
 
 

 
 
 
 

PRILJUBLJENOST FIZIKE V OSNOVNI ŠOLI 
 
 
 
 
 

Romana Slana 
 
 
 
 

Seminarska naloga obravnava priljubljenost predmeta fizika v osnovni šoli. Poudarek je na 
analizi vprašalnikov za učence osmih in devetih razredov osnovne šole, kjer ugotavljam mesto 
fizike med ostalimi šolskimi predmeti ter razlike priljubljenosti fizike po vrsti šole, spolu in 
uspehu. Prikazujem tudi razvrstitev priljubljenosti poglavij fizike ter iz katerih področij bi 
učenci želeli izvedeti še več. V zadnjem delu naloge pa opisujem priljubljenost različnih 
metod in oblik dela pri pouku fizike. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mentor: docent dr. Zlatko Bradač 
 
 
 
 
 
 

Maribor, maj 2007 

U N I V E R Z A      V      M A R I B O R U 
 

FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO 
 

ODDELEK ZA FIZIKO 



 2

Kazalo vsebine 
 

1 UVOD .................................................................................................................................... 3 
2  VPRAŠALNIK ........................................................................................................................ 3 
3 ANALIZA VPRAŠALNIKOV...................................................................................................... 4 

3.1 Priljubljenost šolskih predmetov ................................................................................... 5 
3.2 Ocenjevanje trditev o predmetu fizika........................................................................... 6 
3.3 Način ocenjevanja.......................................................................................................... 9 
3.4 Zanimivost posameznih vsebin ..................................................................................... 9 
3.5  O čem bi učenci radi izvedeli kaj več ......................................................................... 10 
3.6  Metode dela ................................................................................................................ 10 
3.7  Oblike dela.................................................................................................................. 11 

4  ZAKLJUČEK ........................................................................................................................ 11 
LITERATURA ..................................................................................................................... 11 

 

 



 3

1 Uvod 

 
Šolski predmet fizika pri učencih ni najbolj priljubljen. To ugotavljam vsakodnevno pri 
svojem delu. Predmet pritegne le redke učence, večina pa se ga uči z odporom. Podobno 
ugotavljajo tudi moji poklicni kolegi. Situacija se nato ponovi tudi v srednjih šolah. Tudi če 
pogledamo, kako številčen je vpis na študij fizike, s stanjem ne moremo biti zadovoljni. 
 
Priljubljenost naravoslovnih predmetov je zelo nizka, kar potrjujejo tudi rezultati drugih 
raziskav. Potrebno bo torej nekaj spremeniti. Rezultati  raziskave Priljubljenost pouka fizike 
[1], ki jo je izvedel Oddelek za fiziko na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru, podpirajo 
zahtevo po kreativni in raznoliki uporabi učnih sredstev in pripomočkov, glede na 
vsakokratne vzgojno izobraževalne cilje. V prenovi učnih načrtov, ki poteka prav sedaj, se 
bodo spremenili tudi vzgojno izobraževalni cilji. Izbrati je potrebno vsebine, ki se bodo 
poučevale pri predmetu fizika v osnovni šoli, in vsebine, ki se bodo nekoliko poglobile. 
 
V seminarski nalogi bom predstavila rezultate ankete, v kateri ugotavljam, ali obstajajo 
razlike med priljubljenostjo fizike po okolju (mestne in podeželske šole), spolu in uspehu. 
Učenci zadnjih dveh razredov petih osnovnih šol (OŠ Benedikt, OŠ Bojana Ilicha, OŠ Sveti 
Jurij, OŠ Franca Rozmana Staneta in OŠ Miklavž) so odgovarjali tudi na različne trditve o 
fiziki glede zanimivosti, težavnosti, razumevanja, domačih nalog, referatih in 
eksperimentiranju. Zapisali so tudi, kakšen način ocenjevanja jim najbolj ustreza. Prav tako so 
razvrstili posamezne vsebine iz fizike po zanimivosti ter izbirali sebi primerne  metode in 
oblike dela. 
 
Moja pričakovanja so bila: 

• Razlike med priljubljenostjo fizike med mestnimi in podeželskimi učenci ni. 
• Razlika med priljubljenostjo fizike med fanti in dekleti obstaja. 
• Učenci z boljšim uspehom imajo fiziko raje kot učenci s slabšim učni uspehom. 

 
V nadaljevanju bom najprej predstavila vprašalnik, nato pa analizo rezultatov vprašalnika po 
vprašanjih. 

2  Vprašalnik 

 
Sestaviti dober vprašalnik ni enostavno [2]. Preden sem uporabila sestavljen vprašalnik, sem 
ga poskusno uporabila na nekaj svojih učencih. Pri sestavljanju vprašalnika sem se trudila, da 
bi bil 

• veljaven (mora res meriti tisto značilnost, za katero mislimo, da jo meri); 
• objektiven (rezultat merjenja je odvisen le od lastnosti, ki jo merimo, ne pa tudi od 

tistega, ki merjenje izvaja); 
• zanesljiv (pri ponovljenih merjenjih istih lastnosti pri istih osebah mora dati enake 

rezultate). 
 

Vprašalnik mora imeti motivacijski uvod in predstavitev. V njem je treba povedati, kdo 
anketira in od kod prihaja ter s kakšnim namenom se izvaja raziskava. Vprašanim je treba 
zagotoviti anonimnost in se zahvaliti za sodelovanje. Navodila morajo biti jasna in natančna, 
prav tako vprašanja. Jezik mora biti prilagojen starosti vprašanih. Vprašalnik mora biti 
pregleden in ne sme biti oblikovno prenasičen. 
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Pomanjšana verzija vprašalnika je na sliki 1. Učence sem vprašala o priljubljenosti šolskih 
predmetov, o zanimivosti, težavnosti ter razumevanju fizike, o načinu poučevanja fizike, o 
načinih ocenjevanja. Odločiti so se morali za najbolj zanimivo vsebino fizike. Zapisali so tudi, 
o kateri vsebini bi radi izvedeli še več ter katere metode in odlike dela imajo najraje. 
 
Za seminarsko nalogo sem izbrala kvantitativno raziskavo, ki vključuje zbiranje informacij in 
njihovo prevajanje v statistične podatke. Načinov, kako anketirati, je veliko. Sama sem se 
odločila za poštno, seveda pa sem se prej osebno pogovorila s kolegi in se tako izognila veliki 
težavi poštnega anketiranja, to je nevračanju vprašalnikov. Nekateri učenci mojih vprašanj 
niso ustrezno razumeli, a je teh bilo malo. 
 

  

 

Slika 1: Vprašalnik  
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3 Analiza vprašalnikov 

 
Podatke sem zbirala v mesecu aprilu 2007. V anketi je sodelovalo 167 učencev osmih 
razredov, od tega 81 fantov, kar je 48,5 %. Anketiranih učencev devetih razredov je bilo 189, 
od tega 105 fantov, kar je 55,5 %. 
 
Ko sem dobila vrnjene izpolnjene vprašalnike, sem se odločita, da jih analiziram s programom 
SPSS, ki podpira grafično in tabelarično predstavitev podatkov in je v svetu eden izmed 
najbolj razširjenih programov za analizo podatkov.  

3.1 Priljubljenost šolskih predmetov 

 
Rezultati priljubljenosti šolskih predmetov so prikazani na slikah 2 (8. razred) in 3 (9. razred). 

Priljubljenost šolskih predmetov v 8. razredu
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Slika 2:  Rangiranje šolskih predmetov v 8. razredu. Največja vrednost kaže na najmanjšo 
priljubljenost. Predmet fizika je najmanj priljubljen. 
 
Za oba razreda ugotavljam, da je fizika najmanj priljubljen šolski predmet v celotni anketirani 
populaciji. To me ni presenetilo, saj sem iz vsakodnevnih izkušenj pričakovala takšen rezultat. 
Kljub prenovam učnega načrta je predmet fizika še vedno preveč zahteven za običajno šolsko 
populacijo. Žalosti me pa, da sta ga v osmem razredu le dva učenca postavila na prvo mesto 
kot najbolj priljubljen predmet, kar 48 osmošolcev (29 %) pa na zadnje mesto. 
 
Če pogledam rezultate fantov z odličnim uspehom,  je pri njih fizika bolj priljubljena kot pri 
odličnih dekletih. Pri učencih s prav dobrim učnim uspehom in tudi z dobrim uspehom je 
fizika zopet na zadnjem mestu. 
 
Rezultati osmošolcev in devetošolcev se razlikujejo v primerjavi priljubljenosti fizike po 
spolu. Medtem ko v osmem razredu ni razlik, pa imajo devetošolci fiziko veliko raje kot 
njihove vrstnice. Taki rezultati so pričakovani, dekleta veliko bolj «stokajo» in se pritožujejo 
nad fiziko kot fantje. 
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Tudi primerjava priljubljenosti podeželskih in mestnih učencev po razredih pokaže nekoliko 
razlik. Medtem ko v 8. razredu ni razlik med mestnimi in podeželskimi otroci, pa imajo 
devetošolci  na podeželju fiziko raje kot njihovi vrstniki v mestu. Tega nisem pričakovala, 
menila sem, da je enako nepriljubljena. Te razlike lahko povežemo morda tudi z različno 
zahtevnostjo poučevanja na različnih šolah. 

Priljubljenost šolskih predmetov v 9. razredu

0 2 4 6 8 10

fizika

matematika

zgodovina

tuj jezik

glasbena vzgoja

športna vzgoja

skupaj

podeželje

mesto

 
Slika 3: Rangiranje šolskih predmetov v 9. razredu. Največja vrednost kaže na najmanjšo 
priljubljenost. Predmet fizika je najmanj priljubljen. 
 

3.2 Ocenjevanje trditev o predmetu fizika 

Tabela 1: Rezultati trditev o poučevanju fizike in fiziki 
 

 
Delno ali popolnoma se strinja 

 
Ne strinja se 

 
Trditev 

8. razred 9. razred 8. razred 9. razred 
Predmet fizika mi je zanimiv. 52,1 % 56,6 % 26,3 % 19 % 
Predmet fizika se mi zdi težek. 67,6 % 66,2 % 5,4 % 12,7 % 
Veliko snovi pri fiziki ne razumem. 49,1 % 38,1 % 19,2 % 20,1 % 
Pri fiziki imamo ustrezne domače 
naloge. 

61,6 % 48,1 % 13,8  % 14,3  % 

Želel bi več ur fizike. 10,2 % 11,3 % 70,1 % 64,0 % 
Če bi bila fizika izbirni predmet, bi jo 
zagotovo izbral. 

9,6 % 13,7 % 65,9 % 59,3  % 

Veliko snovi nam učitelj razloži s 
primeri iz vsakdanjega življenja. 

82,0 % 78,3 % 7,8 % 4,2 % 

Pri fiziki delamo veliko poskusov. 64,7 % 76,2 % 10,2 % 7,4 % 
Vsak lahko pripravi referat o 
določeni temi. 

59,3 % 47,7 % 15,0 % 18,0 % 

Želel bi več samostojnega 
eksperimentiranja. 

55,7 % 56,6 % 10,2 % 16,9 % 
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V vprašalnik sem zapisala 10 trditev, o katerih so morali učenci podati svoje mnenje. Odločali 
so se lahko med petimi odgovori: popolnoma se ne strinjam, delno se ne strinjam, ne vem, 
delno se strinjam in popolnoma se strinjam. Vprašanja in odgovori so podani v tabeli 1, 
ločeno za 8. in 9. razred. 
 
Če primerjam odgovore osmošolcev in devetošolcev, med njimi ni pomembnih statističnih 
razlik. Izbrane trditve podpirajo rezultate o nepriljubljenosti fizike. Predmet se jim zdi težek 
in nerazumljiv. Ne želijo si več ur fizike in je tudi ne bi izbrali za izbirni predmet. Zanimivo 
pa je, da učenci menijo, da imajo pri fiziki ustrezne domače naloge, da učitelji razlagajo fiziko 
na vsakdanjih primerih in da izvajajo pri pouku veliko eksperimentov. Kljub torej 
zanimivemu poučevanju pa je fizika  nepriljubljena. 
 
Za trditev »Predmet fizika mi je zanimiv« je povprečna vrednost ali aritmetična sredina (M) 
odgovorov osmošolcev na lestvici od 1 do 5 za mestne šole Mm = 2,89, napaka aritmetične 
sredine (SE) pa znaša SEm = 0,17, za podeželske šole pa je Mp = 3,08 in SEp = 0,15. Navidez 
se povprečni vrednosti razlikujeta. Ali se dejansko razlikujeta, pa preverimo s t – testom. 
 
Pri izvedbi t  - testa  predpostavljamo, da so podatki vzeti iz normalno distribuirane populacije 
ter da so numerični. Podatki so med seboj neodvisni, saj so pridobljeni na različnih 
posameznikih. 
 
Vrednost t izračunamo kot 

pm

pm

SESE

MM
t

−

−
=  

 
 
S t-testom ugotavljamo, ali se aritmetični sredini dveh skupin med seboj statistično 
pomembno razlikujeta. Večja kot je vrednost t, večja je verjetnost, da so pomembne statistišne 
razlike med aritmetičnima sredinama dveh skupin.  
 
Mera statistične razpršenosti določene spremenljivke je v statistiki in verjetnostni teoriji 
varianca σ2 (tudi verjetnost distribucije) [3]. Ta prikazuje, kako so dejanske vrednosti 
razporejene okoli linije pričakovanih vrednosti. Izračunamo jo kot  
 

( )

N

MM
N

i i∑ =
−

= 1

2

2
σ  

 
N pomeni število anketirancev v vsaki skupini, to je v mestu in podeželju. 
 
Program SPSS [3] nam izračuna vrednost p, ki pomeni statistično pomembnost t – testa (če je 
p ≤ 0,05, so razlike med variancama obeh skupin statistično pomembne, če pa je p > 0,05, pa 
razlike med variancama obeh skupin niso statistično pomembne). Če je p > 0,05, to pomeni,  
da sta varianci približno enaki in nismo uspeli dokazati, da bi razlike med aritmetičnima 
sredinama našega vzorca veljale za celotno populacijo, saj ima 95 % parov anketirancev 
vrednosti znotraj normalne porazdelitve po Gaussu okoli povprečne aritmetične sredine obeh 
skupin. 
 
Vrednosti M, SE, testa t in p za primerjavo med mestnimi in podeželskimi šolami so v tabelah 
2 in 3. 
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V tabelah 2 in 3 vidimo, da večinoma ni statistično pomembnih razlik, zato lahko sklepam, da 
razlik med priljubljenostjo fizike med mestnimi in podeželskimi učenci ni. Kljub temu pa na 
vzorcu opažam nekoliko večjo priljubljenost fizike pri podeželskih učencih.  
 
Zanimivo je, da so statistično pomembne razlike v obeh razredih pri trditvi o razlagi snovi s 
primeri iz vsakdanjega življenja. Podeželski otroci se bolj strinjajo s trditvijo kot mestni 
otroci, morda zato, ker imajo več neposrednega stika z naravo. Prav tako so statistično 
pomembne razlike v obeh razredih pri trditvi o eksperimentiranju, kjer pa se mestni učenci 
bolj strinjajo s trditvijo kot podeželski. Verjetno zaradi boljše opremljenosti mestnih šol.  
 

8. razred 
mesto podeželje 

  
Trditev 

M SE M SE 
t(165) p 

Predmet fizika mi je zanimiv. 2,89 0,17 3,08 0,15 0,85 > 0,05 
Predmet fizika se mi zdi težek. 3,83 0,14 3,73 0,13 -0,55 > 0,05 
Veliko snovi pri fiziki ne razumem. 3,01 0,17 3,23 0,16 0,94 > 0,05 
Pri fiziki imamo ustrezne domače naloge. 3,42 0,17 3,77 0,13 1,67 > 0,05 
Želel bi več ur fizike. 1,60 0,12 1,61 0,12 0,06 > 0,05 
Če bi bila fizika izbirni predmet, bi jo 
zagotovo izbral. 

1,73 0,13 1,63 0,11 -0,63 > 0,05 

Veliko snovi nam učitelj razloži s primeri iz 
vsakdanjega življenja. 

3,78 0,15 4,35 0,09 3,17 < 0,05 

Pri fiziki delamo veliko poskusov. 3,19 0,16 3,85 0,11 3,38 < 0,05 
Vsak lahko pripravi referat o določeni temi. 3,64 0,17 3,44 0,15 -0,88 > 0,05 
Želel bi več samostojnega 
eksperimentiranja. 

3,57 0,15 3,60 0,13 0,14 > 0,05 

Tabela 2: Povprečna vrednost M odgovorov na lestvici 1 do 5, napaka aritmetične sredine SE, 
t-test in p za ocenjevanje trditev v 8. razredu. Zapis t(165) pomeni, da je izračunana vrednost t 
testa na vzorcu 165 anketirancev. 
 
 

9. razred 
mesto podeželje 

 
Trditev 

M SE M SE 
t(187) p 

Predmet fizika mi je zanimiv. 2,86 0,16 3,64 0,13 3,81 < 0,05 
Predmet fizika se mi zdi težek. 3,60 0,14 3,39 0,13 -1,07 > 0,05 
Veliko snovi pri fiziki ne razumem. 3,00 0,14 2,63 0,13 -1,92 > 0,05 
Pri fiziki imamo ustrezne domače naloge. 3,26 0,14 3,49 0,14 1,16 > 0,05 
Želel bi več ur fizike. 1,68 0,13 1,96 0,13 1,56 > 0,05 
Če bi bila fizika izbirni predmet, bi jo 
zagotovo izbral. 

1,64 0,13 2,22 0,14 3,05 < 0,05 

Veliko snovi nam učitelj razloži s primeri iz 
vsakdanjega življenja. 

3,80 0,13 4,40 0,10 3,65 < 0,05 

Pri fiziki delamo veliko poskusov. 3,60 0,13 4,22 0,12 3,57 < 0,05 
Vsak lahko pripravi referat o določeni temi. 2,88 0,16 3,46 0,13 2,92 < 0,05 
Želel bi več samostojnega 
eksperimentiranja. 

3,32 0,15 3,53 0,15 0,98 > 0,05 

Tabela 3: Povprečna vrednost M odgovorov na lestvici 1 do 5, napaka aritmetične sredine SE, 
t-test in p za ocenjevanje trditev v 9. razredu 
 
Test pokaže, da pri trditvah o zanimivosti, težavnosti, razumevanju fizike, več urah fizike in 
fiziki kot izbirnem predmetu ni statistično pomembnih razlik. Vendar pa v vzorcu lahko 
opazimo, da se podeželski učenci bolj strinjajo s trditvijo o zanimivosti fizike kot mestni 
učenci. Tudi pri trditvi o razumevanju   lahko v vzorcu opazimo, da se podeželski učenci bolj 
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strinjajo s trditvijo kot mestni učenci. Glede težavnosti fizike v vzorcu lahko opazimo, da se 
mestni učenci bolj strinjajo s trditvijo kot podeželski učenci. 
 
Zanesljivost vprašalnika lahko opišemo s Cronbachovim  koeficientom α [3]. Pogoj za 
njegovo računanje je intervalna lestvica. Nanj vpliva število postavk lestvice oz. vprašalnika; 
več kot je postavk, večja je lahko zanesljivost. Sama sem pri trditvah uporabila petstopenjsko 
intervalno lestvico. Če je lestvica zanesljiva, morajo postavke dobro korelirati s celoto. 
Vprašalnik naj bi bil dovolj zanesljiv, če je α ≥ 0.7. Cronbachov koeficient α za 8. razred je 
0.68, za 9. razred pa 0.69, torej sem na meji zanesljivosti. 

3.3 Način ocenjevanja 

 
V vprašalniku sem učence povprašala, kakšno ocenjevanje jim bolj ustreza, ustno, pisno ali 
kaj drugega (ocenjevanje izdelkov, referatov, opazovalnih nalog,…). Rezultati so prikazani v 
tabeli 4. 
 

8. razred 9. razred 
skupaj fantje dekleta skupaj fantje dekleta 

Način 
ocenjevanja 

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

Ustno 34 20,3 23 28,4 11 12,8 66 35,1 43 41,0 23 27,4 

Pisno 14 8,4 8 9,9 6 6,9 38 20,1 21 20,0 17 20,2 

Drugo 119 71,3 50 61,7 69 80,2 84 44,4 40 38,1 44 52,4 

Tabela 4: Priljubljenost načinov ocenjevanja pri fiziki,  f pomeni število odgovorov. 
 
Večini ustreza ocenjevanje referatov, opazovalnih nalog, izdelkov,… Kot razlog so zapisali, 
da dobijo tako na lažji način boljšo oceno, da jim pri izdelku lahko pomagajo drugi, da je 
takšno delo bolj zanimivo kot učenje šolske snovi, da pri tem ocenjevanju nimajo treme,… 
 
Če pogledamo še rezultate ločeno po spolu, ni velikih razlik, nekaj več fantov raje ustno 
odgovarja, dekleta pa raje izbirajo druge načine ocenjevanja kot ustno in pisno. Utemeljili so 
tudi, da so raje ustno vprašani, ker jih učitelj lahko usmeri s podvprašanji.   

3.4 Zanimivost posameznih vsebin 

 
Vsebine, ki se obravnavajo v 8. razredu [4], so: kaj je fizika, merjenje, sile, gostota in 
specifična teža, tlak in vzgon, delo in energija, temperatura, notranja energija in toplota ter 
vreme. Rezultati zanimivosti posameznih vsebin so na sliki 4. 
 
 Med posameznimi vsebinami ni statističnih razlik, tako da je težko posplošiti rezultate po 
vsej populaciji. Učencem je v osmem razredu najbolj zanimivo poglavje kaj je fizika in o delu 
in energijah, tudi zato, ker so s tem poglavjem ravno v večini šol zaključili. Pričakovala sem 
tudi, da zadnjih dveh vsebin učenci ne bodo rangirali. V navodilu je pisalo, naj naredijo /, če 
vsebine ne poznajo. Tega učenci niso upoštevali. Mogoče tudi zato, ker so o temperaturi in 
vremenu že veliko slišali v nižjih razredih pri naravoslovju. 
 
V 9. razredu [4] se obravnava: gibanje, energija, pogled v vesolje, električni naboj, električni 
tok, električni upor, električni tok v kapljevinah, plinih in vakuume ter magnetno polje in 
indukcija. Rezultati so na sliki 5. 
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Porazdelitev vsebin v 8. razredu po zanimivosti
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Slika 3: Rangiranje vsebin v 8. razredu. Največja vrednost kaže na najmanjšo priljubljenost.  
 

Porazdelitev vsebin v 9. razredu po zanimivosti
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Slika 4: Rangiranje vsebin  v 9. razredu. Največja vrednost kaže na najmanjšo priljubljenost. 
 
V devetem razredu so večje razlike med zanimivostjo vsebin. Izstopa pogled v vesolje, ki je 
najbolj priljubljena vsebina devetega razreda, najmanj priljubljeni pa električni tok v 
kapljevinah, plinih in vakuumu ter magnetno polje in indukcija. Tudi zato, ker učenci teh 
dveh vsebin ne poznajo, saj snovi še niso mogli aprila obravnavati. Zato jih tudi nisem 
vključila v sliko. 
 

3.5  O čem bi učenci radi izvedeli kaj več 

 
V osmem razredu je 35,3 % učencev odgovorilo, da ne želijo o fizikalnih vsebinah nič več 
izvedeti. 26,9 % učencev bi rado izvedelo več o delu in energiji (zato, ker so s to vsebino 
ravno prenehali), 13,8% pa bi  radi izvedeli več o vremenu.  
V devetem razredu je 21,2% učencev odgovorilo, da ne želijo o fizikalnih vsebinah nič več 
izvedeti. Kar 55 % učencev bi radi več izvedeli o vesolju. To je tudi najbolj priljubljena 
vsebina devetega razreda. Za ostale vsebine je izredno malo zanimanja. 

3.6  Metode dela 

 
V osmem razredu je najbolj priljubljena metoda demonstracije, ko učitelj pokaže poskuse. Za 
ta odgovor se je odločilo 78,4 % učencev. Sledijo razgovor o snovi (52,7 %), terensko delo 
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(45,5 %) in delo z računalnikom (40,1 %). Najmanj priljubljena metoda je delo s tekstom 
(3,6%).  
 
V devetem razredu je prav tako najbolj priljubljena metoda demonstracije, ko učitelj pokaže 
poskuse. Za ta odgovor se je odločilo 80,4 % učencev. Sledijo razlaga snovi (64 %), delo z 
računalnikom (51,9 %) in razgovor o snovi (42,9 %). Najmanj priljubljena metoda je  
sodelovalno učenje (6,3 %), ki jo učenci tudi najmanj poznajo. Za problemski pouk se je 
opredelilo 25 % učencev 8. razredov in 21,2 % učencev 9. razredov.  

3.7  Oblike dela 

 
V osmem razredu je najbolj priljubljena oblika dela delo v dvojicah (65,3 %), sledi skupinsko 
delo (41,9 %). Samostojno delo je na zadnjem mestu z 9 %. 
 
V devetem  razredu je najbolj priljubljena oblika dela delo v dvojicah (71,4 %), sledi frontalni 
pouk (56,1 %). Samostojno delo je na zadnjem mestu z 10,6 %. 
 

4  Zaključek 

 
Rezultati raziskave priljubljenosti fizike v osnovni šoli so potrdili moja pričakovanja, da je 
fizika najmanj priljubljen predmet. Pričakovala sem tudi, da so enako nepriljubljeni ostali 
naravoslovni predmeti, vendar tega moja raziskava ni pokazala.  (Ne)Priljubljenost fizike tudi 
ni odvisna od spola, je pa odvisna od učnega uspeha. Odlični fantje jo imajo raje kot druge 
skupine. 
 
Pri analizi vprašalnikov sem ugotovila, da bi morala biti moja navodila za rangiranje podana 
še bolj natančno, mogoče s kakšnim primerom. 
 
Kaj narediti, da se dvigne priljubljenost fizike? Pri samem poučevanje se uporabljajo sodobne 
metode, vendar nekaterim učencem te metode niso všeč, raje imajo frontalni pouk in čimmanj 
aktivnosti. Naloga nas učiteljev bo, da jih bomo znali navdušiti za nove metode in oblike dela. 
Upam tudi, da bo potekajoča vsebinska prenova prinesla več časa za posamezne vsebine in da 
ne bo potrebno več tako hiteti pri obravnavi novih vsebin. 
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