korakov.« (Učiteljica 5) 
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3.3.2. LASTNOSTI  EKSPERIMENTOV PO MNENJU UČITELJIC 
 

Vsak eksperiment ima lahko prednosti (pozitivne lastnosti) in slabosti (negativne lastnosti). 

Vsakemu učitelju lahko predstavlja izziv, saj se ga loti z vnemo, vloži veliko truda, 

marsikomu pa je v breme, saj priprava zahteva veliko časa in posebnih pripomočkov, ki pa jih 

na šoli velikokrat ni. Za mnenje sem prosila tudi učiteljice gospodinjstva, ki so povedale, 

kakšne so pozitivne in negativne lastnosti eksperimenta iz njihovih izkušenj. 

 

POZITIVNE LASTNOSTI EKSPERIMENTA  
 

»Razbitje monotonosti razlage, učenci se učijo novih veščin (opazovanje, samostojnost, 

poslušanje, delo v skupini, pisanje eksperimentalnega dnevnika, potrpežljivost). Z 

eksperimenti jim snov približamo in damo malce bolj življenjski pridih. Učenci si snov bolje 

zapomnijo, če zadevo vidijo, tudi to, da učenci raje pridejo na uro, če vedo, da se bodo 

izvajali eksperimenti.« (Učiteljica 1) 

 

»Eksperiment je zanimiv, pritegne pozornost, motivira, poveča pomnjenje in s tem tudi 

količino znanja.« (Učiteljica 2) 

 

»Eksperiment je zanimiv, ker učencem vzbudi radovednost, sami opazujejo, pridejo do nekih 

zakonitosti, ura je spremenjena, kar pomeni uporaba drugačne metode, lahko gremo v 

kemijsko učilnico in delamo z drugačnimi sestavinami. Vse to pozitivno vpliva na učence, na 

njihovo aktivnost.« (Učiteljica 3) 

 

»Eksperiment je za učence zanimiv, snov si bolje zapomnijo, z eksperimentom lahko preverijo 

nekatera dejstva, uživajo, ko opazujejo spremembe. Ker je ura drugačna, so bolje 

motivirani.« (Učiteljica 4) 

 

»Z eksperimentom učence navajam k doslednemu branju besedila, sledenju posameznih 

korakov v pravilnem zaporedju, naučijo se opazovati, primerjati in analizirati, zakaj se je 

nekaj zgodilo.« (Učiteljica 5) 
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NEGATIVNE LASTNOSTI EKSPERIMENTA  
 

»Slabosti sta predvsem priprava in čas, ki sta potrebni za eksperiment. K sreči imam 

laborantko, ki zadeve pripravi in mi pri uri tudi pomaga (če so eksperimenti demonstracijski). 

Je pa res, da je vsak razred nekaj posebnega. V nekaterih razredih bi večino snovi lahko 

predelala s pomočjo eksperimentov. So pa razredi oziroma posamezniki v njem, kjer bi se 

zaradi igrivosti (kar je lahko nevarno) eksperimentom raje izognila. Težko je izvajati 

samostojno eksperimentalno delo učencev (skupinsko delo), če je učencev veliko. Tudi če na 

začetku ure vse razložiš, učenci med samim delom postavljajo vprašanja in je s tem težko 

opazovati cel razred in še odgovarjati na vprašanja. Slabost bi bila lahko tudi ta, da se vseh 

potrebščin, materiala ne da dobiti oziroma je predrag (predvsem pri kemiji).« (Učiteljica 1) 

 

»Slabost je ta, da eksperiment vedno ne uspe, potrebno je kar nekaj časa za pripravo, lahko je 

tudi nevaren (pri kislinah).« (Učiteljica 2) 

 

»Negativna lastnost je vsekakor, če je eksperiment slabo pripravljen, če ne veš, kakšen bo cilj 

in lahko učence zbegaš. Zato mislim, da se eksperimentov učitelji izogibajo in raje teoretično 

razlagajo snov. Seveda je potrebno veliko priprav.« (Učiteljica 3) 

 

»Kot negativno lastnost bi omenila predvsem to, da nekateri učenci eksperimenta ne vzamejo 

resno, da je to nekakšna igra in se zato lahko zabavajo. S tem eksperiment zgubi pomen, ker 

učenci ne znajo izločiti bistva. Seveda pa je potrebno tudi veliko priprav in časa, ki ga 

moramo vložiti v samo izvedbo.« (Učiteljica 4) 

 

»Posebnih negativnih lastnosti ne vidim. Mogoče le vložen trud za pripravo in čas. 

Eksperiment je potrebno prilagoditi znanju in starosti učencev ter poskrbeti za varno 

izvedbo.« (Učiteljica 5) 
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HIPOTEZA 3 

 

Vse anketirane učiteljice gospodinjstva se strinjajo, da je priprava eksperimenta zelo 

zahtevna. Po eni strani terja veliko znanja, iznajdljivosti, izkušenj, po drugi pa je pomemben 

odnos učencev do predmeta. Vse so omenile čas, ki ga vzame sama priprava, poleg tega pa 

seveda, da je zahteven, da ga učenci po navadi ne razumejo in ga vzamejo kot zabavo. Na 

osnovi pridobljenih odgovorov s strani učiteljic gospodinjstva lahko hipotezo, da je večina 

učiteljev mnenja, da so eksperimenti zahtevni in vzamejo veliko časa za pripravo, potrdim.  

 

3.3.3. NEKAJ O UČITELJICAH GOSPODINJSTVA 
 

Učiteljica 1 je profesorica kemije, biologije in gospodinjstva. Poučuje na OŠ A v Ljubljani.  

Poleg gospodinjstva, ki ga uči dve leti, poučuje še kemijo, naravoslovje, izbirni predmet 

Poskusi v kemiji, dodatni pouk kemije, nudi dodatno strokovno pomoč in kup kemijskih in 

eko interesnih dejavnosti. Njen način dela je zelo pester, rada vodi pogovore, saj meni, da se 

tako učenci učijo izražati svoje mnenje in se poslušajo. Rada ima praktična dela, delo po 

skupinah, pripravlja različne power point predstavitve, igre ter k uri povabi druge učitelje in 

strokovnjake. Kot primer je navedla organizatorko prehrane in slaščičarko, ki uri večkrat 

dodata vrednost. Pri pouku uporablja tudi metodo eksperimenta. Pravi: »Eksperimente sicer 

bolj uporabljam pri pouku kemije in naravoslovja. Tudi pri gospodinjstvu, ampak manj. 

Učenci v njih uživajo, poveča se jim motivacija za delo, učenci se poleg ciljev v učnem načrtu 

naučijo ogromno drugih veščin, ki jih bodo v življenju zelo potrebovali, z eksperimenti jim 

snov približamo in damo malce bolj življenjski pridih.« Pravi, da je vesela, ker se je s to 

metodo dela srečala že med študijem in da ji znanje danes koristi. Obrazloži: »To znanje mi 

sicer zelo koristi. Sem se pa mogla v veliki meri spopasti s pripravo eksperimentalnega dela 

in tudi ocenjevanjem le-tega sama. Pogledala sem ogromno knjig, si eksperimente izpisala. V 

času študija smo se sicer pri vsakem predmetu ukvarjali z eksperimenti, nismo pa imeli vseh 

teh eksperimentov zbranih. Na fakulteti smo lahko izvedli veliko eksperimentov, ki pa jih 

zaradi cen potrebščin ali nevarnosti v osnovni šoli ne moremo.« Strinja se, da učitelji danes 

premalo uporabljajo eksperimente pri svojih predmetih, da bi jih lahko več. Pravi, da se lahko 

eksperiment uporabi kot motivacija, saj so učenci pri rezultatu zelo začudeni in začnejo bolj 

razmišljati in spraševati, zakaj se je to zgodilo. Pri obravnavi nove snovi eksperiment bolj 

razloži in osvetli določene pojme, kot ponovitev pa eksperiment uporabi pred ponavljanjem 
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za test. Tega izvedejo učenci sami, lahko jih oceni ali pa samo vadijo in opazujejo tistega, ki 

ga izvaja in povejo svojo kritiko. Razloži, da so eksperimenti učencem všeč, da v njih uživajo. 

Seveda je odvisno tudi od posameznikov, ali vidijo namen eksperimenta ali ne, da se iz 

eksperimentov veliko naučijo. »Vsak eksperiment ima svoj namen, odvisno pa je od učitelja, 

če ga predstavi tako, da je iz njega moč razbrati bistvo in nove pojme. Osebno že v petem in 

šestem razredu težim k temu, da učenci točno zapišejo točke posameznega eksperimenta 

(naslov, potrebščine in kemikalije, varnost, potek, skica, rezultati). Samo tako bodo v višjih 

razredih razumeli, zakaj in kako delamo eksperimente. Tako se bodo bolj ukvarjali z 

opazovanjem, poskušanjem kot pa kaj morajo zapisati,« še doda. Na koncu mi poda svoje 

mnenje, kakšna je razlika med vajo in eksperimentom. Razloži: »Vaje so lahko praktične, vaje 

ne delovnem listu, eksperiment pa je namenjen temu, da z njim nekaj dokažemo.« 

 

Učiteljica 2 je profesorica biologije, gospodinjstva in naravoslovja. Poučuje na OŠ B v 

Tržiču. Poleg gospodinjstva, ki ga uči že 12 let, poučuje še biologijo, naravoslovje, 

naravoslovje in tehniko (4. in 5. razred), izbirna predmeta Sodobna priprava hrane in Načini 

prehranjevanja. Na izvedbo ure gospodinjstva se pripravi doma. Na začetku leta naredi letni 

delovni načrt, dnevne priprave naredi sproti, praktično delo načrtuje skupaj z učenci, kjer 

upošteva tudi njihove želje. Večinoma uporablja metodo razlage in pogovorno metodo, od 

oblik dela pa skupinsko in delo v paru. Metodo praktičnega dela (kuhanje, likanje itd.) pa 

uporablja večinoma pri blok urah. Včasih uporabi tudi metodo eksperimenta. Pravi: 

»Uporabila sem jo pri izdelovanju kvašenega testa, pogledali smo kvasovke pod 

mikroskopom, ko obravnavamo škrob, naredimo preparat s škrobnimi zrni. Ali pa ko smo 

opazovali koagulacijo beljakovin, tudi to je eksperimentalna metoda.« Z metodo 

eksperimenta se je srečala že med študijem, predvsem pri kemiji. Pravi, da ji znanje pride še 

kako prav in da zato eksperiment lahko uporabi za motivacijo ali razlago snovi. Obrazloži: 

»Učencem so eksperimenti všeč, ker so atraktivni, ker so aktivno udeleženi pri pouku, če ga 

seveda delajo sami. Hitreje jim mine čas. Z eksperimentom se vsekakor naučijo več, včasih pa 

ga ne razumejo in jih potem to samo zabava. Odvisno!« Meni, da so eksperimenti premalo 

uporabljena metoda. Kot razlog navede pomanjkanje časa in pripomočkov, da učitelji preveč 

hitijo s snovjo in nimajo idej. Nazadnje pa obrazloži še razliko med vajami in eksperimentom. 

Pravi: »Vaja je lahko tudi taka, kjer se dela samo z literaturo, pri eksperimentu pa mora biti 

postavljena neka domneva, hipoteza, ki jo s poskusom potem dokazujemo.«  
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Učiteljica 3 je profesorica kemije, biologije in gospodinjstva na OŠ C v Kranju. 

Gospodinjstvo poučuje 21 let, letošnje leto kar na treh podružnicah, saj je vpisanih veliko 

otrok, poleg tega pa je vodja šolske prehrane in poučuje izbirna predmeta Sodobna priprava 

hrane in Načini prehranjevanja. Pravi, da se je potrebno na ure gospodinjstva pripraviti vsako 

leto sproti, ker prihajajo spremembe v učnih načrtih, učitelji dobijo nove pripomočke, učenci 

se spreminjajo in zato ne more uporabiti priprav, ki so stare že nekaj let. Uporablja sodobno 

tehniko, internet, z učenci obiskuje različne ustanove in povabi goste. Pripravo si naredi teden 

prej, ker jo mora oddati vodstvu, pred vstopom v razred pa si pogleda ključne besede in zapis, 

ki ga učenci naredijo v zvezek, ki je nekakšen povzetek snovi. Priprava ji je v pomoč, je nek 

okvir, ki pa je lahko v dveh razredih različna. Odvisno je od učencev, od vprašanj, ki jih 

postavljajo, in od tega, kakšne cilje si zastavi. Sama uporablja tudi metodo eksperimenta. 

Pravi: »Danes je veliko vedenja, otroci že veliko vedo, zaradi tega se mora učitelj zelo dobro 

pripraviti. Ja, eksperimentalno delo je, učenci sami pridejo do zaključkov, vendar pa so 

pogoji dela slabši, včasih se eksperimenta ne da izpeljati, veliko ur odpade zaradi drugih 

dejavnosti, vsekakor pa bi ga bilo lahko več.« Tudi tekom študija se je srečala z 

eksperimentom, in kot pravi, ji medpredmetno povezovanje biologije in kemije danes koristita 

pri gospodinjstvu. »Veliko je stvari, ki se povezujejo. Na primer beljakovine in ogljikove 

hidrate spoznamo pri kemiji in pri gospodinjstvu, učence tako navajam, da se snov povezuje 

in da med predmeti ni ločenih meja,« še doda. Rada uporablja eksperimente za motivacijo, saj 

meni, da tako otroku vzbudi zanimanje, radovednost in da jo poslušajo. Po njenem mnenju 

potrebujejo nekaj »igre«, s pomočjo katere se veliko naučijo. Seveda je tako poimenovanje 

igre na strokovni ravni. Strinja se, da so eksperimenti učencem všeč. Pravi: »Če so prav 

pripravljeni, zagotovo ja. Če se iz tega kaj naučijo, pa toliko več. Učenci radi delajo v 

skupinah, radi imajo drugačne metode dela.« Misli, da je poleg eksperimenta razlaga še 

vedno potrebna, da se pogovorijo o rezultatih, da obnovijo bistvo, morebitne nejasne stvari 

razložijo še enkrat. Strinja se, da je eksperimentov pri pouku premalo, saj so učitelji 

preobremenjeni z učnim načrtom, s snovjo, ki jo morajo obdelati, in s časom, ki ga zahteva 

priprava eksperimenta. Včasih ni ustreznih pogojev za izvedbo. Razliko med vajami in 

eksperimentom obrazloži: »Vaje so različna dela otrok, so bolj praktične, eksperiment je 

znanstveno dokazovanje nečesa, kar vzame nekaj časa, in ga je potrebno tudi strokovno 

razložiti.«  
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Učiteljica 4 je profesorica biologije, gospodinjstva in naravoslovja. Poučuje na OŠ D v 

Kranju. Poleg gospodinjstva, ki ga uči v letošnjem letu, je poučevala še biologijo, 

naravoslovje in izbirni predmet Sodobna priprava hrane, že nekaj let pa je tudi vodja šolske 

prehrane. Njen način poučevanja je zelo pester. Poleg razlage in razgovora ima rada praktične 

vaje, delo v skupinah. Pravi, da se učenci naučijo več, če sami poiščejo odgovore, če sami 

razmišljajo ob pomoči njenih vprašanj. Priprave si naredi prej, pomaga si z zvezkom v 

katerem ima zapisane ključne besede, delovne liste in zapis, ki ga nato učenci zapišejo v svoj 

zvezek. Včasih uporabi tudi metodo eksperimenta. Pravi: »Občasno ja, vendar je premalo 

časa in tudi učenci so si različni.« Z metodo eksperimenta se je srečala že v času študija, 

predvsem pri kemiji. To znanje ji je koristilo, saj je lahko povezovala snov med predmeti. 

Meni, da je bilo včasih veliko eksperimentov pri naravoslovju, saj je veljalo nekakšno pravilo, 

da naj bi vsaka blok ura vsebovala eksperiment, kar pa po njenem mnenju ni dobro, saj so bile 

ure prenatrpane, učenci so eksperimente pomešali, eksperiment včasih ni dosegel cilja, ki si 

ga je zastavila. Pravi: »Povsod je potrebna nekakšna zdrava meja.« Razloži, da eksperiment 

največkrat uporabi pri razlagi nove snovi, saj tako učencem lažje razloži snov, ker učenci 

sami vidijo spremembe. »Takšne ure so učencem zelo všeč, so drugačne, lahko delajo v parih 

ali skupinah, tudi sami,« razloži, vendar doda, da je vsak eksperiment treba obrazložiti, zato 

je nujno potrebna razlaga. Če je eksperiment dobro izpeljan, če učenci razumejo bistvo in na 

kratko razložimo namen, potem se strinja, da je cilj dosežen. Pove, da je danes uporaba 

eksperimentov pri pouku padla. »Učitelji začetniki se bojijo novih izzivov, bojijo se učencev, 

saj je treba na začetku ure postaviti pravila in paziti na varnost. Danes pa so učenci zelo 

živahni in je težko držati red. Zato raje samo razlagajo. Mogoče imajo premalo zaupanja v 

sebe, si ne vzamejo časa, mislim da bi morali tvegati. Če gre v prvo bolj slabo, bo šlo pa bolje 

v drugo,« še doda. Nazadnje pa mi razloži še razliko med vajami in eksperimentom. Pravi: 

»Vaje so praktične, učenci nekaj počnejo sami, v skupinah, medtem ko je eksperiment 

znanstveno podprt in se je treba nanj dobro pripraviti in vedeti, kakšen bo cilj.«  

 

Učiteljica 5 je profesorica biologije, gospodinjstva in naravoslovja. Poučuje na OŠ E v 

Ljubljani. Gospodinjstvo poučuje 19 let, v letošnjem letu pa uči še izbirni predmet Sodobna 

priprava hrane. Na izvedbo ure se predhodno pripravi. Razloži, da z učenci izvajajo 

eksperimente ali praktične vaje in da delajo naloge s teksti. »Učenci tekst sami preberejo, 

poiščejo ključne informacije, poročajo razredu in sestavijo vprašanja, ki se nanašajo na tekst. 

Ker smo v projektu branje z razumevanjem, skupaj sestavljamo tudi miselne vzorce, 
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mikroskopiramo, gledamo pod lupo, proučujemo material, kuhamo,« še doda. Učiteljica pove, 

da rada uporablja eksperiment pri svojem predmetu. Razloži, da tako učence navaja k 

doslednemu branju besedila, sledenju posameznih korakov v pravilnem zaporedju. Doda: 

»Eksperiment uporabljam pri razlagi snovi, pri ponovitvi in motivaciji, ker na takšen način 

popestrim uro.« Je mnenja, da so eksperimenti učencem všeč, saj sami radi sodelujejo pri 

izvedbi ure. Doda: »Z eksperimenti učenci svoje znanje poglobijo, ker povežejo teorijo s 

prakso.« Razloži, da so eksperimenti danes premalo uporabljena metoda dela. Potrebno je 

veliko dela, da se eksperiment pripravi, učitelji pa se bojijo, da se bo kaj ponesrečilo, da 

eksperiment ne bi uspel in bodo učenci mislili, da je neuspešen eksperiment posledica 

učiteljevega neznanja. Doda, da se je z metodo eksperimenta srečala že v času študija, 

predvsem pri Prehrani, dodatnem izobraževanju za Naravoslovje. Znanje ji danes koristi, saj 

so izvajali eksperimente, ki so sestavni del učnih načrtov, prilagojeni so bili starosti učencev, 

so preprosti in varni. Pri svojem predmetu je nazadnje uporabila eksperiment, vezan na 

agregatna stanja vode (segrevanje vode na štedilniku, tekoča voda pod pipo, voda v lončku, ki 

so ga dali v hladilnik). Nazadnje obrazloži še razliko med vajami in eksperimentom. Pravi: 

»Pri svojih predmetih ne vidim razlike. Ker tudi pri praktičnih vajah pri gospodinjstvu 

povezujem teorijo s prakso.«  
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4. PEDAGOŠKI DEL 

4.1. UČITELJEVA PRIPRAVA 

    
Priimek in ime učitelja: PELKO ANJA 
Šola: OŠ MATIJE ČOPA, KRANJ 
Razred: 6. RAZRED 
Predvideni datum: JANUAR 2011 
Predmet: GOSPODINJSTVO 
 

PRIPRAVA NA UČNO URO 
Učna tema: Hrana in prehrana 

Učna enota: Živila, ki vsebujejo več ogljikovih hidratov 

 
Operativni učni cilji: 

Učenci spoznajo posamezne skupine hranilnih snovi. 
Učenci spoznajo živila, ki so bogata z ogljikovimi hidrati. 
Učenci znajo živila, bogata z ogljikovimi hidrati, ustrezno 
uvrstiti v prehransko piramido. 
Učenci spoznajo pomen škroba, prehranskih vlaknin in 
sladkorja v zdravi prehrani. 
Učenci poznajo posledice uživanja prevelikih ali premajhnih 
količin ogljikovih hidratov za organizem. 
Učenci ugotavljajo topnost sladkorja in škroba. 
Učenci spoznajo učinek toplote na sladkor in škrob. 

Didaktične oblike: Frontalna, individualna, skupinsko delo. 

Metode dela: Razlaga, razgovor, metoda praktičnega dela in veščin, 
eksperiment. 

 
Učila in učni pripomočki: 

Tabla, kreda, živila, bogata z ogljikovimi hidrati, slike 
ogljikovih hidratov (moka, riž, testenine, kosmiči), prehranska 
piramida, delovni zvezek, delovni list. 

 
Literatura: 

 
Koch, V., Hribar Kojc, S. (2009): Učbenik za gospodinjstvo v 
6. razredu OŠ. Ljubljana. Mladinska knjiga. 
Kodele, M. (1983): Hranoslovje. Ljubljana. Dopisna delavska 
univerza Univerzum. 
Kostanjevec, S. (2006): Gospodinjstvo za 6. razred devetletke. 
Ljubljana. Rokus. 
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Etape (faze) 
Učna strategija 

Učitelj Učenci Metode in 
oblike dela Čas Učila in 

pripomočki 

Uvajanje 

Učence na začetku 
pozdravim, se 
predstavim. Nato na 
tablo narišem piramido 
in povprašam učence, če 
vedo, o čem bomo 
govorili. Ko ugotovijo, 
da bo govor o 
prehranski piramidi, 
skupaj poimenujemo  
hranilne snovi in 
skupine živil, zapišem 
jih v prazna polja. 

Učenci 
odzdravijo. 
Učenci 
sodelujejo, 
narišejo v zvezek 
piramido in 
dopišejo skupine 
živil in hranilne 
snovi. Vsak 
našteje nekaj 
primerov živil, ki 
vsebujejo 
določene hranilne 
snovi.  

Metoda 
razlage, 
razgovora, 
praktično 
delo. 
 
Frontalna in 
individualna 
oblika, 
skupinsko 
delo. 
 
 

5 min Tabla, kreda, 
prehranska 
piramida. 

Novo znanje 

Posvetimo se živilom, 
bogatim z ogljikovimi 
hidrati, (makaroni, riž, 
kosmiči), si jih 
ogledamo. Ugotovimo, 
da ta živila potrebujemo 
za rast, razvoj, energijo. 
Pogovorimo se o 
prehranskih vlakninah, 
sladkorju, škrobu, 
posledicah uživanja 
preveliko in premalo 
ogljikovih hidratov. 

Učenci poslušajo, 
sodelujejo v 
razgovoru, 
odgovarjajo na 
vprašanja, si 
ogledajo živila. V 
zvezek zapišejo 
bistvene podatke. 

Metoda 
razlage, 
razgovora, 
praktično 
delo. 
 
Frontalna in 
individualna 
oblika, 
skupinsko 
delo. 
 
 

30 min Tabla, kreda, 
prehranska 
piramida, 
slike živil, 
bogatih z 
ogljikovimi 
hidrati, 
različna 
živila (moka, 
riž, 
testenine), 
delovni 
zvezek. 
 

Ponavljanje 

Učencem razdelim 
delovni list. Preverimo 
odgovore. 

Učenci rešijo 
delovni list. 

Metoda 
razlage, 
razgovora, 
praktično 
delo. 
 
Frontalna in 
individualna 
oblika, 
skupinsko 
delo. 
 

9 min Tabla, kreda, 
delovni list. 

Zaključek 
Na koncu se zahvalim 
za sodelovanje in jih 
lepo pozdravim. 

Učenci se 
poslovijo. 

 1 min  
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5. ZAKLJUČEK 
 

Z raziskavo sem ugotovila, da je eksperiment metoda dela, ki vsem anketiranim učiteljicam 

povzroča težave, saj jim priprava le-tega vzame veliko časa. Nekatere se bojijo zahtevnosti 

eksperimenta in ponesrečenih rezultatov. Nekatere učiteljice so v razgovoru razložile, da šole 

nimajo ustrezno opremljenih učilnic ter materiala in pripomočkov za izvedbo eksperimenta, 

da so dragi, da bi si jih lahko privoščili. Zdi se jim, da bi klonile pod težo vprašanj, ki bi jih 

morebiti postavili učenci, ali pa jih je strah, da eksperiment ne bi uspel. Mislim, da je včasih 

prav, da se kakšen eksperiment ponesreči, da ne uspe v prvem koraku. Le tako učenci vidijo 

drugačne rezultate in spoznajo, da napačen pristop, material in čas lahko vplivajo na drugačen 

razplet eksperimenta. Res je, da več učiteljev vidi težavo v zahtevnosti same izvedbe, vendar 

pa drugim učiteljem to lahko predstavlja izziv, saj so samozavestni v izvedbi, želijo narediti 

predmet zanimiv in tako popestrijo uro z eksperimentom. Na ta način spodbujajo učence k 

postavljanju hipotez, da si zastavljajo raziskovalna vprašanja, kaj in zakaj se bo nekaj zgodilo. 

Učitelji si želijo slišati njihove odgovore, pa naj bodo pravilni ali napačni. Važno je, da učenci 

sodelujejo, da opazujejo in razmišljajo. Saj poznamo znani pregovor, da vaja dela mojstra, 

mojster pa vajo.  

 

Po pogovoru z učenci in po dobljenih rezultatih vprašalnika, bi lahko povzela, da je metoda 

eksperimentov učencem všeč, le da jo učitelji premalokrat uporabijo pri svojem predmetu. 

Učenci si želijo več praktičnih ur, želijo kuhati, peči, ustvarjati izdelke, obiskati različne 

institucije in eksperimentirati. Ne marajo suhoparnih razlag, zgolj poslušanja in pisanja ter 

vedno ene in iste metode dela. Na podlagi odgovorov lahko rečem, da so bili eksperimenti 

anketiranim učencem všeč, da so se jim zdeli zanimivi in so večinoma razumeli predstavljeno 

vsebino ter bili bolje motivirani. Gospodinjstvo je zagotovo predmet, ki uči za življenje, zato 

je smiselno, da učitelji čim bolj kombinirajo razne metode in oblike dela. Z raziskovalnim 

pristopom tako tudi pri gospodinjstvu lahko obravnavamo aktualna, zanimiva teoretična in 

praktična vprašanja, ki so povezana z vsakodnevnim življenjem v gospodinjstvu. Učence bi 

tudi tako spodbujali k reševanju zahtevnejših nalog, diskusiji ter tako usmerjali k branju 

poljudnih in strokovnih knjig, iskanju informacij preko spleta in podobno. K razreševanju 

eksperimentalno zastavljenih aktivnosti bi lahko povabili tudi starše. Na tak način bi dvignili 

nivo predmeta na višjo raven in prispevali k lažjemu razumevanju vsebin predmeta. 
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Hipoteze, da si večina učencev želi več eksperimentov pri pouku gospodinjstva, da je večina 

učencev bolje motivirana pri izvajanju eksperimentov kot pri poslušanju razlage snovi in da je 

večina učiteljev mnenja, da so eksperimenti zahtevni in vzamejo veliko časa za pripravo, sem 

potrdila. 

 

Nekateri učitelji imajo danes že spletne učilnice, računalniško-laboratorijske učilnice ali 

interaktivno tablo. Znanost napreduje, zato lahko za dvig kakovosti poučevanja danes lahko 

uporabimo tudi IKT. Učitelj tako lahko izvede eksperiment, nato na spletu poišče ustrezen 

video posnetek, nariše eksperiment na tablo, ga shrani, drugič zopet odpre mapo in doda nova 

dejstva in slike. Tako pridobi na času, saj ni potrebno risati in pisati istih stvari, ampak dopiše 

nove rezultate. Z interaktivno tablo sem se srečala tudi sama v času študija. Mislim, da je zelo 

zanimiva in hkrati uporabna stvar, seveda, če jo zna učitelj uporabljati in jo uporablja 

razumno in zmerno v skladu z obravnavano temo. 

 

Z raziskovalnim delom sem prišla do zaključka, da je eksperimentalno delo zagotovo 

zaželeno pri učencih, da so se na delo odzvali zelo pozitivno in pokazali interes do 

eksperimentov. Mislim, da je eksperimente potrebno uvajati premišljeno, saj vsako 

pretiravanje vodi v nasprotni učinek od želenega. Preveč eksperimentov lahko učence zbega, 

ne poznajo več bistva in tako ne dosežemo cilja. Prav pa je, da ga kdaj tudi uporabimo, saj 

tako popestrimo predmet, dvignemo motivacijo in povečamo zanimanje za nekaj novega. 

Tako učitelji kot učenci se morajo zavedati, da kaj ne uspe takoj, vendar je v življenju 

potrebna vztrajnost. Ne smemo obupati. Svoje delo tako zaključujem z verzom pesmi Ko 

hodiš, pojdi zmeraj do konca Toneta Pavčka: 

 

»A če ne prideš ne prvič ne drugič 

do kova in pravega kova 

poskusi: 

vnovič 

in zopet 

in znova.« 
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