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1 UVOD 

 

Poučevanje v šolah ne poteka več le na tradicionalni način, pri katerem učitelj snov razloži, 

pokaže demonstracijski eksperiment ter uro zaključi z utrjevanjem in z računskimi nalogami. 

Tradicionalni način poučevanja ni dovolj učinkovit, saj imajo učenci probleme pri predstavi in  

razumevanju snovi. Potrebne so nove metode, ki aktivneje vključujejo učenca v delo. Ena 

takšnih metod je konstruktivistična metoda poučevanja. Pri njej učitelj vodi učence, ti pa sami z 

eksperimentiranjem in diskusijo  pridejo do novih spoznanj [1,2]. 

 

V slovenskem šolstvu so raziskave pokazale, da na področju naravoslovja in matematike 

poučevanje s konstruktivistično metodo daje boljše rezultate v primerjavi s tradicionalno metodo 

[3,4]. Na področju fizike je bila izvedena obsežnejša raziskava za nihanje in valovanje v srednji 

šoli [5]. Raziskava je pokazala, da konstruktivistični pristop daje boljše rezultate pri vsebinah, ki 

nadgrajujejo osnovno znanje, npr. metoda je uspešna pri obravnavi nihanja, kjer je potrebna 

združitev številnih znanj iz mehanike. Slabši rezultati se pokažejo pri valovanju, kjer se 

vpeljujejo novi pojmi. Tema vzgon, ki bo predstavljena v nadaljevanju seminarja, je nadgradnja 

že znanih vsebin za osmi razred osnovne šole [6]. Te vsebine so tlak, sila, gostota in prostornina. 

Na to temo nisem zasledila nobenih predhodnih raziskav, če je konstruktivistična metoda pri 

vzgonu uspešnejša oziroma dosegajo učenci pri tej metodi boljše rezultate kot učenci, poučevani 

na tradicionalen način. V seminarju bo prikazana preliminarna raziskava, ki kaže na večjo 

uspešnost konstruktivistične metode. Za statistično veljavnost raziskave pa bo potrebna veliko 

večja skupina v preverjanju za potrditev določene trditve, kot sem jo preverjala v seminarju.  

 

V seminarju sem se osredotočila na dva različna načina uporabe konstruktivistične učne metode 

pri pouku. Na primeru obravnave vzgona v osnovni šoli sem si zastavila naslednje cilje: 

 izbrati in izdelati poskuse, ki so primerni za vpeljevanje novih pojmov pri temi vzgon; 

 priprava učne ure za tradicionalno metodo z elementi konstruktivizma in za 

konstruktivistično metodo poučevanja; 

 analiza rezultatov testa preverjanja znanja s pomočjo strategij presoje [7]. 
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V nadaljevanju bom najprej predstavila tradicionalno učno metodo z elementi konstruktivizma in 

konstruktivistično učno metodo. Nato bom predstavila potek dela v posameznih učnih urah ter na 

koncu predstavila analizo rezultatov testa preverjanja znanja s strategijami presoje.  

 

2 OPIS NA KONSTRUKTIVIZMU TEMELJEČIH UČNIH METOD 

 

Na področju vzgoje in izobraževanja šteje za začetek konstruktivizma Piagetova teorija 

spoznavnega razvoja in učenja [2]. Za konstruktivizem je značilno, da je učenec v središču 

učnega procesa in da gradi svoje znanje brez učiteljeve neposredne pomoči. Pri tem ima učitelj 

več priprav za izvedbo učne ure in mora biti pozoren, da pridejo učenci do pravilnih zaključkov. 

Slabost te metode je, da učitelj potrebuje veliko več časa za samo pripravo kot tudi za izvedbo. 

Tradicionalna metoda postavi učitelja v središče učnega procesa. Učenec je neaktiven, saj vso 

delo namesto njega opravi učitelj. Pri tem ima učitelj veliko manj priprav za izvedbo učne ure in 

v učni uri obdela snov, ki si jo je zadal. Zato učitelj, kljub temu, da učenci poučevani s 

konstruktivistično metodo dosegajo boljše rezultate [4,5], še vedno raje izbirajo tradicionalno 

metodo. Tradicionalna metoda z elementi konstruktivizma je nadgradnja tradicionalne metode, v 

kateri učitelj že sproti preverja osvojeno učenčevo znanje [2]. V nadaljevanju seminarja 

primerjam tradicionalno metodo z elementi konstruktivizma in konstruktivistično metodo 

poučevanja. 

 

2.1 Primerjava učnih metod 

 

Učna ura s tradicionalno metodo z elementi konstruktivizma vsebuje uvod, jedro in zaključek. 

Uvod je namenjen predvsem ponovitvi že znane snovi. Učitelj postavlja vprašanja, ob katerih 

učenci ponovijo definicije. V jedru učitelj demonstrira eksperiment, ga razloži in sam izpelje 

enačbe. Vmes postavlja učencem vprašanja. Učenci pri obravnavi snovi sodelujejo le z odgovori 

na vprašanja učitelja. V zaključku učenci utrjujejo in preverjajo usvojeno znanje z računskimi 

primeri. 

 

Tudi učna ura s konstruktivistično metodo vsebuje uvod, jedro in zaključek, vendar je sedaj uvod 

namenjen preverjanju predznanja, ne le ponavljanju snovi. V uvodu učitelj demonstrira poskus, 
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ki ga ne razloži, temveč samo poskuša vzbuditi radovednost učencev. V jedru učitelj izpostavi 

problem, učenci pa samostojno, v parih ali po skupinah, iščejo rešitev. Ob tem poskušajo svoj 

odgovor utemeljiti v diskusiji, ki jo usmerja učitelj. Učitelj skupaj z učenci na koncu naredi 

povzetek pravilnih odgovorov. V zaključku učenci utrjujejo in preverijo razumevanje usvojene 

snovi z nalogami, ki so povezane z vsakdanjim življenjem. 

 

2.2 Učna tema vzgon v osnovni šoli in konstruktivizem 

 

V osnovni šoli je tema vzgon obravnavana v osmem razredu in je najmanj priljubljena tema pri 

učencih [8]. Vendar je vzgon ena pomembnejših tem, ki jo morajo učenci pravilno razumeti, saj 

je z njo povezanih veliko aplikacij v vsakdanjem življenju, npr. plavanje, plovba ladje, 

toplozračni baloni. Veliko je tudi eksperimentov, ki jih lahko učitelj pokaže učencem oziroma jih 

lahko samostojno izvajajo. V tradicionalni metodi z elementi konstruktivizma in v 

konstruktivistični metodi se izvaja eksperimentalno delo z enakimi eksperimenti, vendar se 

razlikuje način dela. V učnih urah so izvedeni naslednji eksperimenti.  

 

Prvi eksperiment. Na vzmetno tehtnico pritrdimo telo in odčitamo silo na vzmetni tehtnici (slika 

1a). Na telo deluje sila vzmeti in teža. Telo miruje, zato je rezultanta sil enaka nič. Torej, velikost 

teže je enaka velikosti sile vzmeti. Nato telo v celoti potopimo v posodo z vodo, tako da se ne 

dotika dna posode, in ponovno odčitamo silo na vzmeti (slika 1b).  Na telo, ki je potopljeno v 

vodo, deluje teža, ki je po smeri in velikosti nespremenjena, in sila vzmeti, ki se zmanjša. Telo še 

vedno miruje, zato mora rezultanta sil biti enaka nič. Torej mora voda delovati na telo z dodatno 

silo navzgor, ki skupaj s silo vzmeti uravnovesi težo telesa. To silo imenujemo vzgon.  

 

a)                   b)   

 

Slika 1. a) Telo pritrjeno na vzmetni tehtnici. b) Telo potopljeno v vodi in pritrjeno na vzmetni 

tehtnici. Fg … teža, Ft … sila vzmetne tehtnice, Fv … sila vode (vzgon) [9] 

Ft 

Fg Fg 
Fv 

Ft 
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Drugi eksperiment. Telo, ki je pritrjeno na vzmetno tehtnico, v celoti potopimo v vodo tako, da 

se ne dotika dna posode. Na posodi (menzura), v katero je telo potopljeno, odčitamo, koliko vode 

je telo izpodrinilo. Gostota vode je 1 g/cm
3
. Če utež izpodrine 100 cm

3
 vode, je masa te vode 

torej 100 g, njena teža pa 1 N. Težo izpodrinjene vode primerjamo z zmanjšanjem sile v vzmeti. 

Ugotovimo, da je teža izpodrinjene vode enaka zmanjšanju sile vzmeti. Torej je sila vode 

(vzgon) enaka teži vode, ki jo telo izpodrine.  

 

Tretji eksperiment. Na vzmetno tehtnico pritrdimo telo in ga potopimo v posodo z vodo, tako da 

se ne dotika dna posode. Izbiramo različna telesa, ki imajo enako težo a so različne velikosti, ali 

telesa, ki imajo različno težo ter so enake velikosti. Ugotovimo, da vzgon ni odvisen od teže 

potopljenega telesa, ampak od prostornine potopljenega dela telesa. 

 

Četrti eksperiment. Na vzmetno tehtnico pritrdimo telo in ga potopimo v posodo z vodo, tako da 

se ne dotika dna posode. Odčitamo silo v vzmeti. Enako ponovimo, ko telo potopimo v posodo z 

oljem. Sila v vzmeti je pri potapljanju telesa v olje večja kot pri potapljanju v vodo.  Vzgon je v 

olju manjši kot v vodi. Gostota olja je manjša od gostote vode. Vzgon je torej odvisen od gostote 

tekočine, v kateri je telo potopljeno. 

 

Peti eksperiment. S pomočjo jajca in prilivanja slane vode opazimo, da jajce v slani vodi lahko 

potone, lebdi ali plava. Plovnost jajca je odvisna od gostote slane vode. Gostoto vode 

spreminjamo z dodajanjem soli. Pri tem ugotovimo: če jajce potone, ima večjo gostoto kot voda 

(slika 2a), če jajce lebdi, ima enako gostoto kot malo slana voda (slika 2b), in če jajce plava, ima 

manjšo gostoto kot slana voda (slika 2c). 

                       

 

 

                   a) 

 

Slika 2. Eksperiment z jajcem v različnih koncentracijah vode; Fg … teža, Fv … sila vzgona,    

Ftal … sila tal. 

 

Fg 
Fg 

Fv 

F9 
Ftal Fv

  

Fv 

b) c) 
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Razlike v načinu izvedbe eksperimentov s posamezno metodo v učnih urah, so razvidne  v 

naslednji primerjalni tabeli (tabela 1). 

 

TRADICIONALNA METODA Z 

ELEMENTI KONSTRUKTIVIZMA 

KONSTRUKTIVISTIČNA METODA 

Uvod 

Učitelj demonstrira poskus telesa, ki v vodi 

lebdi. Pri tem napove obravnavo nove snovi ter 

demonstrira eksperiment s plastelinom. 

Učenci opazujejo eksperiment. 

Uvod 

Učitelj kot motivacijski eksperiment pokaže 

poskus s plastelinom in poskus telesa, ki v vodi 

lebdi.  

Učenci opazujejo in komentirajo. 

Učitelj učence vodi do pravilnega odgovora. 

Jedro 

Učitelj vpelje nove pojme s pomočjo 

eksperimentov, ki jih nazorno prikaže. 

Učenci prerišejo skice in pišejo zapiske. 

Jedro 

Učenci v skupinah in s pomočjo delovnih 

listov, samostojno opravijo eksperimente ter 

spoznajo nove pojme.  

Učitelj je opazovalec in opazuje, če so učenci 

na pravi poti. 

Zaključek 

Učitelj s pomočjo nalog preverja razumevanje novih pojmov. 

Učenci rešujejo naloge. 

Tabela 1. Način izvedbe eksperimentov 

 

2.3 Učne ure za obravnavo teme vzgon 

 

Pri izvajanju eksperimentov z izbranima učnima metodama se iz skicnih učnih priprav za 

posamezno učno uro vidijo razlike v aktivnosti učitelja in učenca (tabela 2). Učna ura je 

sestavljena iz uvoda, osrednjega dela, v katerem učenec usvaja snov, in zaključka, v katerem 

učitelj preverja snov s testom preverjanje znanja, ki je pomemben za evalvacijo uspešnosti. 
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 Tabela 2. Učne priprave za učno uro 

 

3 EVALVACIJA USPEŠNOSTI KONSTRUKTIVISTIČNE METODE 

 

Pri eksperimentu, ki je primerjal uspešnost konstruktivistične in tradicionalne metode z elementi 

konstruktivizma, je pri izvedbi učnih ur sodelovala učiteljica iz osnovne šole, ki ima več kot 

dvajset let delovnih izkušenj. Na šoli so sodelovali učenci dveh osmih razredov devetletke. V 

vsakem razredu je bilo 14 učencev. V enem razredu je učiteljica poučevala vsebine iz vzgona s 

konstruktivistično metodo, v drugem razredu pa na običajen način, torej s tradicionalno metodo, 

ki je vsebovala elemente konstruktivizma. Eksperiment v vsakem razredu je trajal dve šolski uri. 

 

Oceno uspešnosti konstruktivistične metode poučevanja vzgona sem opravljala s testom 

preverjanja znanja (slika 8). Na testu so bila štiri vprašanja, s katerimi sem preverila, ali so 

učenci osvojili znanje, ki je določeno v učnem načrtu za osnovno šolo. Zaradi majhnega števila 

nalog sem rezultate testa preverila s strategijami presoje, ki vsebujejo naslednje taksonomske 



10 
 

stopnje: analiza, primerjava, sklepanje in vrednotenje [7]. Analiza od učencev zahteva uporabo 

merilnih instrumentov (vzmetna tehtnica) in odčitanih merjenih rezultatov v primeru vzgona. 

Tudi tehnike slikovnega prikazovanja so zelo primerne za analizo. Primerjava vključuje 

prepoznavanje podobnosti in razlik ter razumevanje njihovega pomena. Sklepanje zahteva od 

učencev, da zberejo informacije in dokaze ter jih uredijo in razložijo. Vrednotenje vklučuje 

analiziranje dokazov, primerjanje ugotovitev, upoštevanje kriterijev in na temelju tega učenec 

oblikuje odločitve. Prva in druga naloga sta na nivoju analize. Tretja naloga je razdeljena na več 

nivojev: vprašanje a je nivo analize, b in c sta na nivoju sklepanja ter d vrednotenja. Četrta 

naloga je nivo primerjanja.  

 

Test preverjanje znanja so učenci osmega razreda reševali takoj po obravnavani snovi. Pred 

reševanjem niso dobili nobenih posebnih usmeritev, le navodilo, naj se čim bolj potrudijo, saj 

bodo rezultati objavljeni v seminarski nalogi. S tem sem jih motivirala, da so resneje reševali 

naloge. 

 

Slika 8. Pomanjšan prikaz testa znanja 
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3.1 Analiza testa preverjanja znanja za temo vzgon 

 

Razred, ki je bil poučevan s konstruktivistično metodo, je označen s K, razred, ki je bil poučevan 

s tradicionalno metodo z elementi konstruktivizma, pa s T. 

 

Pri prvi nalogi (slika 9) smo preverjali ali učenci vedo, kako deluje vzgon na telo. Učenci v 

razredu K so bili 100 % uspešni, učenci v razredu T pa le 86 % uspešni. Napaka učencev je bila, 

da so zapisali vrednost sile vzgona 2 N. 

 

Slika 9. Prikaz sile vzgona [10] 

 

Z drugo nalogo (slika 10) smo preverjali ali učenci razumejo delovanja vzgona. Učenci v razredu 

K so bili 93 % uspešni, medtem ko so bili učenci v razredu T 71 % uspešni. Večkrat se je 

ponovil napačen odgovor, da držimo železno kroglico z največjo silo v primeru 3, ker je kroglica 

najbolj potopljena.  

 

Slika 10. Delovanje sile vzgona [10] 

 

S tretjo nalogo (slika 11) smo preverjali ali znajo učenci povezati vzgon in težo izpodrinjene 

tekočine, ter razumevanje, ali je vzgon na telo večji pri gostejših ali redkejišh tekočinah. 

Podvprašanja v nalogi 3 so bila vsa enakovredno točkovana. Učenci v razredu K so bili 68 % 

uspešni, učenci v razredu T samo 50 % uspešni. Učenci v obeh razredih niso imeli večjih težav 

pri odčitavanju iz mezure. Največkrat se je pri učencih v razredu K ponovila napaka pri 
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odgovoru, da je sila vzgona, ki deluje na potopljeni kamen, 2 N, čeprav so pravilno odgovorili, 

da je teža izpodrinjene vode 0,2 N. Učenci v razredu T so imeli največ težav pri vprašanju, 

kolikšna je teža izpodrinjene vode, saj so zapisovali naslednje odgovore: 0,02 kg; 20 g; 2 N. 

Veliko težav jim je tudi povzročalo vprašanje, kolikšna je sila vzgona, ki deluje na potopljeni 

kamen, saj veliko učencev na to vprašanje sploh ni odgovorilo. 

 

 

Slika 11. Povezava med težo izpodrinjene tekočine in silo vzgona [10] 

 

V četrti nalogi (slika 12) smo preverjali učenčevo razumevanje odvisnosti plovnosti telesa od 

gostote kapljevine. Učenci v razredu K so bili 79 % uspešni in niso imeli večjih težav, učenci v 

razredu T so bili 64 % uspešni.  

 

 

Slika 12. Primerjava gostote telesa in kapljevine [10] 

 

Analiza rezultatov testa preverjanja znanja, glede na strategije presoje, je prikazana v tabeli 3. 

Analiza rezultatov testa je pokazala, da dosegajo učenci, ki so bili poučevani s konstruktivistično 

metodo v primerjavi z učenci, ki so bili poučevani s tradicionalno metodo z elementi 

konstruktivizma, boljše rezultate pri vseh strategijah. S tem se kaže, da je konstruktivistična 

metoda učinkovitejša od tradicionalne metode z elementi konstruktivizma. Še posebej so razlike 

vidne pri zahtevnejših strategijah, kot so sklepanje in vrednotenje. 
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 K T 

analiza 98 % 81 % 

primerjanje 79 % 68 % 

sklepanje 68 % 36 % 

vrednotenje 64 % 29 % 

skupni rezultat testa 81 % ± 19 %  65 % ± 15 % 

                Tabela 3. Rezultati testa preverjanja znanja glede na stopnje strategijskih presoj 

 

Testiranje ni povsem optimalno, saj razreda, ki sta sodelovala na testiranju, nisem preverila s 

testom predznanja, ki bi potrdil njihovo enakovredno predznanje. Primerljivost je bila 

zagotovljena z dejstvom, da je povprečna ocena in razporejenost ocene učnega predmeta 

naravoslovje iz predhodnega šolskega leta za oba razreda podobna. Verodostojnejši rezultati bi 

bili doseženi, če bi izvedla takšne konstruktivistične učne ure in test preverjanja znanja na več 

osnovnih šolah.    

 

4 ZAKLJUČEK 

 

Cilj naloge je bil primerjati uspešnost dveh načinov poučevanja vzgona z uporabo 

konstruktivističnega pristopa.  

 

Konstruktivistično metodo sem uporabila v osnovni šoli. V raziskavi sta sodelovala dva osma 

razreda. V enem razredu je učiteljica poučevala s konstruktivistično metodo, v drugem razredu 

pa s tradicionalno metodo, ki je vsebovala elemente konstruktivizma.  

 

Primerjava rezultatov testa preverjanje znanja glede na strategije presoje, je pokazala, da je 

konstruktivistična metoda poučevanja uspešnejša v primerjavi s tradicionalno metodo z elementi 

konstruktivizma (tabela 3). Učenci, poučevani s konstruktivistično metodo, so pri vseh 

strategijah presoje dosegali boljše rezultate. Še posebej je razlika vidna pri zahtevnejših 

strategijah. Testiranje ni bilo izvedeno povsem optimalno, saj sodelujoča razreda nisem 

predhodno preverila s predtestom, ki bi potrdil njihovo enakovredno predznanje. Rezultati bi bili 
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verodostojnejši, če bi izvedla takšne konstruktivistične učne ure in test preverjanja znanja na več 

osnovnih šolah.  

 

Tako konstruktivistična metoda kot tradicionalna metoda z elementi konstruktivizma, dajeta 

boljše rezultate pri poučevanju v primerjavi z tradicionalno metodo poučevanja [1,2]. V 

seminarski nalogi sem navedla razloge, zakaj se učitelji kljub prednostim redko odločajo za 

konstruktivistično metodo. V raziskavi primerjave uspešnosti konstruktivistične metode v 

primerjavi z tradicionalno metodo z elementi konstruktivizma sem ugotovila, da je 

konstruktivistična metoda uspešnejša pri vseh taksonomskih nivojih znanj, še posebej pa je 

razlika opazna pri zahtevnejših strategijah presoje. Glede na rezultate dosedanjih raziskav [3,5] 

predlagam, da bi se kljub slabostim, ki jih ima konstruktivistična metoda, poiskalo v učnem 

načrtu čim več primernih tem in tako aktivno spodbujalo učitelje, za uvajanje 

konstruktivističnega pristopa pri poučevanju osnovnošolske fizike. 
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