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Izvleček
Fizikalni praktikum je obvezni predmet, ki se izvaja na Fakulteti za matematiko in fiziko za
študente fizike (OF FMF, UNI), kemijskega inženirstva (FKKT, UNI) in praktične matematike
(OM FMF, VŠŠ). Študenti pri predmetu ne poslušajo predavanj, temveč izvajajo laboratorijske
vaje, katerih glavni cilj je pridobitev praktičnega znanja pri laboratorijskem delu. Številne
raziskave kažejo, da so tradicionalne laboratorijske vaje, pri katerih študentje ne načrtujejo
lastnih eksperimentov, temveč večinoma le sledijo podrobnim navodilom (angl. cook book
laboratories), neučinkovite tako pri usvajanju novih fizikalnih konceptov kot razvoju znanstvenih
kompetenc. Tovrstni izsledki so spodbudili prenovo tradicionalnih laboratorijskih vaj marsikje po
svetu, čeprav je proces kompleksen in zato počasen. Pomembnosti prenove predmetov kot je
Fizikalni praktikum se zavedamo tudi na FMF, kjer se je prenova tradicionalnih laboratorijskih
vaj pričela s prenovo Fizikalnega praktikuma za ne-fizike na pobudo raziskovalcev, ki se na FMF
ukvarjajo s področjem pedagoške fizike. V mojem magistrskem delu sem se omejil na Fizikalni
praktikum, ki se izvaja za ne-fizike, torej za študijske programe Kemijsko inženirstvo in
Praktična matematika, ter zasnoval novo laboratorijsko vajo, ki je zamenjala tradicionalno
laboratorijsko vajo Plinski zakoni. Novo zasnovana vaja temelji na laboratorijskih vajah ISLE
(angl. Investigation Science Learning Environment), pri katerih študenti zasnujejo lastne
eksperimente, ter raziskavi v okviru predmeta Projektno delo, ki je namenjen študentom prvega
in drugega letnika fizike. Na podlagi rezultatov, ki sem jih pridobil z opazovanjem študentov pri
reševanju projektne naloge odprtega tipa, sem dokončno zasnoval laboratorijsko vajo Gostota
zraka. Uspešnost prenove laboratorijske vaje sem presojal na podlagi analize video posnetkov
študentov pri izvajanju tradicionalne laboratorijske vaje Plinski zakoni ter novo zasnovane vaje
Gostota zraka. Pri tem sem uporabil raziskovalno metodo študije primera. Iz analize posnetkov
sem ugotovil, koliko časa študenti posvetijo posameznim aktivnostim ter kakšna je komunikacija
med študenti. Rezultati moje raziskave kažejo, da študenti pri izvajanju novo zasnovane vaje
Gostota zraka skoraj polovico časa namenijo osmišljanju, medtem ko študenti pri tradicionalni
vaji Plinski zakoni aktivnosti "osmišljanje" skoraj ne izvajajo. Študenti pri tradicionalni
laboratorijski vaji posvetijo kar tretjino časa aktivnostim, ki nimajo nikakršne povezave z
laboratorijsko vajo, medtem ko študenti pri laboratorijski vaji Gostota zraka praktično ne izvajajo
podobnih (ne)aktivnosti ter čas za izvajanje laboratorijske vaje namenijo produktivnemu delu.
Rezultati raziskave tudi kažejo, da je kvaliteta interakcij med študenti bolj produktivna ob
izvajanju novo zasnovane vaje kot pri izvajanju tradicionalne laboratorijske vaje.
Ključne besede: laboratorijske vaje, raziskovalno podprta prenova predmeta, eksperimentalno
delo pri pouku fizike, Fizikalni praktikum, poučevalna strategija ISLE – Investigation Science
Learning Environment, Projektno delo, študija primera

Abstract
Physics Laboratory is a laboratory physics course, taking place at the Faculty of Mathematics and
Physics, for students of Physics (OF FMF, UNI), Chemical Engineering (FKKT, UNI) and
Practical Mathematics (OM FMF, VSS). Instead of listening to lectures, students in this course
work in laboratories with a goal of acquisition of practical skills in laboratory work. Many
researches show that traditional laboratories, where students don’t devise their own experiments
but rather just follow written steps without much reasoning (cook book laboratories), are
ineffective in learning new physics concepts and in developing science practices. Such research
results have encouraged many traditional laboratory renovations, although the process of
renovation is complex and slow. At Faculty of Mathematics and Physics we are well aware of the
importance of renovation of traditional laboratory courses, such as Physics Laboratory. The
renovation at FMF began on the initiative of researches of the FMF Physics Department by
suggesting renovating the laboratory course for non-physics students. In my master thesis I
focused on Physics Laboratory for non-physics students (students of Chemical Engineering and
Practical Mathematics) and design a new laboratory unit which replaced a traditional laboratory
unit named Gas laws. I developed a new laboratory unit according to ISLE (Investigation Science
Learning Environment) laboratories, in which students design their own experiments, and a
research that I carried out in Project Laboratory, which is an optional course for first and second
year physics students. Based on the results from the research in Project Laboratory, where I
monitored students work when solving an open-ended experimental problem, I designed a
laboratory unit Density of air. I also recorded the work of students in Physics Laboratory when
solving traditional lab Gas laws and new designed lab Density of air and conducted two case
studies to evaluate how successful the lab renovation was. From the analysis of the recordings I
showed that students solving lab Density of air spent almost half of the time on "making sense",
where students solving traditional lab Gas laws practically don’t devote any time on sense
making. The results also show that students solving Gas laws spent a third of their time on
activities that are not related to the laboratory work, where student solving new designed lab
Density of air don’t devote time to such off-task activities. The results of the research also show
that the quality of the interaction between students when solving new designed lab is better than
interaction between students solving a traditional lab.

Keywords: laboratory work, research based course renovation, experimental work in physics
education, Physics Laboratory, ISLE – Investigation Science Learning Environment, Project
Laboratory, case study
PACS: 01.40.Fk, 01.40.gb
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1.

Uvod

Hiter razvoj znanosti in industrije v zadnjih letih zahteva ljudi, ki znajo samostojno in kritično
razmišljati, definirati probleme in zanj poiskati ustrezne rešitve, razvijati teoretične modele
(znanost) ali produkte (industrija), zasnovati eksperimente, s katerimi testirajo
hipoteze/modele/produkte, se samostojno učiti in pridobiti manjkajoče informacije ter znajo
uspešno sodelovati v skupini sodelavcev. Naštete kompetence so pogosto pričakovane (ali pa vsaj
močno zaželene) že na prehodu iz fakultete do prve zaposlitve.
Kljub številnim želenim (znanstvenim) kompetencam pa poučevanje fizike v šolah in fakultetah
še vedno prepogosto temelji na tradicionalnem pristopu k poučevanju, v katerem študenti s
pasivnim opazovanjem eksperimentov in poslušanjem teorije o fizikalnih konceptih ne razvijajo
omenjenih kompetenc. V laboratorijskem delu, ki velja za pomemben sestavni del pouka fizike,
študenti praviloma izvajajo eksperimente tako, da sledijo podrobnim navodilom (angl. traditional
cook book laboratories). Kljub samostojni izvedbi eksperimentov študenti ne razvijajo
znanstvenih kompetenc, saj sledijo navodilom brez večjih konceptualnih razmislekov ali izzivov
med izvajanjem vaj. Takšna izvedba vaj prav tako ne prispeva k boljšemu razumevanju fizikalnih
konceptov [2]. Na Fakulteti za matematiko in fiziko (FMF) študenti obiskujejo obvezni predmet
Fizikalni praktikum, pri katerem opravljajo tradicionalne laboratorijske vaje, ki ustrezajo
zgornjemu opisu. Fizikalni praktikum poteka prva tri leta študija za fizike na 1. stopnji. Na FMF
opravljajo predmet Fizikalni praktikum tudi študenti Praktične matematike (OM FMF, VŠŠ) in
Kemijskega Inženirstva (FKKT, UNI), vendar je ta praktikum ločen od praktikuma za fizike. Vse
laboratorijske vaje Fizikalnega praktikuma so (tako za fizike kot za kemike in praktične
matematike) zasnovane na podlagi tradicionalnega pristopa k poučevanju.
Smernice sodobnega poučevanja fizike poudarjajo pomembno vlogo znanstvenih kompetenc, ki
veljajo poleg vsebinskih ciljev, kot je usvajanje fizikalnih konceptov, za enega izmed najbolj
pomembnih ciljev učenja in poučevanja fizike. Eden izmed sodobnih pristopov k poučevanju
fizike, ki je zasnovan v skladu s smernicami sodobnega poučevanja je ISLE (angl. Investigation
Science Learning Environment). ISLE temelji na aktivnem učenju fizike in ustvarjanju okolja, ki
je podobno pogojem, v katerih delajo znanstveniki. V laboratorijskih vajah ISLE študenti
zasnujejo lastne eksperimente in izvajajo laboratorijske vaje v skupinah ob pomoči navodil, ki v
primerjavi s tradicionalnimi navodili laboratorijskih vaj vsebujejo premišljeno sestavljena
vprašanja in naloge, ki pomagajo študentom, da dosežejo predvidene cilje. Poučevalni pristop
ISLE in laboratorijske vaje ISLE simulirajo delovno okolje znanstvenikov pri reševanju
problemov in usvajanju fizikalnih konceptov ter omogočajo razvoj znanstvenih kompetenc [7].
ISLE pristop uporabljamo tudi na FMF pri izobraževanju študentov na programu Pedagoška
fizika 2. stopnja. Po pozitivnih izkušnjah z aktivnim poukom in pristopom ISLE (pri predmetih
programa Pedagoška fizika in predmetu Projektno delo) sta nosilec predmeta Fizikalni praktikum
doc. dr. Aleš Mohorič in moj mentor prišla na zamisel, da bi te izkušnje in znanje uporabili tudi
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pri načrtovanju prenove (tradicionalnih laboratorijskih vaj) predmeta Fizikalni praktikum, ki se
izvaja na FMF za programe Praktična matematika in Kemijsko inženirstvo. Izvedbo,
implementacijo in analizo pilotskih primerov bi izvedli absolventi programa Pedagoška fizika v
okviru svojih magistrskih del. V okviru magistrske naloge sem tako prenovil eno izmed 12
laboratorijskih vaj Fizikalnega praktikuma za praktične matematike in kemijske inženirje.
Tradicionalno vajo Plinski zakoni sem zamenjal z novo zasnovano laboratorijsko vajo Gostota
zraka. Glavno vodilo pri samostojni zasnovi laboratorijske vaje so bile laboratorijske vaje ISLE.
V pomoč pri sami prenovi mi je bila tudi literatura, ki opisuje teoretičen model prenove
laboratorijske vaje.
Poleg samostojne zasnove laboratorijske vaje sem postavil tudi eno raziskovalno vprašanje:


Kako prenovljena laboratorijska vaja spodbuja interakcijo med študenti v primerjavi s
tradicionalno in kako se interakcije (pri eni in drugi) ločijo po kvaliteti?
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2.

Teoretični okvir

V tem poglavju bom opisal teoretični okvir, ki mi je bil v vodilo in pomoč pri zasnovi
laboratorijske vaje Gostota zraka. Na začetku bom predstavil vlogo eksperimenta v poučevanju
fizike (vloga tradicionalnega in vloga sodobnega eksperimenta) in tradicionalne laboratorijske
vaje. Vse vaje Fizikalnega praktikuma (z izjemo moje prenovljene) so zasnovane po zgledu
tradicionalnih laboratorijskih vaj. V nadaljevanju bom predstavil smernice sodobnega poučevanja
fizike ter podrobneje predstavil enega izmed sodobnih pristopov k poučevanju ISLE (angl.
Investigation Science Learning Environment). Opisal bom vlogo eksperimenta v tem pristopu ter
predstavil laboratorijske vaje ISLE. Po zgledu pristopa ISLE in laboratorijskih vaj ISLE sem
zasnoval laboratorijsko vajo Gostota zraka. Pri sami prenovi laboratorijske vaje (zastavljanje
novih ciljev, spremembe v opremi, prostoru,..) mi je bil v pomoč teoretičen model prenove
laboratorijskih vaj, ki so ga uporabili na University of Colorado Boulder. Model je opisan v enem
izmed poglavij Teoretičnega okvirja.

2.1

Vloga eksperimenta pri poučevanju fizike

V tradicionalnem poučevanju je vloga eksperimenta omejena na demonstracijske poskuse ter
potrjevanja že usvojenih fizikalnih konceptov. Obravnava nove snovi v večini primerov poteka
tako, da učitelj predstavi teoretično ozadje s pisanjem enačb in razlago fizikalnih konceptov za
matematičnim opisom. Nato izvaja eksperimente v namen predstavitve novih konceptov ali v
namen potrjevanja, če se relacije med fizikalnimi količinami skladajo s predstavljeno teorijo.
Študentje najprej poslušajo razlago, nato pa pasivno opazujejo eksperimente, ki jih izvaja učitelj
[1]. V primerih, ko učitelj pokaže eksperiment na začetku, je ta praviloma uporabljen kot
demonstracija pojava, ki ga učitelj v nadaljevanju obravnava, sodelovanje študentov pa je pri tem
pretežno omejeno na opazovanje.
Nasprotno splošnemu prepričanju tudi najbolje izveden demonstracijski poskus ni učinkovit.
Številne raziskave kažejo na to, da se študentje v vlogi pasivnega opazovalca ne naučijo veliko,
če sploh kaj [3], [4], [5]. Način uporabe eksperimentov v tradicionalnem pristopu ne pomaga
študentom pri usvajanju fizikalnih konceptov in zakonov.
Z razvojem sodobnih pristopov k poučevanju se spreminja tudi vloga eksperimenta pri učenju
temeljnih fizikalnih konceptov in zakonov. Glavna razlika sodobne vloge eksperimenta v
primerjavi s tradicionalno vlogo je v tem, (a) kako so eksperimenti izvedeni/uporabljeni, da
pomagajo študentom pri usvajanju fizikalnih konceptov ter v tem, (b) da se sodobna vloga
eksperimenta ne osredotoča zgolj na usvajanje fizikalnih konceptov, temveč je velik poudarek na
razvoju znanstvenih kompetenc, ki so značilne za znanstvenike, ko rešujejo fizikalne probleme in
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odkrivajo nove koncepte in zakone (znanstvene kompetence so podrobneje opisane v poglavju
"Smernice sodobnega poučevanja fizike"). Študenti v sodobnih pristopih so aktivno vključeni v
eksperimente s tem, da eksperimente zasnujejo sami, podajajo napovedi izidov eksperimentov,
testirajo hipoteze z lastno zasnovanimi eksperimenti itd. Način, na katerega so
izvedeni/uporabljeni sodobni eksperimenti je veliko učinkovitejši od tradicionalnega pasivnega
opazovanja eksperimentov in poslušanja razlag, zato študenti učinkoviteje usvajajo koncepte in
kažejo boljše razumevanje fizikalnih konceptov (a). Razvoj znanstvenih kompetenc (b) v
tradicionalnem pristopu in v enem izmed sodobnih pristopom ISLE bom opredelil v naslednjih
poglavjih.

2.2

Tradicionalne laboratorijske vaje

Laboratorijsko delo je pomemben sestavni del pouka fizike ne glede na pristop k poučevanju.
Študenti eksperimente izvajajo samostojno, pri tem jim po potrebi pomaga vodja vaj. V
tradicionalnem pristopu študenti pogosto izvajajo eksperimente posamično, kar je sodeč po
izkušnjah precej manj učinkovito od dela v skupinah (najbolj učinkovite so skupine po 3) tako
glede usvajanja novega znanja kot glede pridobivanja znanstvenih kompetenc. Sposobnost dela v
skupini je ena izmed najbolj zaželenih kompetenc pri potencialnih zaposlovalcih fizikov, ki pa je
študenti ne razvijajo, če izvajajo laboratorijske vaje posamično [21].
V tradicionalnem načinu poučevanja je vloga laboratorijskih eksperimentov podobna vlogi, ki jo
imajo eksperimenti, ki jih učitelj izvaja tekom predavanj. Namen laboratorijskih eksperimentov v
tradicionalnem pristopu je potrjevanje že usvojenih fizikalnih konceptov ali meritev fizikalnih
količin, pogosto znanih konstant. Študenti eksperimente sicer izvajajo sami, vendar imajo ob tem
natančna navodila, katerim sledijo po posameznih korakih. Tradicionalna laboratorijska navodila
so praviloma napisana v obliki "kuhinjskega recepta" (angl. cookbook laboratories), saj zahtevajo
od študentov predvsem to, da sledijo navodilom brez večjih konceptualnih razmislekov ali
izzivov med izvajanjem vaj. V tradicionalnih vajah študentje pravilom ne snujejo lastnih
eksperimentov, redko ovrednotijo rezultate in ne kreirajo lastnih vprašanj [1], [10]. Takšna
izvedba vaj ne prispeva k boljšemu razumevanju fizikalnih konceptov ali razvoju znanstvenih
kompetenc [2]. Laboratorijske vaje predmeta Fizikalni praktikum so v skladu z opisom
tradicionalnih laboratorijskih vaj.

2.3

Smernice sodobnega poučevanja fizike

Čeprav bi se večina pristašev tradicionalnega pristopa strinjala, da je eden od glavnih ciljev to, da
študenti razmišljajo kritično, pa so tradicionalni pristopi še vedno osredotočeni predvsem na
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poučevanje / razlago fizikalne vsebine. Čeprav so prednosti aktivnega pouka znane že precej
časa, pa se je širši proces prenove pouka fizike v tej smeri začel šele pred približno desetimi leti,
na podlagi zahtev in priporočil s strani trga dela, pa tudi na podlagi novih spoznanj na področju
nevroznanosti (nova spoznanja o delovanju možganov in o tem, kako se ljudje učimo). Na
podlagi zahtev in novih spoznanj so raziskovalci določili glavni cilj sodobnega poučevanja in
učenja fizike – študenti morajo poleg učenja fizikalne vsebine postati samostojni in kritični
misleci ter razmišljati kot znanstveniki. Eden izmed pomembnih dokumentov, ki ima velik vpliv
na oblikovanje učnih načrtov poučevanja fizike v ZDA, Next Generation Science Standart, krajše
NGSS, izpostavlja razvoj znanstvenih kompetenc kot eden izmed glavnih ciljev sodobnega
poučevanja fizike. Znanstvene kompetence so kompetence značilne za znanstvenike, ki jih
uporabljajo pri vsakodnevnem delu, reševanju problemov in usvajanju novih konceptov ter
zakonov. NGSS vključuje tehnologijo/inženirstvo kot sestavni element pouka naravoslovnih
predmetov, zato navaja znanstvene kompetence tako za znanost kot tudi inženirstvo. Znanstvene
kompetence, ki jih navaja NGSS, so:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)

Postavljanje vprašanj (za znanost) in definiranje problemov (za inženirstvo)
Razvoj in uporaba modelov
Zasnova in izvajanje raziskav
Analiza in interpretacija podatkov
Uporaba matematičnega in računskega (računalniškega) mišljenja
Razvoj razlag (za znanost) in zasnova/oblikovanje rešitev (za inženirstvo)
Vključevanje v razpravo na podlagi argumentov
Pridobivanje, ovrednotenje in posredovanje informacij [6]

Sodobne smernice poučevanja navaja tudi evropski dokument Tuning [31], ki se za razliko od
NGSS nanaša zgolj na fiziko (in ne na celotno naravoslovje) ter je manj poglobljen, vendar se v
glavnih smernicah sklada z ameriškim NGSS. Vključevanje v procese, ki spodbujajo razvoj
znanstvenih kompetenc, pomaga študentom razmišljati kritično kot znanstveniki. Tradicionalni
pristop k poučevanju in tradicionalne laboratorijske vaje ne spodbujajo znanstvenega mišljenja,
saj so študenti pogosto v vlogi pasivnega opazovalca eksperimenta (pouk) ali pa sodelujejo v
eksperimentu po natančnih navodilih (laboratorijske vaje), katerim sledijo brez potrebe po
konceptualnih razmislekih. Študenti v tradicionalnem pristopu razvijejo razmeroma malo
znanstvenih kompetenc. Poleg že omenjene neučinkovitosti tradicionalnih eksperimentov pri
usvajanju novih fizikalnih konceptov je pomanjkanje razvoja znanstvenih kompetenc glavni
razlog za potrebo po prenovi predmetov kot je Fizikalni praktikum.
V naslednjem poglavju bom predstavil enega izmed sodobnih pristopov k izvajanju
laboratorijskih vaj in poučevanju fizike, ki aktivno vključi študente v učenje fizikalnih konceptov
in zakonov ter ustvari okolje in pogoje, ki simulirajo delovno vzdušje znanstvenikov pri
reševanju problemov in usvajanju novih konceptov.
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2.4

Laboratorijske vaje ISLE

2.4.1 ISLE
Eksperimenti v pristopu ISLE (angl. Investigation Science Learning Environment) so razdeljeni v
tri skupine: opazovalni, testni in aplikativni eksperimenti. Namen opazovalnih eksperimentov je
razvoj razlag in teoretičnih modelov na podlagi opazovanj in iskanju vzorcev. V testnih
eksperimentih testiramo razlage, ideje ali teoretične modele, ki so bili razviti na podlagi
opazovanega pojava. Namen aplikativnih eksperimentov je uporaba usvojenih fizikalnih
konceptov za razvoj tehnične naprave ali meritve neznane fizikalne količine. [1]
Razlog za takšno delitev eksperimentov leži v prepričanju, da lahko večino eksperimentov,
zasnovanih in izvedenih v zgodovini fizike, uvrstimo v eno od treh omenjenih skupin. Npr.
Oersted je opazil premik magnetne igle ob prisotnosti žice, po kateri je tekel električni tok in
sklenil hipotezo, da žica, po kateri teče električni tok, ustvarja magnetno polje. Becquerel je po
naključju pospravil kamne, ki so vsebovali uran, in fotografski papir v isti predal in opazil
ustvarjeno sliko, na podlagi katere je sklenil hipotezo, da uran seva. Marie Curie je nadaljevala z
delom Becquerela in naredila nekaj opazovalnih eksperimentov, v katerih je uporabila
elektrometer in uranove soli za nadaljnje raziskovanje radioaktivnega sevanja. V naštetih
eksperimentih ni bilo možno napovedati izida poskusa pred izvedbo eksperimenta. Ampere je
zasnoval eksperiment, s katerim je testiral hipotezo o interakciji dveh vzporednih žic, po katerima
teče električni tok. Rutherford je testiral hipotezo o predznaku naboja delcev, ki nastajajo v
radioaktivnem razpadu, z eksperimentom, v katerem so delci prečkali magnetno polje in
napovedal smer odklona glede na predznak naboja. Na podlagi teoretičnih modelov so fiziki v tej
skupini eksperimentov napovedali, kaj pričakujejo, da se bo zgodilo, v primeru, da je njihov
model pravilen. Atomska bomba in izstrelitev rakete v vesolje sta primera uporabe fizikalnih
konceptov [1], [8]. Delitev eksperimentov v ISLE pristopu k poučevanju fizike temelji na vrsti
eksperimentov, ki so bili izvedeni pri usvajanju in uporabi fizikalnih konceptov in zakonov v
zgodovini fizike.
ISLE, aktivni proces učenja in poučevanja fizike, lahko upodobimo z ISLE ciklom, ki je prikazan
na sliki 1. Elementi cikla in smer korakov med posameznimi elementi so opisani spodaj.
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Slika 1: ISLE cikel [9]

V opazovalnih eksperimentih, v katerih študenti opazujejo nove pojave, je pomembno, da
študentje ob tem ne podajajo napovedi izida opazovalnega eksperimenta. Ker se torej ne
osredotočajo na tisto, kar bi se "moralo" zgoditi (sodeč po njihovi napovedi), so bolj odprti za
opazovanje eksperimenta. Opisati morajo čim več opažanj in uporabljati enostavne izraze, saj
tako lažje komunicirajo med seboj. Iz opazovanj morajo razbrati značilne vzorce [6], [7].
Po začetnih opazovalnih eksperimentih študenti zasnujejo različne razlage/hipoteze, ki pojasnijo
opazovan pojav/vzorec. Zaželeno je, da študentje (v primeru, da to dopušča tematika
eksperimenta) zasnujejo čim večje število razlag. Vse razlage morajo biti eksperimentalno
preverljive; npr. razlaga "nevidni mož je povzročil ta pojav" ni eksperimentalno preverljiva
razlaga. Preden študentje zasnujejo testne eksperimente, je nujno, da vse razlage veljajo za
pravilne in enakovredne, ne glede na to, kako verjetna se posamezna razlaga zdi študentom. Nato
zasnujejo testne eksperimente, s katerimi bodo testirali posamezne predlagane razlage. Preden
študenti izvedejo testne eksperimente je ključno, da napovejo izid poskusa na podlagi testirane
razlage in ne intuicije. To je pogosto eden težjih korakov za študente, a je eden izmed najbolj
pomembnih delov ISLE procesa. Ker ISLE testira razlago in ne študentove intuicije/inteligence,
odpravi strah podajanja napačnega odgovora, ki je sicer pogost in preprečuje sodelovanje
nekaterih študentov. Po podanih napovedih izvedejo testne eksperimente. Študenti nato
primerjajo izid poskusa s svojo napovedjo. V primeru neujemanja ovržejo razlago, ki so jo
testirali. V primeru ujemanja razlaga ni "dokazana" kot pravilna, temveč zgolj neuspešno
ovržena. Običajno na koncu "preživi" ena razlaga, ki je ne uspejo zavreči in obvelja kot pravilna.
Razlage sicer ne moremo dokazati, lahko pa smo v njo bolj prepričani, če izvedemo dodatne
testne eksperimente, katerih izid se sklada z napovedjo na podlagi te razlage. Usvojene fizikalne
koncepte lahko nato študenti uporabijo s snovanjem in izvedbo aplikativnih eksperimentov [7],
[6].
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2.4.2 ISLE na primeru eksperimenta "Balon in šumeče tablete"
Eksperiment, pri katerem morajo študenti (večkrat) "prehoditi" celoten ISLE cikel, da ustrezno
razložijo opazovan pojav je eksperiment s šumečimi tabletami, balonom in vodo. Eksperiment
običajno pripravi učitelj, naloga študentov v začetku je opazovanje, ob tem ne podajajo napovedi
izida eksperimenta. V balon namestimo šumeče tablete in dodamo vodo. Balon hitro zavežemo in
ga postavimo na tehtnico kot je prikazano na sliki 2. Ob opazovanju študentje prepoznajo prvi
vzorec – ob napihovanju balona odčitek na tehtnici pada. Prepoznavanje vzorcev/značilnosti je
eden izmed ključnih elementov ISLE cikla. Študentje nato skušajo pojasniti opažen pojav s tem,
da navedejo različne hipoteze/razlage, ki pojasnijo padajoči odčitek. Možne razlage so navedene
v tabeli 1, levi stolpec. Pri snovanju hipotez lahko učitelj pomaga študentom z namigi. Nato
študenti zasnujejo testne eksperimente, s katerimi testirajo predlagane razlage. Preden izvedejo
eksperimente napovejo izide testnih poskusov na podlagi razlag, ki jih testirajo. Možne razlage,
testni eksperimenti in napovedi izidov testnih eksperimentov so zbrani v tabeli 1. Predlogi testnih
eksperimentov v tabeli 1 so tipični predlogi, ki se pojavljajo pri dijakih, študentih in odraslih. Pri
postavljanju napovedi so posebej pomembne predpostavke, ki jih (včasih nevede) študenti
sprejmejo. Zavedanje pomena predpostavk in preverjanje veljavnosti predpostavk sodijo med
zahtevnejše naloge za študente. Pri napovedi izida testnega eksperimenta 2 (balon omočimo z
milnico) študenti na podlagi razlage, da balon pušča, napovejo, da bodo videli mehurčke. Ob tem
predpostavijo, da je prehajanje plina iz balona dovolj intenzivno oziroma da so mehurčki dovolj
veliki, da jih bodo lahko videli [6].

Slika 2: V balonu so šumeče tablete in voda. Balon se napihuje, medtem pa spremljamo odčitek na tehtnici [6].
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Tabela 1: Možne razlage, testni eksperimenti, napovedi in dejanski izidi poskusa. Z rdečo so označene napovedi, ki niso v
skladu z izidom poskusa, z rumeno so označena polja, kjer ni bilo smiselno podajati napovedi, z zeleno pa napovedi, ki so se
ujemale s izidom poskusa. Pri razlagi z uhajanjem zraka predpostavimo, da bodo mehurčki dovolj veliki, da jih bomo opazili
[6].

Študenti na podlagi testnega eksperimenta 1 z meritvijo mase predmeta znane mase ovržejo
razlago o nepravilnem delovanju tehtnice. Ker v testnem eksperimentu ne vidijo mehurčkov,
ovržejo razlago o puščanju balona. Tako preostanejo hipoteza 3 (skupna masa se porablja zaradi
kemičnih reakcij), hipoteza 4 (nastaja plin, ki dviguje balon) in hipoteza 5 (prostornina balona se
povečuje, s tem pa narašča sila vzgona). S testnim eksperimentom 3, v katerem namesto balona
uporabijo steklenico, ovržejo hipotezi 3 in 4. Izid testnega eksperimenta se sklada z napovedjo na
podlagi hipoteze o sili vzgona, ki je hkrati tudi edina "preživela".
Ko balon pustimo nekaj časa na tehtnici, pa opazimo dodaten pojav. Balon po 30 minutah doseže
maksimalno prostornino, nato se prične zmanjševati. Kljub temu da se balon ne napihuje, odčitek
na tehtnici še naprej pada. Meritve so prikazane na grafu na sliki 3(a). Padanje odčitka ob
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zmanjševanju prostornine balona (ob predpostavki, da balon ne pušča) ni v skladu z razlago o sili
vzgona. Če se balon zmanjšuje, bi moral sodeč po razlagi o vzgonu odčitek na tehtnici ponovno
naraščati. Izid tega poskusa nas napelje na misel, da predpostavka o tem, da balon ne pušča
morda ni veljavna. Puščanje plina je morda tako počasno, da ga z metodo z milnico nismo
opazili. Predpostavko o puščanju študenti ponovno preverijo z novim eksperimentom. Znano je,
da ob raztapljanju šumečih tablet nastaja ogljikov dioksid, zato v tem eksperimentu postavijo
balon skupaj z merilnikom ogljikovega dioksida v posodo. Postavitev eksperimenta je prikazan
na sliki 3(b). Napoved na podlagi razlage o uhajanju plina iz balona pravi, da bi moral merilnik
kazati naraščajočo koncentracijo ogljikovega dioksida [6].

Slika 3: (a) z rdečo je prikazan graf mase balona v odvisnosti od časa, z modro pa je prikazan graf premera balona v odvisnosti
od časa. (b) postavitev testnega eksperimenta, vključen je merilnik ogljikovega dioksida, Vernier vmesnik, balon in posoda. (c)
S črno je prikazan graf koncentracije oglj. dioksida v odvisnosti od časa, z zeleno pa je prikazana koncentracija oglj. dioksida,
če uporabimo balon napihnjen z zrakom (ne s pomočjo šumečih tablet) [6].

Ko izvedejo eksperiment, opazijo (slika 3c), da koncentracija ogljikovega dioksida res narašča,
kar se ujema z napovedjo na podlagi razlage o uhajanju plina. To pomeni, da predpostavka, ki
pravi, da balon ne pušča, ni veljavna. Na podlagi tega spoznanja študenti oblikujejo izboljšano
razlago. Za pojav sta očitno pomembna oba prispevka, tako vzgon (v prvem delu, ko se balon
napihuje) kot tudi uhajanje plina (v drugem delu, ko se balon manjša). Do te ugotovitve ne bi
prišli, če ne bi izmerili dovolj meritev (dodatni opazovalni eksperiment) ter če ne bi preverili
veljavnosti predpostavk. Predpostavke igrajo pomembno vlogo v pristopu ISLE in laboratorijskih
vajah ISLE, ki jih bom opisal kasneje. Tudi v prenovljeni laboratorijski vaji Gostota zraka morajo
študenti narediti in navesti nekaj pomembnih predpostavk za določanje gostote zraka.

2.4.3 Ali je ISLE pristop uspešen?
Zadnja študija, v kateri so raziskovali, če ISLE pristop dejansko simulira delovno vzdušje
znanstvenikov pri reševanju problemov in usvajanju novih fizikalnih konceptov, je pokazala, da
znanstveniki ne le uporabljajo elemente razmišljanja, ki so podobni tistim v ISLE ciklu
(opazovanje, iskanje vzorcev, hipoteze, napovedi, testiranje hipotez,…), temveč, da so tudi
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koraki med posameznimi elementi podobni korakom v ISLE ciklu. Nekateri njihovi koraki so
sicer bili bolj kompleksni, toda v poenostavljeni obliki je ISLE realističen opis pristopa reševanja
problemov kot ga uporabljajo znanstveniki [9], [7].
Ker so študentje v ISLE ciklu aktivno vključeni v procese, ki simulirajo delo znanstvenikov, ob
tem razvijajo znanstvene kompetence, ki so ene izmed najbolj pomembnih ciljev sodobnega
poučevanja fizike in zahtev družbe. Vključevanje v takšne procese pomaga študentom pri razvoju
v samostojne, kritične mislece.
ISLE velja za pomemben sodoben pristop k poučevanju fizike, saj se ne osredotoča zgolj na
vsebinske cilje, kot je usvojitev fizikalnega koncepta, temveč hkrati uspešno vključuje študente v
procese, ki veljajo za zaželene kompetence 21. stoletja. Razvoj kompetenc, kot so reševanje
kompleksnih problemov, ovrednotenje rešitev, zasnova eksperimenta, zbiranje in analiziranje
podatkov in sodelovanje v skupini, bo študentom v pomoč na njihovi poklicni poti, ne glede na to
ali bodo postali fiziki ali ne [7].

2.4.4 Laboratorijske vaje
Laboratorijske vaje so osrednjega pomena v poučevalnem pristopu ISLE, saj omogočajo delo v
okolju, ki je podobno pogojem, v katerih delajo znanstveniki. V laboratorijskih vajah ISLE
študentje snujejo lastne eksperimente in rešujejo realne probleme brez podrobnih "cookbook"
laboratorijskih navodil. Seveda študenti niso prepuščeni sami sebi. V oporo in vodilo pri
doseganju ciljev vaj so jim navodila, ki vsebujejo sestavljena vprašanja in naloge, ki so
študentom v pomoč pri doseganju predvidenih ciljev. Poleg vsebinskih ciljev imajo laboratorijske
vaje ISLE cilj razvijati znanstvene kompetence. Pri lastnem spremljanju razvoja kompetenc so
študentom tekom laboratorijske vaje v pomoč ocenjevalne tabele znanstvenih kompetenc, ki so
podrobneje opisane v naslednjem poglavju. Laboratorijske vaje ISLE so izbrane tako, da
študentje pogosto rešujejo realne fizikalne probleme. Samostojno reševanje realnih fizikalnih
problemov ob pomoči premišljeno sestavljenih navodil spodbuja razvoj znanstvenih kompetenc
[10], [11].
Kot je bila opisana delitev eksperimentov v pristopu ISLE (poglavje 2.4.), se podobno tudi
laboratorijske vaje ISLE delijo v tri skupine glede na tip vaje (opazovalna, testna in aplikativna
laboratorijska vaja). V opazovalni laboratorijski vaji študentje raziskujejo pojav, ki ga niso
spoznali pri pouku, predavanjih ali vajah. Študentje morajo zasnovati postopek pridobivanja
podatkov, analizirati podatke ter poiskati značilne vzorce/zakonitosti. Primer opazovalne
laboratorijske vaje je določanje zveze med napetostjo na LED diodi in električnim tokom skozi
LED diodo. Predvideno predznanje je razumevanje pojmov napetost, tok in upor ter osnovno
znanje potrebno za analizo električnih vezji [17]. V testnih laboratorijskih vajah študentje
zasnujejo eksperimente, s katerimi testirajo različne hipoteze. Hipoteze so lahko vnaprej podane
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v obliki trditev izmišljenih oseb, lahko so vzete iz predavanj ali pa jih študenti zasnujejo sami (pri
tem morajo navesti vsaj 3 različne) [10]. Primer testne vaje, pri kateri so razlage/hipoteze v
naprej podane, je vaja "Dvig vode v kozarcu". Na krožnik nalijemo vodo, nanj postavimo svečo
ter jo prižgemo. Če prižgano svečo pokrijemo s kozarcem, se voda dvigne v kozarec (ta primer
sem samostojno zasnoval in oblikoval v projektno nalogo v okviru predmeta Projektno delo v
znanosti; projekt so nato izvajali študenti fizike v okviru predmeta Projektno delo). V navodilih
projektne naloge, ki sem jo zasnoval, so podane naslednje tri razlage v obliki trditev treh
izmišljenih oseb:
Damjan : Ključno za opisani pojav je razpenjanje in krčenje zraka zaradi spremembe temperature
zraka.
Nejc : Ključno za opisani pojav je proces gorenja, saj ob tem nastaja vodna para, ki se nato
kondenzira na steni kozarca.
Gaber : Voda se dvigne v kozarec zaradi porabljanja kisika pri gorenju sveče.
Pri tej projektni nalogi so morali študenti zasnovati testne eksperimente, s katerimi so ovrgli
posamezne razlage in se tako dokopali do razlage, ki pravilno opiše pojav.

Slika 4: Ko prižgano svečo pokrijemo s kozarcem, sveča ugasne, v kozarec pa vdre voda.

V aplikativnih laboratorijskih vajah morajo študenti izdelati napravo, ki ustreza določenim
kriterijem ali pa morajo zasnovati dve neodvisni eksperimentalni metodi, s katerima določijo
neznano fizikalno količino. Pri tem uporabijo že usvojene fizikalne koncepte (pogosto morajo
združiti več fizikalnih konceptov) za doseganje cilja vaje. Primer aplikativne vaje je določanje
koeficienta lepenja med njihovimi čevlji in tlemi v razredu. Če opravijo zgolj en eksperiment ne
morejo soditi o smiselnosti rezultata, zato morajo zasnovati vsaj dve neodvisni metodi določanja
koeficienta. Nato primerjajo oba rezultata in glede na eksperimentalne nenatančnosti podajo
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sodbe o ujemanju rezultatov, uporabnosti posamezne metode in o natančnosti, s katero je
določena iskana količina [10].
Poleg navodil in ocenjevalnih tabel je študentom laboratorijskih vaj ISLE v oporo tudi vodja vaj.
Opora (angl. scaffolding) je lahko različnih vrst, Holton in Clark jo delita glede na osebo, ki nudi
oporo (vodja vaj, vrstnik ali opora samemu sebi) in glede na tip opore (konceptualna ali
hevristična). Konceptualna opora je pomoč pri usvajanju osnovnih konceptov. Hevristična opora
pa je pomoč pri razvoju študentovih lastnih pristopov in postopkov reševanja problemov in
izgradnji znanja. Primer konceptualne opore pri reševanju problema, ki vključuje 2. Newtonov
zakon je vprašanje, ali je sila, s katero deluje podlaga na telo večja ali manjša od sile, s katero
deluje Zemlja na telo. Primer hevristične opore v istem primeru je, če vodja vaj predlaga
študentu, naj nariše diagram sil, ki deluje na telo. Opora vodje vaj v pristopu ISLE je pogosteje
hevristične narave, na ta način je študentom v oporo pri razvoju znanstvenih kompetenc [12].
Vodja vaj pogosto pomaga študentom tako, da jim zastavi dodatna vprašanja, včasih zadostuje že,
da zgolj povzame nekatere ugotovitve študentov, ki so pomembne za nadaljnje delo v
laboratorijski vaji. Ko sem spremljal študente in jim pomagal pri izvajanju laboratorijske vaje
Gostota zraka, sem se zgledoval po opori, ki jo nudi vodja vaj pri laboratorijskih vajah ISLE.

2.5

Ocenjevalne tabele znanstvenih kompetenc

Za ovrednotenje razvoja in doseganja znanstvenih kompetenc so na Rutgers State University of
New Jersey v ZDA razvili samoocenjevalne tabele znanstvenih kompetenc. Razvili so sedem
tabel za sedem sposobnosti oz. znanstvenih kompetenc, ki naj bi jih študenti razvili v okviru
ISLE laboratorijskih vaj. Tabele in sposobnosti so zasnovali na podlagi študije eksperimentov
zasnovanih in izvedenih v zgodovini fizike, Bloomove taksonomije, lastnih izkušenj z vodenjem
laboratorijskih vaj ter priporočil pedagogov. Te sposobnosti oz. kompetence so:
-

sposobnost predstaviti podatke z uporabo različnih upodobitev/reprezentacij

-

sposobnost zasnovati in izvesti opazovalni eksperiment

-

sposobnost zasnovati in izvesti testni eksperiment

-

sposobnost zasnovati in izvesti aplikativni eksperiment

-

sposobnost zbiranja in analize eksperimentalnih podatkov

-

sposobnost ovrednotenja modelov, enačb in rešitev
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-

sposobnost posredovati znanstveno vsebino [13]

Sposobnosti oz. kompetence so v skladu s smernicami sodobnega poučevanja naravoslovnih
predmetov (npr. že omenjeni NGSS). Vsako izmed sposobnosti so razdelili na več
podsposobnosti. Vsaka ocenjevalna tabela tako vsebuje eno izmed naštetih sposobnosti ter
podsposobnosti te sposobnosti. Vsaka ocenjevalna tabela vsebuje različne stopnje obvladovanja,
s katerim ovrednotimo vsako izmed podzvrsti. Kvaliteta dela je razdeljena na štiri stopnje. (0 –
manjka, ni ; 1 – ni ustrezno; 2- potrebno izboljšati; 3- ustrezno). Skupina za pedagoško fiziko na
FMF je pod vodstvom prof. Planinšiča prevedla ocenjevalne tabele ter jih dopolnila za potrebe
izvajanja predmeta Projektno delo (izbirni predmet na 1. stopnji univerzitetnega študija fizike in
visokošolskega študija Fizikalna merilna tehnika). Prevedene ocenjevalne so dostopne kot
sestavni del projektnih navodil na spletni strani http://projlab.fmf.uni-lj.si/. Ocenjevalne tabele pri
projektnem delu so študenti zelo dobro sprejeli. V pisanju refleksij (refleksije je prav tako uvedla
skupina za pedagoško fiziko) so študenti poudarili, da so jim bile ocenjevalne tabele v pomoč pri
pisanju poročila (študenti na podlagi tabel vedo, kaj se od njih pričakuje), pri razmisleku o
eksperimentih, ki so jih naredili, ter pri razmisleku o elementih ISLE cikla kot so predpostavke,
nenatančnosti in njihov vpliv na končni rezultat. Nekateri študenti so celo predlagali, da bi
morale biti ocenjevalne tabele sestavni del tudi drugih predmetov [29], [30]. Primer ocenjevalne
tabele za ovrednotenje sposobnosti "Zasnovati in izvesti aplikativni eksperiment" je spodaj
(tabela 2).

TABELA C: SPOSOBNOST ZASNOVATI IN IZVESTI APLIKATIVNI EKSPERIMENT
SPOSOBNOST

0-MANJKA,
NI

1-NI USTREZNO

2-POTREBNO
IZBOLJŠATI

3-USTREZNO

C
1

So sposobni pravilno
prepoznati in opisati
nalogo, ki jo je treba
rešiti.

Naloga, ki jo
je treba rešiti
ni niti
omenjena, ali
pa je opis le
prepis
besedila, ki so
ga dobili.

Poskušajo opisati
nalogo, ki jo je
treba rešiti, vendar
je opis naloge
nejasen ali pa niso
pravilno razumeli
naloge.

Naloga, ki jo je treba
rešiti je predstavljena,
toda v opisu so manjše
pomanjkljivosti ali
površnosti.

Naloga je jasno in
razumljivo opisana.
Opis kaže na dobro
razumevanje naloge.

C
2

So sposobni zasnovati
primeren poskus
(meritev) in
načrtovati izvedbo, s
katero bo možno
rešiti zastavljeno
nalogo.

Poskus ni
primeren za
reševanje
zastavljene
naloge.

Poskus je
primeren za
rešitev naloge,
toda narava
izvedbe poskusa
je takšna, da bodo
izidi/podatki
najverjetneje

Poskus je primeren za
rešitev naloge, toda
narava izvedbe poskusa
je takšna, da
izidi/podatki morda ne
bodo vodili do
uporabne rešitve
naloge.

Poskus je primeren za
rešitev naloge.
Načrtovana izvedba bo
z veliko gotovostjo
dala izide/podatke na
podlagi katerih bo
možno uspešno rešiti
nalogo.
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neuporabni za
reševanje naloge.
C
3

So sposobni smiselno
izbrati, uporabiti in
predstaviti opremo
za izvajanje meritev.

Vsaj ene od
načrtovanih
meritev ni
mogoče izvesti
z izbrano
opremo.
Manjka opis
izvedbe
meritev.

Vse načrtovane
meritve je mogoče
izvesti z izbrano
opremo, toda
nekaterih delov
opreme ne znajo
pravilno uporabiti.
Manjkajo
pomembni
elementi opisa
izvedbe meritev.

Vse izbrane meritve je
mogoče izvesti z
izbrano opremo.
Pravilno uporabijo
opremo. Manjkajo
nekatere podrobnosti
pri opisu izvedbe
meritev.

Vse izbrane meritve je
mogoče izvesti z
izbrano opremo.
Pravilno uporabijo
opremo. Opis izvedbe
meritev je jasen in
popoln.

C
4

So sposobni podati
smiselno sodbo o
izidu poskusa
oziroma o meritvah

Ne razmišljajo
o izidu
poskusa/
meritvah.

Poskušajo podati
sodbo o izidu
poskusa/meritvah,
toda sodba je
nerazumljiva ali
nesmiselna.

Podana je smiselna
sodba o izidu
poskusa/meritvah,
vendar je sklepanje
napačno ali
pomanjkljivo. Niso
upoštevane merske
nedoločenosti. Manjka
razpravo/opis o
predpostavkah, ki so jih
naredili. Rezultat je
zapisan le kot ena
številka.

Podana je smiselna
sodba o izidu
poskusa/meritvah z
jasno obrazložitvijo, v
kateri upoštevajo vpliv
merskih nedoločenosti
in predpostavk.
Rezultat je zapisan z
ustreznimi odstopanji
(kot interval).

C
5

So sposobni zasnovati
nov, neodvisen
poskus s katerim
ovrednotijo rezultate
prvega poskusa

Ne zasnujejo
neodvisnega
poskusa, s
katerim bi
lahko
ovrednotili
rezultate ali pa
je »novi«
poskus le
ponovitev/
izvedba
prvega.

Zasnujejo nov
neodvisen poskus
s katerim
poskušajo
ovrednotiti
rezultate, vendar
ni razprave o
razlikah med
rezultati, ali pa je
razprava zelo
skopa.

Zasnujejo nov
neodvisen poskus s
katerim ovrednotijo
rezultate. Smiselno
primerjajo rezultate
dveh poskusov, tako da
upoštevajo merske
nedoločenosti.
Razprava o možnih
vzrokih za razlike med
dobljenima rezultatoma
manjka ali pa je
pomanjkljiva.

Zasnujejo nov
neodvisen poskus s
katerim ovrednotijo
rezultate. Smiselno
primerjajo rezultate
dveh poskusov, tako
da upoštevajo merske
nedoločenosti.
Razpravljajo o možnih
vzrokih za razlike med
dobljenima
rezultatoma.

C
6

So sposobni izbrati
primeren
matematični model
za reševanje naloge

Matematični
model manjka
ali pa zapisane
enačbe nimajo
zveze z
nalogo.

Izbrani
matematični
model je napačen
ali pomanjkljiv
(npr. neujemanje
enot) do te mere,
da so rešitve
neuporabne/napač
ne.

Izbrani matematični
model je pravilen in
popoln. Celoten
matematični postopek
je opisan, vendar je v
računu napaka. Enote
se ujemajo. Ne
razmišljajo o
smiselnosti končnega
rezultata.

Izbrani matematični
model je pravilen in
popoln. Vse količine
so izračunane pravilno
s pravilnimi enotami.
Celoten matematični
postopek je brez napak
in jasno predstavljen.
Razmišljajo o
smiselnosti končnega
rezultata.
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C
7

So sposobni
prepoznati
predpostavke, ki so
jih uporabili pri
oblikovanju
matematičnega
modela.

Ne navajajo
nobenih
predpostavk.

Navajajo
predpostavke,
toda le te niso
relevantne ali pa
so napačne.

Navajajo predpostavke,
ki so sicer relevantne,
toda niso pomembne za
reševanje konkretnega
problema.

Prepoznajo vse
pomembne relevantne
predpostavke in jih
jasno opišejo.

C
8

So sposobni določiti,
kako lahko določene
predpostavke
vplivajo na rezultate,
izračunane na
podlagi
matematičnega
modela.

Ne razmišljajo
o vplivih
predpostavk na
izračunane
rezultate.

Omenijo vpliv
predpostavk na
izračunane
rezultate, toda
opis je nejasen.

Opišejo vpliv
predpostavk na
izračunane rezultate,
toda ne preverijo
veljavnosti
predpostavk.

Opišejo vpliv
predpostavk na
izračunane rezultate in
preverijo veljavnost
predpostavk.

Tabela 2: Primer ocenjevalne tabele. Naslov tabele poda sposobnost oz. kompetenco, za katero je ta tabela
sestavljena. Vsaka od vrstic (od C1 do C8) predstavlja podsposobnosti glavne sposobnosti. Stopnja
obvladovanja je za vsako podzvrst ocenjena od 0 do 3 [13] , [18].

Ocenjevalne tabele so namenjene tako študentom kot učiteljem in vodjem vaj. Študenti jih
uporabljajo pri izvajanju laboratorijskih vaj. Tabele jim pomagajo ovrednotiti njihovo delo in jim
služijo kot vodilo pri izvajanju vaj. S pomočjo tabel lahko naredijo ustrezne popravke za
doseganje ciljev vaje in tako sami izboljšujejo svoje izdelke. Učitelji in vodje vaj ocenjevalne
tabele uporabljajo za spremljanje dela študentov in na podlagi tabel podajo povratno informacijo
študentom o kvaliteti njihovega dela. Uporabijo jih lahko tudi kot pripomoček pri ocenjevanju.
Ovrednotenje lastnega dela je bolj produktivno od povratne informacije vodje vaj, zato imajo
študenti na voljo tabele tako tekom izvajanja laboratorijske vaje kot tudi pri pisanju poročila.
Brez ocenjevalnih tabel študenti ne usvojijo najtežjih podsposobnosti kot npr. sposobnost
ovrednotenja nenatančnosti in sposobnost ovrednotenja vpliva predpostavk. Kljub temu ima tudi
vodja vaj pomembno vlogo, saj ocenjevalne tabele ne vsebujejo vsebinskih ciljev, zato je vodja
vaj opora pri usvajanju fizikalnih konceptov [13], [11].

2.6

Načrt prenove laboratorijskih vaj

V primerjavi s teorijo o laboratorijskih vajah (glede na poučevalni pristop) je v literaturi zelo
malo člankov, v katerih bi bil opisan teoretični okvir, na podlagi katerega je bila narejena prenova
laboratorijskih vaj. Eden izmed redkih primerov, ki opiše teoretični okvir oziroma model prenove
laboratorijskih vaj (novo zastavljeni cilji laboratorijskih vaj, spremembe v izvedbi predmeta,
implementacija novih metod za ovrednotenje učenja in odnosa študentov do predmeta) je prenova
laboratorijskih vaj na University of Colorado Boulder (UC Boulder) v ZDA. Novo prenovljene
laboratorijske vaje temeljijo na eni izmed sodobnih tehnik poučevanja fizike - modeliranje (angl.
modeling) [19], [20]. Kljub temu da vaja Gostota zraka temelji na pristopu ISLE (in ne na tehniki
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modeling), mi je bil sam model prenove v pomoč pri prenovi laboratorijske vaje pri predmetu
Fizikalni praktikum. Omeniti velja, da je med obema sodobnima pristopoma (modeling, ISLE)
veliko podobnosti (zasnova eksperimentov, napovedovanje izida eksperimenta na podlagi
teoretičnega modela,…), zato ni bilo težko razbrati informacij, ki so bile relevantne za prenovo v
mojem primeru. V nadaljevanju bom opisal ključne elemente, ki sem jih uporabil za prenovo.
Prenova laboratorijskih vaj na UC Boulder je temeljila na treh elementih: (1) Učni cilji (kaj naj bi
se študenti naučili); (2) spremembe v izvedbi predmeta; (3) ovrednotenje (kaj se študenti naučijo
in kakšen je njihov odnos do predmeta).
Učne cilje (1) so razdelili v štiri kategorije: (a) modeliranje (angl. modeling), (b) oblikovanje in
razvoj (angl. design), (c) komunikacija, (d) tehnične sposobnosti. Na sliki 5 so učni cilji
podrobneje razdeljeni.
Modeliranje (a) delimo na tri dele. Modeliranje fizikalnega sistema zajema razvoj teoretičnega
modela, podajanje napovedi na podlagi teoretičnega modela, popravljanje modela na podlagi
primerjave med napovedjo in dejanskimi meritvami. Modeliranje merilnega sistema zajema
osnovno poznavanje delovanja naprave in določanje matematične zveze med vhodnimi in
izhodnimi količinami. Statistična analiza zajema analizo podatkov in določanje nenatančnosti
meritev [19], [20]. V laboratorijski vaji Gostota zraka morajo študenti dobro razumeti fizikalne
koncepte (teoretični model), na podlagi katerih zasnujejo dve neodvisni eksperimentalni metodi, s
katerima določijo gostoto zraka. Pomemben del novo zasnovane vaje Gostota zraka je tudi
preprosta statistična analiza, saj na podlagi nenatančnosti meritev ocenijo ujemanje rezultatov, ki
jih pridobijo na podlagi dveh neodvisnih metod.
Pod oblikovanje in razvoj (b) štejemo uporabo opreme in zasnovo eksperimentov za doseganje
ciljev vaje ter odpravljanje morebitnih težav v zasnovanem eksperimentu. Vaja Gostota zraka
nudi veliko priložnosti za oblikovanje in razvoj, saj morajo študenti zasnovati lastne
eksperimente z razpoložljivo opremo.
Komunikacija (c) zajema argumentiranje svojih mnenj in posredovanje znanstvene vsebine v
obliki poročila. Navodila pri vaji Gostota zraka zahtevajo sprotno pisanje poročila ob izvajanju
vaje (skice, diagrami, opisi eksperimentov, meritve, navajanje predpostavk,…) in nudi veliko
priložnosti za argumentiranje in komunikacijo med študenti, kar je razvidno iz video in avdio
posnetkov.
Eden izmed ciljev je razvoj tehničnih laboratorijskih sposobnosti (d). To vključuje poznavanje in
uporabo programov in uporaba opreme za opravljanje meritev. Pri laboratorijski vaji Gostota
zraka študenti uporabljajo Vernier-jev laboratorijski vmesnik LabPro za zajemanje meritev ter
program LoggerPro za obdelavo meritev.
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Slika 5: Učni cilji, ki so jih definirali na University of Colorado Boulder (CU) v ZDA za namen prenove
laboratorijske predmeta [19].

Prenova laboratorijskih vaj na UC Boulder vključuje štiri kategorije sprememb v izvedbi
predmeta (2):
(a)
(b)
(c)
(d)

oprema
prostor
čas
navodila laboratorijskih vaj

V laboratorijski vaji Gostota zraka sem smiselno izbral novo opremo, ki jo je financirala FMF
(oprema vaje je skupaj z zasnovo laboratorijske vaje podrobneje opisana v kasnejših poglavjih).
Od prejšnje vaje Plinski zakoni sta tako ostala le računalnik s programom LoggerPro in vmesnik
Vernier. Postavitev prostora v fizikalnem praktikumu, ki je bil namenjen vaji Plinski zakoni sem
nekoliko preuredil, da so imeli študenti več prostora za eksperimentiranje, možnost pa so imeli
tudi uporabe manjše sobe za izvajanje eksperimenta v temnem prostoru. Čas namenjen za
izvedbo vaje je ostal nespremenjen. Navodila so bila prav tako povsem spremenjena po zgledu
laboratorijskih vaj ISLE in so podrobno opisana v prihodnjih poglavjih.
Raziskovalci na UC Boulder so ob prenovi laboratorija uvedli tudi tri metode, s katerimi so
ovrednotili uspešnost učenja študentov ter odnosa študentov do učenja fizike (3). V tedenskih
refleksijah so študente spraševali, o čem so se največ naučili, kaj bi se radi še naučili ter katere
27

spremembe bi naredili v aktivnostih preteklega tedna. S tedenskimi refleksijami so raziskovalci
tako dobili povratno informacijo študentov o posameznih laboratorijskih vajah. Namen analiz
SALG in E-CLASS je ovrednotenje učnega napredka (angl. learning gains) in odnosa študentov
do učenja fizike. Študenti jih izpolnijo na koncu semestra v obliki spletne strani [19]. Metod za
ovrednotenje učnega napredka in odnosa študentov nisem vključil v prenovo laboratorijske vaje,
saj smo na začetku prenove skupaj z mentorjem ocenili, da je ena prenovljena vaja premalo za
znaten napredek v učenju in odnosu študentov do celotnega predmeta. Vsekakor pa bila
implementacija teh metod zelo smiselna, ko se bo prenovilo več vaj predmeta Fizikalni
praktikum.

2.7

Fizikalni praktikum

Fizikalni praktikum je obvezni predmet na študijskih programih Praktična matematika (OM FMF
UL), Kemijsko inženirstvo (FKKT UL) ter za prve tri letnike študijskega programa Fizika (OF
FMF UL). Predmet se za vse programe izvaja na Fakulteti za matematiko in fiziko (FMF).
Predmet Fizikalni praktikum, ki je sicer bolj znan kot obvezni predmet za prve tri letnike (5
semestrov) študija fizike je ločen od fizikalnega praktikuma, ki je namenjen zgolj praktičnim
matematikom in kemijskim inženirjem. Za praktične matematike in kemijske tehnologe poteka
praktikum en semester. Laboratorijska vaja Gostota zraka, ki sem jo zasnoval v okviru magistrske
naloge je del prenove fizikalnega praktikuma za praktične matematike in kemijske inženirje in je
tako namenjena le študentom teh dveh smeri. Glavne lastnosti predmeta za smeri, ki sta
relevantni za prenovo laboratorijske vaje so povzete v tabeli 3.

Fakulteta
Študijski program
Letnik
Semester
Ime predmeta
Število kreditnih točk
Število ur na teden
Ocenjevanje
Okvirno število študentov
Število možnih terminov v
tednu
Število laboratorijskih vaj

FMF UL (OM)
Praktična matematika VŠŠ
2.
Prvi
Fizikalni praktikum
3
2
Izpit
20
1

FKKT UL
Kemijsko inženirstvo UNI
1.
Drugi
Praktikum iz fizike
5
3
Izpit
60
3

12

12

Tabela 3: Glavne lastnosti praktikuma, ki je namenjen študentom Praktične matematike in Kemijskega inženirstva.
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Študenti Praktične matematike k predmetu pristopijo s predznanjem mehanike, termodinamike,
elektrike in optike, saj v prvem letniku drugega semestra obiskujejo predmet pod imenom Uvod v
fiziko. Študenti Kemijske tehnologije imajo v 1. letniku vzporedno celoletni predmet Fizika.
Predznanje, ko pristopijo k vaji, je torej odvisno od tega, kdaj opravijo določeno vajo iz
praktikuma in od poteka predavanj pri predmetu Fizika. Ker gre za univerzitetni študijski
program, imajo študentje praviloma tudi predznanje srednješolske gimnazijske fizike.
Fizikalni praktikum obsega 12 laboratorijskih vaj, predavanj z izjemo uvodnega predavanja ni.
Seznam in navodila vaj so vključena v [14]. Ena izmed dvanajstih vaj na seznamu je
laboratorijska vaja Plinski zakoni, ki sem jo zamenjal z novo zasnovano vajo Gostota zraka.
Študenti izvajajo laboratorijske vaje praviloma v skupini po 2 ali 3 študente, v katere se razvrstijo
sami. Čas trajanja posameznega termina je odvisen od smeri: študenti Praktične matematike
imajo za laboratorijsko vajo na voljo 2 uri, študenti Kemijske tehnologije pa 3 ure.
Študenti predmet pričnejo z uvodnim predavanjem, ki ga vodi profesor, nosilec predmeta. Na
uvodnem predavanju profesor predstavi nekaj temeljnih delov laboratorijskega dela kot so
napake/nenatančnosti meritev, obravnava slučajnih napak, pove nekaj besed o varnosti pri delu
ter predstavi laboratorijski vmesnik LabPro, s katerim zajemamo meritve različnih senzorjev ter
program LoggerPro, v katerem obdelamo podatke. Po uvodnem predavanju študenti pričnejo z
izvajanjem laboratorijskih vaj. Po vsaki opravljeni vaji pridobijo podpis vodje vaj, posameznih
vaj pa ne zagovarjajo kot je sicer to v navadi pri fizikalnem praktikumu za fizike. Študenti oceno
pridobijo s končnim pisnim testom ter na podlagi individualnega pogovora o vajah na koncu
semestra [15]. Cilji Fizikalnega praktikuma so zapisani v (ref[16]).
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3.

Raziskava

Raziskava in prenova laboratorijskih vaj predmeta Fizikalni praktikum za programe Praktična
matematika in Kemijsko inženirstvo se je pričela na pobudo mentorja prof. dr. Gorazda
Planinšiča in nosilca predmeta Fizikalni praktikum doc. dr. Aleša Mohoriča. Glavna ideja
prenove laboratorijskih vaj je bila, da bi obstoječe tradicionalne laboratorijske vaje nadomestili z
laboratorijskimi vajami, ki bi jih zasnovali po zgledu sodobnih laboratorijskih vaj ISLE. Sodobni
pristop k aktivnemu poučevanju fizike ISLE mi je bil kot študentu Pedagoške fizike (2. stopnja
FMF) dobro znan, saj se slednji uporablja pri izobraževanju bodočih profesorjev fizike. Na
pobudo mentorja sem po začetni okvirni zasnovi laboratorijske vaje zasnoval projektno nalogo
odprtega tipa, ki smo jo predložili študentom fizike v okviru predmeta Projektno delo. Reševanje
študentov sem spremljal z metodo opazovanja z udeležbo in analiziral na podlagi narejenih
zapiskov. Na podlagi ugotovitev pri reševanju odprtega problema sem nato zasnoval
laboratorijsko vajo Gostoto zraka po zgledu laboratorijskih vaj ISLE. Prenova laboratorijske vaje
je vključevala tudi analizo dela študentov in spremljanje interakcije med študenti pri reševanju
tradicionalne laboratorijske vaje Plinski zakoni in laboratorijske vaje Gostota zraka. Študente sem
pri izvajanju laboratorijskih vaj snemal z uporabo kamere in diktafonov ter nato analiziral
njihovo delo s kodiranjem polminutnih intervalov. Kodiranje sem opravil na podlagi obstoječe
kodirne sheme, ki je bila razvita in uporabljena za analizo dela študentov pri izvajanju
laboratorijskih vaj. Ob kodiranju polminutnih intervalov sem uporabil časovnice, ki so
omogočale jasno grafično upodobitev rezultatov.

3.1

Raziskovalne metode

V tem poglavju bom opisal raziskovalne metode, ki sem jih uporabil pri zasnovi laboratorijske
vaje Gostota zraka ter pri iskanju odgovora na zastavljeno raziskovalno vprašanje. Laboratorijsko
vajo za predmet Fizikalni praktikum sem zasnoval na podlagi ugotovitev/izkušenj reševanja
odprtega tipa projektne naloge, ki smo jo študentom fizike zastavili pri predmetu Projektno delo
pred pričetkom Fizikalnega praktikuma. Reševanje projektne naloge študentov sem spremljal z
metodo opazovanja z udeležbo. Pri iskanju odgovora na raziskovalno vprašanje "Kako
prenovljena laboratorijska vaja spodbuja interakcijo med študenti v primerjavi s tradicionalno in
kako se interakcije (pri eni in drugi) ločijo po kvaliteti?" sem se odločil za kvalitativno študijo.
Odločil sem se za uporabo študije primera, saj omogoča analizo interakcije manjše skupine.
Interakcijo študentov pri izvajanju laboratorijske vaje sem analiziral na podlagi video in avdio
posnetkov. Pri tem se delo študentov kodiral po kodirni shemi Etkine in Kareline [28] in uporabil
časovnice za grafično upodobitev rezultatov. Uporabljene metode so podrobneje opisane v
nadaljevanju.
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3.1.1 Opazovanje z udeležbo
Opazovanje je tehnika zbiranja podatkov, pri kateri je prisotna navzočnost opazovalca v določeni
situaciji. Opazovanje omogoča neposredno zbiranje podatkov, saj je opazovalec navzoč v
situaciji, ki jo opazuje, ter zbira podatke v naravnem okolju [22].
Ločimo strukturirano in nestrukturirano opazovanje. Pri strukturiranem opazovanju raziskovalec
pred izvedbo opazovanja natančno določi, kaj in kako bo opazoval ter kako bo zbiral podatke. Pri
zbiranju podatkov se omeji na vnaprej določene kategorije, po katerih beleži svoja opažanja. Pri
nestrukturiranem opazovanju raziskovalec vnaprej določi le glavne smernice opazovanja, ob
izvajanju opazovanja pa zbira podatke o vsem, kar mu vzbudi pozornost. Ker se opazovanje ne
izvaja po vnaprej točno določenih kategorijah, je priporočljivo, da je raziskovalec vključen v
opazovanje (je v vlogi opazovalca), saj najbolje pozna cilje raziskave [22].
Glede na vpletenost opazovalca se tehnika opazovanja loči na dve vrsti: opazovanje z udeležbo in
opazovanje brez udeležbe. Opazovalec pri opazovanju z udeležbo postane aktiven član
opazovane skupine in prevzame eno izmed vlog v skupini. Pri opazovanju brez udeležbe je
opazovalec omejen zgolj na opazovanje in ni aktivno vključen v dejavnost skupine [22].
Pred pričetkom Fizikalnega praktikuma sem zasnoval aplikativno projektno nalogo Gostota
zraka, ki so jo študenti 1. letnika fizike reševali v okviru predmeta Projektno delo. Ugotovitve iz
te krajše raziskave so mi bile v pomoč pri snovanju vaje Gostota zraka za Fizikalni praktikum.
Snemanje in video analiza bi sicer omogočila podrobno analizo interakcije študentov pri
reševanju projektne naloge, a je analiza večurnega posnetka dolgotrajna. Ker sem se osredotočil
na (a) eksperimentalne metode, ki jih študentje samostojno zasnujejo; (b) težave, na katere
naletijo pri zasnovah eksperimentalnih metod in izvedbi eksperimentov ter (c) časovni okvir vaje,
sem se odločil, da bo spremljanje dela študentov z metodo opazovanja z udeležbo ustrezna. Pred
pričetkom opazovanja dela študentov sem zasnoval glavne smernice opazovanja (a), (b) in (c),
vendar nisem uporabil posebnih kategorij, po katerih bi beležil opazovanje, temveč sem beležil
vsa opažanja, ki so pritegnila mojo pozornost, zato mojo tehniko opazovanja uvrščam v
nestrukturirano opazovanje. Pri opazovanju sem sodeloval v vlogi mentorja/asistenta skupine in
se vključil v aktivnost skupine z ustreznimi nasveti in vprašanji (po zgledu opore asistenta pri
pristopu ISLE) zgolj, ko so študentje sami prosili za pomoč ali ko sem ocenil, da študentje po
določenem času ne uspejo izvesti zasnovane eksperimentalne metode. Moja vloga torej ni bila
omejena zgolj na opazovanje, zato taka vrsta opazovanja ustreza opazovanju z udeležbo.
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3.1.2 Študija primera
Študija primera je vrsta kvalitativne raziskave, ki raziskuje posameznika/skupino/fenomen.
Opisuje in analizira posamezen primer z namenom, da bi odkrili spremenljivke, strukture,
obrazce interakcij in zakonitosti interakcije med sodelujočimi v problemu (teoretični namen), ali
z namenom, da bi ocenili uspešnost dela ali napredek v razvoju (praktični namen). Lahko koristi
obema namenoma hkrati [23].
Stake razlikuje tri tipe študije primera: notranja (angl. intrinsic), instrumentalna (angl.
instrumental) in multipla (angl. collective) študija primera. V notranji študiji primera raziskovalec
raziskuje primer zaradi njegove posebnosti. Pri tem podrobno preuči primer, vendar
ugotovitev/zaključkov specifičnega problema ne moremo posplošiti na širšo populacijo. V
primerjavi z notranjo študijo primera se raziskovalec v instrumentalni in multipli študiji primera
najprej osredotoči na problem/raziskovalno vprašanje in nato poišče vzorec/skupino, na katerem
preuči raziskovalno vprašanje. Pri instrumentalni študiji je vzorec raziskave ena skupina, medtem
ko pri multipli študiji primera preučujemo večje število vzorcev. Multipla študija omogoča
primerjavo ugotovitev/rezultatov iz večjega števila vzorcev, zato lahko zaključke pri multipli
študiji primera bolj zanesljivo posplošimo na širšo populacijo [24], [25]. Pri iskanju odgovora na
moje raziskovalno vprašanje sem najprej postavil raziskovalno vprašanje in nato poiskal vzorec,
ki sem ga s pomočjo video analize podrobno preučil. Vzorci raziskave so bile tri skupine (ena
skupina tradicionalne in dve skupini prenovljene laboratorijske vaje), zato moja raziskovalna
metoda ustreza multipli študiji primera.
Kot vsaka raziskovalna metoda ima tudi študija primera svoje prednosti in slabosti. Prednost
študije primera je poglobljena analiza primera, ki v primerjavi s kvantitativnimi raziskavami
omogoča vpogled v mišljenje udeležencev in interakcijo med udeleženci raziskave, zato se zdi
primerna metoda za moje raziskovalno vprašanje. Študija primera raziskuje pojav znotraj okolja,
v katerem potekajo dejanske aktivnosti (in ne v izoliranem okolju), kar omogoča bolj zanesljive
rezultate opazovanega pojava [25]. Snemanje študentov za kasnejšo analizo interakcije med
študenti pri izvajanju laboratorijske vaje je zato smiselno izvesti v prostoru namenjenemu
predmetu Fizikalni praktikum. Ena izmed pogosto izpostavljenih slabosti študije primera je
majhen vzorec raziskave, na podlagi katerega ne moremo posplošiti spoznanja/rezultate raziskave
na širšo populacijo. Slabost študije primera je tudi možno subjektivno podajanje izvlečkov
raziskave [26], [25].
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3.1.3 Video analiza in kodiranje
Snemanje video posnetkov je pogosto uporabljena metoda zbiranja podatkov pri raziskavah v
izobraževalne namene, saj omogoča večkratno opazovanje iste situacije, predvajanje/ogledovanje
situacije v počasnem posnetku in opazovanje/analizo tako verbalne kot neverbalne komunikacije.
Snemanje študentov in analiza na podlagi video posnetkov je zelo primerna metoda zbiranja
podatkov za primer mojega raziskovalnega vprašanja, ki obravnava interakcijo med študenti. Ob
svojih prednostih pa ima video analiza tudi slabosti kot sta razmeroma draga oprema, dolgotrajna
analiza ter morebiten problem pridobivanja soglasja udeležencev oziroma njihovih staršev v
primeru mladoletnih udeležencev [27]. Snemalna oprema (skupaj z diktafoni) je sestavni del
opreme iz zbirke za Didaktiko fizike, zato pri raziskavi nisem imel težav z dostopom do ustrezne
opreme.
Snemanje ljudi lahko predstavlja etični problem, zato je pred samim snemanjem potrebno
poskrbeti, da udeležence obvestimo, kaj je namen snemanja in raziskave, kakšna so morebitna
tveganja, kdo bo imel dostop do posnetkov in o tem, da bodo posneti prostovoljno. Če se
udeleženci strinjajo s pogoji, jim predložimo pristopno izjavo o sodelovanju v raziskavi, ki jo
morajo v primeru sodelovanja podpisati [27]. V skladu z zgornjim opisom sem pred prvim
snemanjem študente Fizikalnega praktikuma obvestil o namenu raziskave (prenova Fizikalnega
praktikuma), jim zagotovil, da bodo posnetki dostopni le meni in mentorju ter zagotovil, da
njihova imena ne bodo objavljena v magistrskem delu. Pristopna izjava, ki so jo nato študentje
podpisali je priložena v Dodatku 1.
Kodiranje omogoča izločevanje bistva in prepoznavanje vzorcev iz velike količine zbranih
podatkov ter tako predstavlja ključni proces pri iskanju odgovora na raziskovalno vprašanje. V
procesu kodiranja raziskovalec razmišlja o zbranih podatkih in prične v njih iskati globlji pomen
[22]. Kodiranje (video posnetkov) običajno poteka po vnaprej določeni kodirni shemi, po kateri
uvrščamo podatke v posamezne kategorije. Primer raziskave, v kateri so raziskovalci kodirali
delo študentov pri izvajanju laboratorijskih vaj, je delo Etkine in Kareline [28]. V raziskavi, v
kateri je sodelovalo približno 400 študentov, so študentje izvajali tradicionalne laboratorijske
vaje, laboratorijske vaje ISLE, praktične vaje ISLE (vaje brez priloženih navodil) in ISLE vaje z
vsebino biologije. Pri izvajanju laboratorijskih vaj sta študente spremljala dva opazovalca, pri
tem študente niso snemali. Raziskovalci so delo študentov razdelili na minutne intervale in
posamezne minutne intervale razvrstili glede na kodirno shemo, ki zajema 5 kategorij:
osmišljanje (angl. sense making), zapisovanje (angl. writing), izvajanje postopkov/izvedba (angl.
procedure), pomoč vodje vaj (angl. teaching asistent help) in drugo (angl. off task). Pri
sestavljanju kodirne sheme so se raziskovalci zgledovali po kodirni shemi Lipmanna, ki vsebuje
tri kategorije (osmišljanje, logistično delo, drugo), ki pa so jo na podlagi lastnih izkušenj iz
laboratorijskih vaj (pogoste intervencije vodje vaj, zapisovanje študentov v zvezke) dopolnili na
omenjenih pet kategorij [28]. V moji raziskavi sem v namene kodiranja posnetkov uporabil
kodirno shemo Etkine in Kareline, saj slednja omogoča uvrščanje dela študentov v kategorije, ki
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so relevantne za moje raziskovalno vprašanje. Na podlagi dela študentov bom lahko odgovoril na
raziskovalno vprašanje o interakciji med študenti in njeni kvaliteti. Kategorije so podrobneje
opisane v poglavju "Kodiranje".

3.1.4 Časovnice
Časovnica je slikovna predstavitev aktivnosti v odvisnosti od časa. Pogosto je uporabljena v
raziskavah v izobraževalne namene, saj nazorno prikazuje, kaj študenti počnejo, kdaj in koliko
časa [9], [28]. V moji raziskavi sem po uspešnem kodiranju dela študentov uporabil časovnice za
predstavitev aktivnosti študentov. Pri uporabi časovnic za analizo dela študentov sem se
zgledoval po časovnicah iz raziskave [28]. Primer take časovnice je na sliki 6.

Slika 6: Časovnici iz raziskave Etkine in Kareline [28]. Zgornja časovnica predstavlja aktivnosti študentov pri izvajanju
laboratorijske vaje ISLE, spodnja pa pri izvajanju tradicionalne laboratorijske vaje.

3.2

Načrtovanje nove laboratorijske vaje

Pogosta praksa raziskovalcev/pedagogov pri razvijanju polodprtega tipa laboratorijskih vaj (delno
vodene vaje s predpisano opremo in premišljeno zastavljenimi navodili) in na splošno
eksperimentalnih nalog za študente je začetno zastavljanje problema v odprti obliki in
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spremljanje študentov pri reševanju odprtega problema. Ker študentje niso osredotočeni na
pomoč, ki jo nudijo navodila, rešujejo odprti tip nalog samostojno na podlagi lastnih idej in
lastno zasnovanih eksperimentalnih postopkov. Raziskovalci se ob spremljanju reševanja
študentov lahko zato osredotočajo na to, katere eksperimentalne metode študenti uporabijo, kako
izvedejo eksperimente, na katere težave naletijo pri zasnovi in izvedbi eksperimentov, kateri
matematični model izberejo za doseganje cilja naloge, ali znajo določiti predpostavke pri izbiri
matematičnega modela in ali se zavedajo vpliva predpostavk,… Raziskovalci/pedagogi nato
zasnujejo laboratorijske vaje in razvijejo navodila laboratorijske vaje, ki so zasnovana v skladu z
ugotovitvami iz reševanja študentov naloge v obliki odprtega tipa. Podobno strategijo sem ubral
tudi sam in zastavil odprti problem študentom 1. letnika programa Fizika v okviru predmeta
Projektno delo.

3.2.1 Zastavljanje projektne naloge odprtega tipa
Projektno delo je izbirni predmet na 1. stopnji univerzitetnega študija fizike in visokošolskega
študija Fizikalna merilna tehnika, pri katerem študenti v skupinah samostojno rešujejo
eksperimentalne projektne naloge odprtega tipa. Praviloma so skupine sestavljene iz treh ali štirih
študentov. Eden izmed glavnih ciljev predmeta je razvoj znanstvenih kompetenc [21].
Predmet Projektno delo je skupina za Pedagoško fiziko pod vodstvom prof. Planinšiča leta 2015
prenovila v skladu s pristopom ISLE. Tipi projektnih nalog se tako delijo na: opazovalne
projektne naloge, testne projektne naloge in aplikativne projektne naloge. Primeri projektnih
nalog so navedeni v poglavju "Laboratorijske vaje ISLE" ter na spletni strani
http://projlab.fmf.uni-lj.si/. Pri reševanju projektnih nalog imajo študentje na voljo
samoocenjevalne tabele, ki jih je omenjena skupina prevedla in priredila v namen prenove
Projektnega dela.
Predmet

Projektno delo

Študijski program

Fizika (UNI FMF), Merilna
tehnika (VŠŠ FMF)

Čas za izvedbo
eksperimentalnega dela

9 ur (3 termini po 3ure)

2uri/3ure

Tipi eksperimentalnih
nalog

Odprti tip

Polodprti tip*
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Fizikalni praktikum za
praktične
matematike/kemijske
inženirje
Praktična matematika (FMF
VŠŠ), Kemijsko inžernirstvo
(FKKT UNI)

Število študentov v
skupinah
Ocenjevanje

3 ali 4 (maksimalno 5)

2 oz. 3

Poročilo v obliki spletne strani in
predstavitev (opisna ocena)

Pisni izpit (pisna ocena)

Tabela 4: Primerjava predmetov Projektno delo in Fizikalni praktikum (za praktične matematike
in kemijske inženirje). *Polodprti tip (delno voden s predpisano opremo in premišljeno
zastavljenimi navodili) je predviden tip eksperimentalnih nalog po prenovi Fizikalnega praktikuma.

Predmet Projektno delo se v primerjavi s Fizikalnim praktikumom loči v tipu eksperimentalne
naloge, razpoložljivemu času, ocenjevanju, opisni oceni, itd. Razlike med predmetoma so zbrane
v tabeli 4, podrobneje bom omenil le razlike, ki so relevantne za mojo raziskavo. Pri projektnem
delu študentje rešujejo naloge odprtega tipa. Študenti torej nimajo navodil, ki bi jih vodile pri
reševanju problema. V oporo so jim samoocenjevalne tabele ter po potrebi asistent.
Eksperimentalne metode in eksperimente zasnujejo samostojno. Pri tem imajo na voljo 9 ur (3
srečanja po 3 ure), medtem ko imajo praktični matematiki/kemijski tehnologi 2uri/3ure na voljo
za izvedbo laboratorijske vaje Fizikalnega praktikuma. V primerjavi s fizikalnim praktikumom
imajo študenti pri Projektnem delu na voljo vso opremo, ki je na voljo v študentski delavnici in
opremo iz zbirke za Didaktiko fizike. Študenti Fizikalnega praktikuma so omejeni na opremo, ki
je predpisana za izvedbo laboratorijske vaje.
Zaradi karakteristik eksperimentalnih nalog projektnega dela, ki se v nekaterih pogledih ločijo od
karakteristik novo zasnovane laboratorijske vaje (odprti tip, daljši čas, ne predpisana oprema), a
imajo po drugi strani nekatere pomembne skupne karakteristike z novo zasnovano vajo (pristop
ISLE, samostojna zasnova eksperimentov) je izvedba vaje Gostota zraka v okviru Projektnega
dela v obliki odprtega tipa idealna priložnost za vpogled v razmišljanje študentov. Odprti tip
namreč omogoča, da lahko opazujemo, kakšne eksperimentalne metode samostojno zasnujejo
študentje in na katere težave študente naletijo v eksperimentalnem postopku ter nato na podlagi
ugotovitev/izkušenj ustrezno zasnujem laboratorijsko vajo za Fizikalni praktikum.
Pred pričetkom Fizikalnega praktikuma sem zasnoval aplikativno projektno nalogo Gostota
zraka, ki so jo študenti 1. letnika fizike reševali v okviru predmeta Projektno delo. Celotno
navodilo projektne naloge (skupaj s samoocenjevalnimi tabelami in terminološkim slovarjem) je
priloženo v Dodatku 2, dostopno pa je tudi na spletni strani http://projlab.fmf.uni-lj.si/. Glavni del
naloge se glasi:
"Zasnujte dve različni in neodvisni metodi za določanje gostote zraka pri normalnih pogojih.
Oprema, ki jo lahko uporabite za izvedbo poskusov vključuje naslednje: kolesarsko tlačilko,
merilnik tlaka, precizno tehtnico, termometer ter drobni material kot so plastenke, baloni, stojala
ipd. Določite gostoto zraka z obema metodama in primerjajte dobljeni vrednosti."
Pri spremljanju študentov pri reševanju projektne naloge sem se osredotočil na eksperimentalne
metode, ki jih študentje samostojno zasnujejo; težave, na katere naletijo pri zasnovah
eksperimentalnih metod in izvedbi eksperimentov ter časovni okvir vaje. Beležil sem tudi
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dodatna opažanja, ki so se mi zdela relevantna za prenovo laboratorijske vaje. Delo študentov
sem spremljal z metodo opazovanja z udeležbo. Z uporabo te metode sem na račun analize
posnetkov prihranil ogromno časa in uspel upoštevati izkušnje/ugotovitve iz Projektnega dela za
zasnovo laboratorijske vaje Gostota zraka še pred začetkom izvajanja Fizikalnega praktikuma.
Ugotovitve/izkušnje reševanja študentov pri Projektnem delu, ki sem jih nato upošteval pri
zasnovi laboratorijske vaje bom podrobneje opisal v naslednjem poglavju.

3.2.2 Izkušnje pri Projektnem delu za zasnovo laboratorijske vaje
Gostota zraka
Pred samo izvedbo projektne naloge v okviru predmeta Projektno delo sem okvirno zasnoval
laboratorijsko vajo Gostoto zraka, kar mi je omogočalo, da sem se pri opazovanju študentov lažje
osredotočil na predvidene težave študentov. Študentom projektnega dela sem zaradi poznavanja
"predvidenega" reševanja problema lahko nudil predvideno opremo (del opreme sem izdelal tudi
sam), ki naj bi jo pri določanju gostote zraka potrebovali. Ob tem je potrebno omeniti, da je bila
nekatera oprema na voljo študentom od samega začetka (oprema, ki je omenjena v navodilih
projektne naloge), nekatero opremo pa sem imel zgolj pripravljeno, če bi jo študenti potrebovali,
a je nisem predložil ob začetku, saj nisem želel omejevati razmišljanja študentov ob reševanju
odprtega problema.
Študenti so pri reševanju projektne naloge zasnovali dve neodvisni eksperimentalni metodi, pri
tem je bila ena izmed njih enaka metodi, ki sem jo predvidel/zasnoval tudi sam. V prvi
eksperimentalni metodi (enaka moji) so gostoto zraka določili z eksperimentom, pri katerem so
vpihali zrak v plastenko s pomočjo tlačilke in vgrajenega ventila v pokrovčku plastenke. Iz znane
mase vpihanega zraka (tehtanje plastenke pred in po vpihovanju) ter znanega volumna vpihanega
zraka (razrezana tlačilka omogoča merjenje dimenzij tlačilke) so določili gostoto zraka pri
normalnih pogojih. V drugi eksperimentalni metodi so gostoto zraka določili iz tehtanja praznega
in napihnjenega balona. Balon so napihnili s pomočjo šumečih tablet in vode ter ga hitro zavezali.
Ob predpostavki, da zrak ne uhaja (ter se tako masa sistema ne spremeni), so določili silo vzgona
iz razlike tehtanja pred in po napihovanju. Ko so določili tudi volumen balona, so iz sile vzgona
določili gostoto zraka pri normalnih pogojih. Ta metoda je sicer podobna moji zasnovani metodi,
pri kateri gostoto zraka prav tako določimo iz tehtanja praznega in napihnjenega balona. Moja
metoda se razlikuje v tem, da se masa sistema spremeni (saj vpihamo določeno količino zraka v
balon), zato je potrebno preko plinske enačbe določiti maso vpihanega zraka. Metodi, po katerih
študenti Fizikalnega praktikuma določijo gostoto zraka v novo zasnovani laboratorijski vaji, bom
podrobneje opisal v poglavju "Novo zasnovana laboratorijska vaja Gostota zraka". Ker se je
druga metoda študentov že tekom projektnega dela izkazala za težko izvedljivo metodo v okviru
laboratorijskih vaj, sem študente prosil, naj poskušajo dodatno določiti gostoto zraka po moji
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metodi, kjer je potrebna dodatna uporaba plinske enačbe. To metodo so študentje izvedli na mojo
željo in je niso vključili v poročilo. Na ta način sem dobil dodatne informacije o metodi, ki je bila
nato del laboratorijske vaje.

Slika 7: Študenti fizike pri predmetu Projektno delo.

Ključne ugotovitve spremljanja študentov sem povzel v treh kategorijah:
(a) izbira/zasnova eksperimentalne metode
Vpihovanje zraka v plastenko je bila prva ideja študentov ob pogledu na plastenko in tlačilko.
Hitro so se zavedali, da bo potrebno ob vpihovanju zraka v plastenko uporabiti ventil, ki bo
preprečeval uhajanje zraka, zato sem jih predložil pokrovček z vgrajenim ventilom. Na podlagi
tega opažanja sem sklepal, da je dovolj, če navodila laboratorijske vaje vključujejo zgolj
razpoložljivo opremo (vključno z zamaškom in ventilom) brez dodatnih namigov za zasnovo
eksperimentalne metode.
Študentje so zasnovali drugo eksperimentalno metodo, pri kateri s šumečimi tabletami in vodo
napihnejo balon ter s tehtanjem praznega ter napihnjenega balona določijo silo vzgona na
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napihnjen balon. Iz sile vzgona so določili gostoto zraka. Ta metoda je konceptualno
in računsko veliko bolj preprosta od moje zasnovane metode, pri kateri je potrebna dodatna
uporaba plinske enačbe zaradi spremembe mase sistema, vendar se je izkazalo, da je sama
metoda težavna za izvedbo in prinaša slabe rezultate. Pri izvedbi so študenti porabili kar nekaj
časa ter nekajkrat polili majhno količino vode po pultu in po tleh, kar sicer v primeru projektnega
dela, kjer imajo ogromno prostora in časa, ni predstavljalo nobenih težav, vendar je zelo
nepraktično za izvedbo pri laboratorijskih vajah. Razlog za slabe rezultate (izmerjena gostota
zraka je bila kljub večkratni ponovitvi vedno manjša od 1,0 𝑘𝑔/𝑚3 ) je v uhajanju zraka iz balona
preden ga študenti uspejo zavozlati ter v uhajanju zraka skozi steno balona - pri raztapljanju
šumečih tablet namreč nastaja CO2 , ki znatno bolje prehaja skozi steno balona kot zrak (delni tlak
CO2 v balonu je veliko večji od delnega tlaka v CO2 v okoliškem zraku) [6]. Pojav prehajanja
CO2 skozi steno balona je bil predstavljen že v poglavju 2.4.2. (graf na sliki 3c jasno prikazuje
razliko v uhajanju zraka skozi steno, če je balon napihnjen z zrakom in če je napihnjen z CO2 ).
Na podlagi nepraktične izvedbe ter slabih rezultatov, ki jih pridobimo na podlagi te metode sem
se odločil, da metodo s šumečimi tabletami ne vključim v laboratorijsko vajo Gostota zraka.
Pri reševanju dodatne metode, ki so jo študenti naredili na mojo željo, se je izkazalo, da je
potreben namig/opora, ki bo študentom pomagala pri določanju gostote zraka. Študenti namreč
niso vedeli, kako naj upoštevajo/izračunajo dodatno maso zraka, ki ga vpihamo v balon. Ko sem
jim predlagal, naj narišejo vse sile na prazen balon in na poln balon ter jim priložil opremo
(senzor tlaka, T člen), jim je postalo jasno, da lahko gostoto zraka ponovno določijo iz sile
vzgona, maso zraka pa ob privzeti znani kilomolski masi zraka določijo prek plinske enačbe.
Rezultat gostote zraka na podlagi te metode je bil 1,16 𝑘𝑔/𝑚3 . Na podlagi spremljanja študentov
sem se odločil, da je v navodila laboratorijske vaje potrebno vključiti delen postopek, ki bo
pomagal usmeriti študente. V vajo sem zato vključil navodilo, naj študenti narišejo diagram sil za
prazen balon in za poln balon ter zapišejo pogoj za ravnovesje sil za oba primera. Priložena je
tudi vsa potrebna oprema (senzor tlaka, T člen), zato dodaten namig o uporabi plinske enačbe ni
potreben.
(b) zasnova eksperimenta/določitev fizikalne količine znotraj izbrane eksperimentalne
metode
Pri določanju gostote zraka iz sile vzgona je potrebno določiti tudi volumen balona. Študentje so
imeli vrsto idej, kako določiti volumen balona (potapljanje balona in merjenje dviga gladine;
merjenje dimenzij balona z vrvico in določanje balona iz enačbe za volumen elipsoida), a na
najbolj enostavno za izvedbo pri laboratorijskih vajah niso pomislili. Študente sem sicer pustil, da
so izmerili volumen balona s potapljanjem, a ker je bila ta metoda težavna za izvedbo in prinaša
slabe rezultate, študenti niso bili zadovoljni. Ob namigu, da se volumen balona lahko določi iz
njegove sence so hitro izvedli eksperiment, pri katerem so svetili s telefonom na balon (na
oddaljenosti 7 metrov) in ob predpostavkah, da je snop svetlobe vzporeden ter da je balon
elipsoid, določili njegov volumen. V navodila laboratorijske vaje sem dodal namig: "Iz sence
balona lahko določite podatke, ki vam pomagajo oceniti prostornino balona. Pri tem morate
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predpostaviti obliko balona. Naslednja oprema vam bo lahko v pomoč pri ustvarjanju sence in
oceni prostornine balona: svetilka na vašem telefonu, balon, meter. Sami presodite, kako izbrati
relevantne parametre (razdalje balon – svetilo – zaslon), da bo vaša meritev najbolj natančna.”
Študentje so zlahka prišli na idejo, da maso zraka določijo iz tehtanja plastenke pred in po
vpihovanju zraka, zato predvidevam, da bodo tudi študenti laboratorijskih vaj znali določiti maso
vpihanega zraka brez dodatne pomoči v navodilih.
Študentje so imeli težave pri ugotavljanju, kateri volumen bi morali izmeriti pri napihovanju
plastenke (s težavo so prišli na idejo, da je potrebno izmeriti volumen tlačilke), zato je potreben
namig pri laboratorijskih vajah Fizikalnega praktikuma. Sklepal sem, da bo dovolj namig, če
študentje že v začetku vaje dobijo poleg delujoče tlačilke tudi dodatno razstavljeno/prerezano
tlačilko.
(c) Časovni okvir
Študenti so vajo zaključili v šestih urah, zato zadnjega termina (3 ur) niso potrebovali. Čeprav se
projektna naloga odprtega tipa časovno težko primerja z laboratorijsko vajo, sem sklepal, da bi
bila zasnovani eksperimentalni metodi znotraj laboratorijske vaje izvedljivi v 3 urah za kemijske
inženirje oz. 2 urah za praktične matematike.
Pomembno je poudariti, da so bili študenti, ki so reševali projektno nalogo študenti fizike,
medtem ko je laboratorijska vaja namenjena ne-fizikom (študentom praktične matematike in
kemijskega inženirstva), zato so potrebni namigi bolj pogosti kot bi bili, če bi sestavljal
laboratorijsko vajo za fizike.

3.2.3 Tradicionalna laboratorijska vaja Plinski zakoni
Laboratorijska vaja Plinski zakoni je primer tradicionalne laboratorijske vaje, ki je bila s
pričetkom drugega semestra študijskega leta 2016/2017 nadomeščena z novo zasnovano vajo
Gostota zraka. V tem poglavju bom opisal strukturo navodil laboratorijske vaje Plinski zakoni,
pričakovano reševanje študentov in opisal, katere znanstvene kompetence naj bi vaja razvijala.
Celotna navodila laboratorijske vaje so priložena v Dodatku 3, na voljo pa so tudi na spletni
strani predmeta, http://www.fmf.uni-lj.si/~mohoric/praktifizki/praktikumKI_v13.pdf.
STRUKTURA NAVODIL
Navodila vaje Plinski zakoni so sestavljena po okviru tipične tradicionalne laboratorijske vaje.
Navodila se pričnejo z opisom teorije, ki naj bi bila študentom v pomoč pri reševanju
laboratorijske vaje. V tem primeru je na kratko opisana adiabatna sprememba ter podana zveza
med tlakom in prostornino pri adiabatni spremembi. Iz podane zveze je izražena κ (razmerje
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𝑐𝑝
⁄𝑐𝑣 ), ki jo študenti izračunajo tekom izvajanja vaje izračunajo z uporabo zapisane enačbe.
Podana je tudi zveza med tlakom in prostornino pri izotermni spremembi, ki jo študenti kasneje
uporabijo. Po začetni teoriji je zapisana "priprava", ki naj bi jo študenti rešili pred pričetkom
reševanja vaje. Priprava vključuje kratke naloge, ki zahtevajo poznavanje enačbe (zapiši plinsko
enačbo), obračanje enačb (izrazi tlak iz plinske enačbe) in zapis ustreznih enot (izrazi normalni
zračni tlak v kPa). Nato sledi naloga laboratorijske vaje (določi κ in preveri produkt tlaka in
prostornine pri izotermni spremembi) ter potrebščine, ki so na voljo študentom pri laboratorijski
vaji. Nato sledijo podrobna navodila, katerim študenti sledijo med izvajanjem vaje brez
zahtevanih večjih razmislekov.
Del navodil laboratorijske vaje, ki povzame način, na katerega so napisana navodila:
"Večjo brizgalko nastavi nekoliko pod polovico njene največje prostornine. Vključi računalnik,
priključi merilnik tlaka na večjo brizgalko tako, da nastavek zavrtiš na ustje brizgalke, ne tako,
da snameš cev z nastavka! , odberi tlak v brizgalki,
p  ____________
in zapiši začetno prostornino zraka
V  ____________ .
Pri vsakokratnem določanju prostornine zraka upoštevaj, da je v cevki, ki povezuje brizgalko z
merilnikom tlaka, okoli 2ml zraka."

PREDVIDENO REŠEVANJE ŠTUDENTOV
Študentje pričnejo laboratorijsko vajo s stiskanjem brizge. Izmeriti morajo tlak in prostornino
zraka v brizgi pred in po stikanju brizge. Pri tem morajo uporabiti Vernierjev senzor tlaka, ki je
pritrjen na brizgo in računalniški program LoggerPro. Prostornino odčitajo iz oznak na brizgi, pri
tem upoštevajo tudi 2 ml prostornino zraka v cevki. Vrednosti si zapišejo in jih uporabijo za
izračun κ na podlagi enačbe podane v navodilih. Poleg omenjenega izračuna morajo študenti na
podlagi grafa tlaka v odvisnosti od časa, ki ga prikazuje LoggerPro, oceniti čas τ, v katerem se
tlak v brizgi po stiskanju ustali.
V nadaljevanju laboratorijske vaje študenti večkrat ponovijo stiskanje brizge in si pri vsaki
meritvi zapišejo tlak v brizgi. Pri stiskanju brizge morajo biti pozorni, da je brizga stisnjena na
predpisano vrednost v tabeli (npr. 15ml), sicer imajo težave z izpolnjevanjem tabele. Ob zapisu
meritve tlaka morajo počakati vsaj trikratni čas τ, ki so ga izmerili v prejšnjem delu vaje. Ko
opravijo štiri meritve, izračunajo produkt tlaka in volumna ter s tem preverijo, če se produkt res
ohranja.
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POVEZAVA LABORATORIJSKE VAJE Z RAZVOJEM ZNANSTVENIH KOMPETENC
Namen laboratorijske vaje Plinski zakoni je v skladu z namenom tipičnih tradicionalnih
laboratorijskih vaj - potrjevanje že usvojenih fizikalnih konceptov (produkt tlaka in volumna pri
izotermni spremembi) ali meritev fizikalnih količin, pogosto znanih konstant (izračun κ). Kljub
temu da se tradicionalne laboratorijske vaje ne delijo na tri tipe vaj kot pri laboratorijskih vajah
ISLE, bom vajo Plinski zakoni zaradi lažjega ovrednotenja razvoja znanstvenih kompetenc
uvrstil v eno izmed treh tipov laboratorijskih vaj (opazovalni, testni, aplikativni). Ker morajo pri
vaji Plinski zakoni študenti uporabiti že usvojene koncepte, jo uvrščam med aplikativne
laboratorijske vaje. V nadaljevanju bom ovrednotil razvoj znanstvenih kompetenc (sposobnosti in
podsposobnosti), ki naj bi jih študentje razvijali pri aplikativnih eksperimentih.
-

sposobnost zasnovati in izvesti aplikativni eksperiment

Ena izmed najbolj pomembnih podsposobnosti je ustrezno zasnovana eksperimentalna metoda, s
katero študenti rešijo zastavljeno nalogo. Ker študenti vaje Plinske zakoni ne zasnujejo lastnih
eksperimentov, ne razvijajo te posposobnosti. Študenti sicer uporabijo predpisano opremo,
vendar ob tem sledijo podrobnim navodilom, zato opreme ne izberejo sami. Ker je v navodilih
laboratorijske vaje vključena teorija, študenti uporabijo predpisani matematični model za rešitev
laboratorijske vaje in zato ne razvijajo podsposobnosti "izbrati primeren matematični model za
reševanje naloge". Kljub temu da vaja ima kar nekaj priložnosti za razmislek o predpostavkah
(predpostavke: izotermna sprememba, adiabatna sprememba,..), navodila laboratorijske vaje ne
spodbujajo navajanje predpostavk ali vpliva predpostavk na rezultat, zato študentje o
predpostavkah ne razmišljajo. Navodila laboratorijske vaje prav tako ne zahtevajo izračun
nenatančnosti katerega koli rezultata ali pa uporabo druge neodvisne metode, s katero bi
ovrednotili rezultat iz prve metode.
-

sposobnost zbiranja in analize eksperimentalnih podatkov

Podsposobnosti, ki vključujejo eksperimentalne nedoločenosti/nenatančnosti, študenti ne
razvijajo, saj navodila vaje Plinski zakoni ne zahtevajo zapis nenatančnosti kateregakoli rezultata
ali morebitno zmanjšanje eksperimentalne nenatančnosti. Podsposobnost "zbrati podatke/meritve
in jih predstaviti na smiseln način" bi navodila spodbujala, če bi študenti samostojno predstavili
podatke, vendar je v navodilih tabela že pripravljena (celo delno izpolnjena), v katero študenti
zgolj vnašajo meritve.
-

Sposobnost posredovati znanstveno vsebino

Sposobnost posredovanja znanstvene vsebine se v primeru laboratorijskih vaj običajno nanaša na
ustrezno narejeno poročilo. Poročilo dela pri laboratorijskih vajah Fizikalnega praktikuma
predstavljajo navodila, ki jih študenti dopolnijo z rezultati. Izpolnjevanje navodil po moji oceni
ne spodbuja razvoja sposobnosti posredovanja znanstvene vsebine.
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3.2.4 Novo zasnovana laboratorijska vaja Gostota zraka
Po uspešni izpeljavi projektnega dela sem dokončno zasnoval laboratorijsko vajo Gostoto zraka,
ki sem jo vključil v predmet Fizikalni praktikum (za prakt. matematike in kem. inž.) v pričetku
drugega semestra študijskega leta 2016/2017. Cilj laboratorijske vaje Gostota zraka je določanje
gostote zraka pri normalnih pogojih (sobna temperatura, normalni zračni tlak) z dvema
neodvisnima eksperimentalnima metodama. Celotno navodilo vaje je priloženo v Dodatku 4. V
obeh eksperimentalnih metodah imajo študenti priloženo vso opremo, ki jim služi pri zasnovi
metode, s katero določijo gostoto zraka. Ob zasnovi eksperimentalnih metod so jim v pomoč
predlagani koraki / namigi, ki sem jih sestavil na podlagi projektnega dela. Na podlagi dveh
neodvisnih metod nato študenti primerjajo dobljena rezultata in glede na eksperimentalne
nenatančnosti podajo sodbe o ujemanju rezultatov. V primeru neujemanja ovrednotijo
eksperimentalni metodi in predpostavke, ki so jih naredili pri določanju fizikalnih količin na
podlagi izmerkov ter skušajo razložiti neujemanje rezultatov.
Preden študenti pristopijo k laboratorijski vaji morajo doma rešiti predtest, ki je sestavljen iz dveh
nalog (angl. "prelab task"), ki služita za pripravo na laboratorijsko vajo. Pri reševanju teh dveh
nalog morajo študenti razmišljati o predpostavkah, uporabiti eno izmed upodobitev /
reprezentacij (diagram sil) ter narediti nekaj konceptualnih razmislekov (sila vzgona na prazen in
napihnjen balon, določanje gostote neznanega telesa). Pred izvedbo laboratorijske vaje predložijo
rešeni nalogi asistentu in se o njih z njim na kratko pogovorijo. Nalogi sta priloženi v Dodatku 5.
Predvideno predznanje študentov je, da znajo določiti prostornino krogle, znajo določiti gostoto
telesa z znano maso in prostornino ter poznavanje enačbe idealnega plina.

PREDVIDENO REŠEVANJE LABORATORIJSKE VAJE

1.) PRVA EKSPERIMENTALNA METODA
V prvem načinu imajo študentje na voljo naslednjo opremo: kolesarska tlačilka, prerezana
(rezkana) kolesarska tlačilka, 1.5 l trda plastenka, pokrovček za plastenko z vgrajenim ventilom,
precizna tehtnica, kljunasto merilo (na sliki 8 je prikazana celotna oprema laboratorijske vaje).
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Slika 8: Celotna oprema, ki je na voljo študentom pri izvajanju laboratorijske vaje Gostota zraka. Oprema na sliki vključuje
tako opremo za prvo kot drugo eksperimentalno metodo. Študentom je na voljo tudi računalnik z naloženim programom za
zajemanje in analizo podatkov (LoggerPro).

Preprost in zanesljiv način, s katerim lahko določijo gostoto zraka pri normalnih pogojih, je
napihovanje plastenke s kolesarsko tlačilko. Plastenka ima pokrovček z vgrajenim enosmernim
ventilom, ki omogoča napihovanje plastenke in onemogoča uhajanje zraka iz plastenke. Ključno
je, da se študentje zavedajo, da zrak v plastenki ni pri normalnih pogojih, zato je tudi gostota
zraka v plastenki različna od tiste, ki jo morajo določiti. Zrak v tlačilki je pri normalnih pogojih
(preden ga stisnemo in napihamo v plastenko). Z meritvijo mase zraka, ki ga napihamo v
plastenko, meritvijo prostornine zraka v tlačilki ter štetjem vpihov, lahko določijo gostoto zraka
pri normalnem zračnem tlaku in sobni temperaturi.
Maso napihanega zraka določijo s tehtanjem plastenke pred in po vpihovanju s pomočjo precizne
tehtnice. Iz razlike določijo maso vpihanega zraka na 0,01g natančno. Prostornina zraka v tlačilki
določijo iz geometrije prerezane tlačilke. Maksimalna prostornina zraka v tlačilki znaša 51 ml
(1±2%).
S pomočjo preproste matematične zveze, ki jo zapišejo sami, določijo gostoto zraka pri
normalnih pogojih:

𝜌=

𝑚
∆𝑚
=
𝑉 𝑁 ∗ 𝑉0

(1)

Pri tem je Δm masa vpihanega zraka v plastenko, N število vpihov in 𝑉0 maksimalna prostornina
zraka v tlačilki.
Predpostavke, ki jih naredimo pri zgornjem postopku določanja gostote (predpostavke morajo
študenti navesti):
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-

-

Plastenka se tekom eksperimenta ne razteza. Sila vzgona na plastenko je torej pred in po
napihovanju enaka in ne vpliva na meritev mase napihanega zraka.
Plastenka in pokrovček z vgrajenim ventilom tvorijo idealen sistem, ki ne pušča.
Pri vsakem vpihu napihamo v plastenko ves zrak, ki je v tlačilki. Vpliv "mrtve"
prostornine (prostor med koncem bata in mestom, kjer zrak preide v plastenko) v tlačilki
je zanemarljiv.
Pri snemanju tlačilke s pokrovčka plastenke zrak ne uhaja.

Primer meritev:
Število vpihov N
5
10
10
15
15
15
15
20
20
20

Masa vpihanega zraka ∆𝑚 [g]
27
53
55
82
83
81
79
109
105
109

Gostota zraka [𝑘𝑔/𝑚3 ]
1,059
1,039
1,078
1,072
1,085
1,059
1,033
1,069
1,069
1,029

Na podlagi meritev izračunamo povprečno gostoto zraka, ki v tem primeru znaša 1,06 𝑘𝑔/𝑚3
(1±0,02).
Predpostavka, katere veljavnost je najbolj vprašljiva, je uhajanje zraka. Uhajanje zraka je prisotno
(se sliši) pri snemanju tlačilke s pokrovčka plastenke. Uhajanje zraka pred in po snemanju
tlačilke ni prisotno - to predpostavko lahko upravičimo s tem, da za nekaj časa pustimo plastenko
na tehtnici, odčitek ostane nespremenjen. Uhajanje pri snemanju tlačilke s pokrovčka je lahko
posledica uhajanja zraka tako iz plastenke kot iz tlačilke. Tlačilka ima namreč ob koncu bata
"mrtvo" prostornino, iz katere zrak pri posameznem vpihu ne preide v plastenko. Predpostavka,
da zrak ne uhaja, je torej neupravičena. Izračunan rezultat je zaradi tega manjši od dejanskega, saj
v zgoraj predstavljenem matematičnem modelu ni upoštevano uhajanja zraka, kar je v skladu z
zgornjim izračunom (izračunana 1,06 𝑘𝑔/𝑚3 , dejanska gostota pa je nekoliko večja, približno
1,2 𝑘𝑔/𝑚3 ).
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2.) DRUGA EKSPERIMENTALNA METODA
V drugem načinu lahko študentje uporabijo naslednjo opremo: kolesarska tlačilka, balon,
elastike, meter, telefon, precizna tehtnica, T člen z vgrajenim ventilom in cevko, senzor tlaka in
računalnik za prikazovanje meritev senzorja.
Študentje po namigu navodil pričnejo z risanjem diagrama sil na prazen in z zrakom napihnjen
balon (podobno kot v nalogi, ki so jo rešili pred izvajanjem laboratorijske vaje) in zapišejo pogoj
za ravnovesje za oba primera.

𝐹teht.

∑𝐹 = 0

(2)

𝐹tehtnica na prazen balon = 𝐹Zemlja na balon

(3)

na nap.bal.

+ 𝐹zrak na nap.bal. = 𝐹Zemlja na balon + 𝐹Zemlja na zrak

(4)

Navodilo študentom namigne naj si predstavljajo, da preberejo odčitka, ki ju pokaže tehtnica v
obeh primerih ter naj skušajo na podlagi odčitkov tehtnice ter poteka, ki so ga pravkar zapisali
(pogoj za ravnovesje sil), zasnovati eksperimentalno metodo, s katero bodo določili gostoto zraka
pri normalnih pogojih.
Študenti po razmisleku ugotovijo, da iz zapisanih pogojev za ravnovesje lahko določijo gostoto
zraka (slednja nastopa v izrazu za silo vzgona), če preberejo odčitka iz tehtnic, izmerijo maso
zraka v balonu ter določijo prostornino napihnjenega balona.
Prostornino balona lahko določijo z dodatnim eksperimentom, ki ga namigne navodilo
laboratorijske vaje s tem, da pove, da lahko iz sence balona določijo potrebne podatke za
določitev prostornine balona ter svetuje razpoložljivo opremo za ta eksperiment (svetilka na
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telefonu, balon, meter). Študenti zasnujejo eksperiment, v katerem svetijo na balon s svetilko na
telefonu ter iz sence, ki nastane na steni in odčitajo dimenzije sence na več mestih (slika 9). Pri
tem morajo svetiti od daleč zato, da lahko predpostavijo, da na balon vpada vzporeden snop
svetlobe (svetilka na telefonu se sicer obnaša kot točkasto svetilo). Predpostaviti morajo tudi
obliko balona - lahko se odločijo za kroglo ali elipsoid. V primeru, da se odločijo za obliko
krogle, študenti odčitajo dimenzije sence na več mestih in iz povprečja določijo premer sence, v
primeru elipsoida pa predpostavijo, da je balon rotacijski elipsoid in iz sence določijo obe polosi.
Ob tem velja omeniti, da če svetimo na balon na oddaljenosti 5 metrov, balon polmera 6 cm pa je
od stene oddaljen približno 20 cm, lahko na podlagi podobnih trikotnikov izračunamo, da ob tem
radij polmera določimo na 4% napačno. Ob tem upoštevamo, da je telefon točkasto svetilo.

Slika 9: Eksperiment, v katerem študenti svetijo na balon s telefonom z velike razdalje in si označijo senco balona. Slika je bila
posneta pri izvajanju eksperimenta pri predmetu Projektno delo.

Maso zraka v balonu študenti določijo iz plinske enačbe, navodilo jim ob tem ne pomaga z
namigom. Ker tlaka v balonu ne poznajo (ni pa enak zunanjemu zračnemu tlaku), morajo študenti
zasnovati eksperiment, s katerim določijo tlak v balonu. Pri eksperimentu uporabijo T člen z
vgrajenim ventilom in cevko, balon ter senzor tlaka. Ob tem je pomembno, da je balon napihnjen
do enake velikosti kot takrat, ko ga stehtajo (to storijo tako, da naprej napihnejo balon, izmerijo
tlak, nato pa balon zavežejo in postavijo na tehtnico). Postavitev eksperimenta je prikazana na
sliki 10.
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Slika 10: Postavitev eksperimenta, v katerem študenti napihnejo balon in izmerijo tlak v balonu s pomočjo T člena, ki
povezuje senzor tlaka, tlačilko in balon. Uporaba elastik preprečuje zdrs balona in uhajanje zraka.

Z uporabo T člena napihnejo balon in odčitajo tlak v balonu, ki ga prikazuje program LoggerPro
na računalniku. S tem postopkom določijo maso zraka v balonu, ob tem pa predpostavijo, da je
temperatura v balonu približno enaka sobni temperaturi ter upoštevajo podano povprečno molsko
maso zraka.

𝑚zrak =

𝑝v balonu 𝑉balona 𝑀
𝑅𝑇𝑠𝑜𝑏𝑛𝑎

(5)

Iz dodatno zasnovanih eksperimentov tako določijo vse potrebne količine, da izračunajo gostoto
zraka pri normalnih pogojih. Račun je prikazan spodaj (nadaljevanje zapisa pogoja za
ravnovesje):

∑𝐹 = 0
𝐹teht.
𝐹teht.

𝜌zrak =

+ 𝜌zrak 𝑉balon𝑔 = 𝑚balon𝑔 + 𝑚zrak𝑔

(6)

+ 𝜌zrak 𝑉balon 𝑔 = 𝐹tehtnica na prazen balon + 𝑚zrak 𝑔

(7)

na nap.bal.

na nap.bal.

(2)

𝐹teht.na prazen bal. +

𝑝v balonu 𝑉balona 𝑀𝑔
− 𝐹teht.
𝑅𝑇sobna
𝑉balona 𝑔
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na nap.bal.

(8)

V zgornjem računu so narejene naslednje predpostavke:
-

Zrak v balonu je idealen.
Temperatura zraka v balonu je enaka temperaturi okolice.
Sila vzgona na prazen balon je zanemarljiva.
Prostornina zraka v balonu je enaka prostornini napihnjenega balona.
Molska masa zraka je 29 kg/kmol, vpliv vlažnosti je zanemarljiv.
Telefon je tako daleč, da je snop žarkov vzporeden.
Balon ima obliko krogle.

Na rezultat najbolj vpliva predpostavka o obliki balona. Zaradi zahtevnosti se od študentov,
katerim je laboratorijska vaja namenjena, ne pričakuje da bi sami ugotovili, kako slednja
predpostavka vpliva na rezultat.
Rezultat gostote zraka po tej metodi znaša 1,15 𝑘𝑔/𝑚3 (1± 0,1).

Na koncu laboratorijske vaje študenti primerjajo rezultata gostote zraka, ki so ju pridobili na
podlagi neodvisnih metod in glede na eksperimentalne nenatančnosti podajo sodbo o ujemanju
rezultatov. V primeru neujemanja morajo neujemanje pojasniti z analizo vpliva predpostavk na
rezultat.

ZNANSTVENE KOMPETENCE, KI NAJ BI JIH ŠTUDENTJE RAZVIJALI PRI
LABORATORIJSKI VAJI GOSTOTA ZRAKA
Poleg vsebinskega cilja (določanje gostote zraka pri normalnih pogojih) je glavni cilj
laboratorijske vaje razvoj in uporaba znanstvenih kompetenc. Laboratorijska vaja Gostota zraka
je zasnovana v skladu s smernicami sodobnega učenja fizike, saj študenti samostojno zasnujejo
eksperimente (navodila vsebujejo namige – predlagano opremo, a ne postopka, kako izvesti
eksperimente), razmišljajo o predpostavkah in ovrednotijo njihov vpliv na rezultat, uporabijo
lasten matematičen model (teoretični uvod ni vsebovan v navodilih), sodijo o ujemanju rezultatov
ter samostojno napišejo poročilo o laboratorijski vaji, vključno z različnimi upodobitvami ter
risanjem skic eksperimentov (delajo samostojno in ne zgolj "izpolnjujejo" poročila kot pri
tradicionalnih vajah Fizikalnega praktikuma).
Spodaj so naštete znanstvene kompetence, ki naj bi jih študenti razvijali pri laboratorijski vaji
Gostota zraka.
Sposobnost zasnovati in izvesti aplikativni eksperiment
-

So sposobni pravilno prepoznati in opisati nalogo, ki jo je treba rešiti.
49

-

So sposobni zasnovati primeren poskus (meritev) in načrtovati izvedbo, s katero bo
možno rešiti zastavljeno nalogo.
So sposobni smiselno izbrati, uporabiti in predstaviti opremo za izvajanje meritev.
So sposobni zasnovati nov, neodvisen poskus s katerim ovrednotijo rezultate prvega
poskusa .
So sposobni izbrati primeren matematični model za opis in reševanje naloge.
So sposobni prepoznati predpostavke, ki so jih uporabili pri oblikovanju matematičnega
modela.
So sposobni določiti, kako lahko določene predpostavke vplivajo na rezultate, izračunane
na podlagi matematičnega modela.

Sposobnost zbiranja in analize eksperimentalnih podatkov
-

So sposobni oceniti, kako konkretne eksperimentalne nedoločenosti vplivajo na končni
rezultat.
So sposobni zbrati podatke/meritve in jih predstaviti na smiseln način.
So sposobni ustrezno analizirati zbrane podatke.

Sposobnost posredovati znanstveno vsebino
-

So sposobni oblikovati poročilo tako, da le ta prikaže pomembne korake laboratorijske
vaje.
So sposobni jasno in popolno posredovati opise poskusov in razmisleke o pomenu
ugotovitev.

OPREMA, KI SEM JO IZDELAL V NAMEN LABORATORIJSKE VAJE
-

T člen z vgrajenim ventilom in cevko

T člen je element, ki omogoča povezavo balona, senzorja tlaka in tlačilke. T člen sem samostojno
izdelal iz PVC člena, ki sicer služi za odtočne cevi. Na eni strani sem namestil ventil, ki sicer
služi za kolesarske zračnice (italijanski Regina ventil) in ga zatesnil s pomočjo gume / tesnila ter
5 min epoksi dvokomponentnega (razmerje 1:1) lepila. Na drugi strani T člena sem namestil
cevko, ki jo lahko povežemo na senzor tlaka, ter jo zatesnil na podoben način kot na prvi strani.
Tretja stran T člena je odprta in omogoča, da nanjo nataknemo balon in ga napihnemo. Uporaba
elastik preprečuje zdrs balona in uhajanje zraka. T člen je prikazan na slikah 11 in 12.
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Slika 12: T člen za povezovanje senzorja tlaka, tlačilke in
balona.

Slika 11: T člen za povezovanje senzorja tlaka, tlačilke in
balona.

-

Pokrovček z vgrajenim ventilom

Pokrovček, v katerega sem namestil ventil (kolesarski Regina ventil), služi za vpihavanje zraka v
plastenko. Študenti pokrovček uporabijo pri prvi eksperimentalni metodi. Podobno kot pri T
členu, sem tudi ta ventil zatesnil z gumo / tesnilom in ga zalil z epoksi dvokomponentnim
lepilom. Pokrovček je prikazan na sliki 13.

Slika 13: Pokrovček za plastenko z vgrajenim ventilom. Pokrovček uporabijo študenti pri vpihavanju zraka s tlačilko v
plastenko.

-

Prerezana tlačilka

Razrezana tlačilka sicer ne sodi med opremo, ki sem jo izdelal sam, vendar je bilo slednjo po
opravljenem nakupu potrebno dodatno obdelati. Za laboratorijsko vajo sem kupil dve kolesarski
tlačilki (opremo je financiral FMF), eno za namen vpihovanja zraka v plastenko in balon, drugo
pa v namen odčitavanja volumna zraka v tlačilki. Tlačilko, iz katere študenti odčitajo volumen
zraka, je rezkal Uroš Jorgačevski v delavnici na FMF. Na sliki 14 je prikazana rezkana tlačilka, iz
katere študenti s pomočjo kljunastega merila določijo volumen zraka v tlačilki.

51

Slika 14: Tlačilki, ki ju študenti uporabijo pri laboratorijski vaji Gostota zraka. Zgornjo tlačilko uporabijo za vpihavanje zraka,
spodnjo (rezkana) pa za odčitavanje prostornine zraka znotraj tlačilke.

SPREMEMBA PROSTORA ZA IZVAJANJE LABORATORIJSKE VAJE
Zaradi večje količine opreme in številnih eksperimentov, ki jih študenti izvajajo pri laboratorijski
vaji Gostota zraka sem prostor za izvajanje vaje preuredil. Slika 15 prikazuje prostor, ki je
namenjen študentom za izvajanje vaje. Študenti imajo na voljo dve mizi, na katerih je priložena
potrebna oprema. Pri laboratorijski vaji Plinski zakoni so imeli študenti na voljo zgolj eno mizo
(leva miza na sliki 15), druga klop (desna klop na sliki 15) pa je bila namenjena drugi vaji. Poleg
dodatne mize sem študentom omogočil uporabo dodatne majhne temne sobe, ki je sicer
namenjena shranjevanju opreme, v kateri lahko brez težav izvedejo eksperiment s senco balona.

Slika 15: Prostor namenjen laboratorijski vaji Gostota zraka. Študenti imajo na voljo dve mizi ter priloženo opremo. Pri
tradicionalni laboratorijski vaji Plinski zakoni so imeli študenti na voljo le levo mizo.
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3.3

Izvedba in analiza laboratorijskih vaj

3.3.1 Potek snemanja
Snemanje študentov pri predmetu Fizikalni praktikum je potekalo oba semestra študijskega leta
2016/2017. V jesenskem semestru so praktikum obiskovali študenti praktične matematike,
spomladi pa študenti kemijskega inženirstva. Praktični matematiki so izvajali tradicionalno
laboratorijsko vajo Plinski zakoni, kemijski inženirji pa novo zasnovano vajo Gostota zraka.
Snemanje je kljub prenovi vaje na prehodu iz jesenskega na spomladanski semester v obeh
primerih potekalo na enak način.
Pri snemanju sem uporabil kamero s širokokotnim objektivom, ki sem jo namestil 2,5 metra nad
tlemi. Iz posnetkov je bilo zato lepo razvidno, kaj so študenti delali tekom laboratorijske vaje.
Ker je v učilnici namenjeni fizikalnemu praktikumu poleg študentov, ki sem jih snemal, izvajalo
druge laboratorijske vaje še okoli 20 študentov, je bila dodatna uporaba diktafonov nujno
potrebna. Uporabil sem diktafone z mikrofoni, ki jih študentje s ščipalko pripnejo kar na obleko.
Tako sem lahko kljub hrupu v učilnici iz posnetkov analiziral pogovore med študenti. Diktafoni
so omogočali tudi spremljanje dela študentov, ko so študenti za kratek čas odšli v temen prostor,
ki ni bil sneman, v katerem so izvedli eksperiment merjenja sence napihnjenega balona.
Pred pričetkom snemanja so študenti podpisali pristopno izjavo o sodelovanju, ki je priložena v
Dodatku 1. V primeru vaje Gostota zraka sem študente opozoril, da je vaja časovno nekoliko
daljša kot ostale vaje, saj je vaja prilagojena času, ki ga imajo dejansko na razpolago (večina
ostalih vaj Fizikalnega praktikuma je namreč tako kratka, da študenti naredijo tudi po tri vaje na
termin) ter da bodo v tej laboratorijski vaji morali zasnovati lastne eksperimente, navodila bodo
zgolj v pomoč. Tako so se študenti hitro "sprijaznili", da bodo v tem terminu izvedli zgolj eno
vajo in se v miru osredotočili na vajo Gostota zraka.

3.3.2 Kodiranje
Kodiranje in analiza video in avdio posnetkov sem izvedel po obstoječi kodirni shemi Kareline in
Etkine [28], ki je bila zasnovana v namen analize dela študentov pri laboratorijskih ISLE. V
primerjavi z njuno raziskavo sem pri kodiranju posnetke razdelil na polminutne intervale
(namesto minutnih), saj je bilo trajanje vaje krajše kot v njuni raziskavi. Študenti so namreč
tradicionalno vajo Plinski zakoni opravili v slabih 40 minutah, zato so polminutni intervali
omogočali bolj zanesljivo analizo dela študentov. Glavne kategorije kodirne sheme so:
osmišljanje, pisanje, izvajanje postopkov / izvedba, pomoč vodje vaj, drugo. Ker raziskovalno
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vprašanje zajema kvaliteto interakcije med študenti (ki je močno odvisna od tega kaj študenti
delajo), je bilo najbolj zanimivo obliko dela študentov – osmišljanje – smiselno dodatno razdeliti
v podkategorije. Podkategorije osmišljanja so bile prilagojene glede na vaji Plinski zakoni in
Gostota zraka, zato je bilo število podkategorij v primerjavi s kodirno shemo [28] nekoliko
manjše. Npr. podkategorija ovrednotenje predpostavk (diskusija o tem, kako upravičiti
predpostavke) je recimo nesmiselna, saj nobena od vaj ovrednotenja ni posebej zahtevala, zato je
študenti tudi niso delali. Podkategorije "osmišljanja", ki sem jih uporabil pri kodiranju so bile:
dizajn, fizikalno in matematično modeliranje, predpostavke, nenatančnosti.

Glavne kategorije kodiranja

Osmišljanje zajema pogovor / diskusijo o fizikalnih konceptih, matematičnem modelu, zasnovi
eksperimentov, predpostavkah in nenatančnostih.
Pisanje zajema pisanje študentov v zvezek. Pod to spada opisovanje eksperimentov, risanje skic,
zapisovanje meritev ter vsi izračuni. Ko so študenti razvijali lasten matematičen model z
zapisovanjem v zvezek, sem njihovo delo uvrstil pod osmišljanje in ne pod pisanje. Prav tako
sem tudi zapis predpostavk in nenatančnosti uvrstil v kategorijo osmišljanje.
Izvajanje postopkov / izvedba vključuje postavljanje in izvajanje eksperimenta ter zajemanje
meritev.
Pomoč vodje vaj zajema kakršno koli obliko pomoči s strani vodje vaj, ne glede na delo
študentov ali tematike pogovora z vodjo vaj. V to kategorijo spada vsaka interakcija med vodjo
vaj in študenti ne glede na to, ali so študenti sami iskali pomoč ali pa je vodja vaj sam pristopil k
študentom.
Drugo zajema čas, ki ga študenti posvetijo aktivnostim, ki niso v povezavi z laboratorijsko vajo.
To je npr. pogovor o terminih kolokvijev in pogovor o nogometnem treningu.

Kategorije osmišljanja

Dizajn – pogovor o zasnovi eksperimentov. V to kategorijo sodi tudi pogovor o fizikalnih
količinah, kadar so študentje o njih govorili ob načrtovanju eksperimenta, na podlagi katerega
bodo lahko določili obravnavano količino.
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Fizikalno in matematično modeliranje – pogovor o fizikalnih konceptih in matematičnem
modelu. V to kategorijo sodi tudi pogovor o fizikalnih količinah, kadar so študentje o njih
razglabljali ob zasnovi matematičnega modela.
Predpostavke – sprejemanje predpostavk, pogovor o vplivu predpostavk na izračunane rezultate
ter zapisovanje predpostavk v zvezek.
Nenatančnosti – pogovor o virih nenatančnosti, izbiri največjega vira nenatančnosti in izračun
nenatančnosti rezultata. V to kategorijo sodi tudi pogovor o ujemanju rezultatov glede na
izračunano nenatančnost posameznih rezultatov.

3.3.3 Grafični prikaz analize
Po opravljenem kodiranju video posnetkov sem želel upodobiti podatke na način, iz katerega
bom najlažje ocenil kvaliteto dela študentov in interakcije med študenti. Odločil sem se za
uporabo časovnic in tortnih diagramov. Iz časovnic lahko hitro sklepamo, kdaj so študentje
izvajali katero izmed kategorij aktivnosti (npr. osmišljali). Časovnice omogočajo tudi
prepoznavanje vzorcev, ki kažejo povezave med določenimi aktivnostmi. Na podlagi vzorcev
povezav lahko sklepamo o načinu razmišljanja študentov ter sodimo, do kakšne mere študenti
uporabljajo znanstveni način mišljenja. Tortni diagrami predstavljajo, koliko časa so namenili
kateri izmed kategorij aktivnosti ter omogočajo, da lahko hitro sklepamo, kako produktivno so
študentje porabili čas, ki je namenjen izvajanju laboratorijske vaje. Primer časovnice je na sliki
16, primer tortnega diagrama pa na sliki 17. Oba grafična prikaza predstavljena na slikah sta
vzeta iz moje raziskave in sta podrobneje opisana v naslednjem poglavju, v katerem predstavim
rezultate raziskave.

Slika 16: Primer časovnice.
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Slika 17: Primer tortnega diagram.
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4.

Rezultati

V nadaljevanju bom predstavil rezultate raziskave, ki sledijo iz analize podatkov. Najprej bom
predstavil rezultate dela študentov pri laboratorijski vaji Plinski zakoni, nato še pri novo
zasnovani vaji Gostota zraka. Primerjava rezultatov, ki jo naredim na koncu poglavja bo podlaga
za odgovor na moje raziskovalno vprašanje o kvaliteti interakcije med študenti pri tradicionalni in
novo zasnovani laboratorijski vaji.

4.1

Tradicionalna laboratorijska vaja Plinski zakoni

Študenta, ki sta izvajala laboratorijsko vajo Plinski zakoni, sta vajo zaključila v 38 minutah. Tudi
ostale skupine, ki sem jih brez snemanja zgolj spremljal v namen pridobitve čim več informacij o
tradicionalni vaji, so vajo izvedle v približno enakem času (ena skupina v 27 minutah, druga v 33
minutah). Ker je termin dolg dve uri za praktične matematike in tri ure za kemijske inženirje
(študenti pa naj bi izvedli eno vajo na termin), ocenjujem, da je vaja Plinski zakoni povsem
prekratka. To vpliva tudi na kvaliteto dela študentov kot bom opisal v nadaljevanju.

Slika 18: Časovnica aktivnosti študentov pri laboratorijski vaji Plinski zakoni. Vajo sta študenta zaključila v 38 minutah. Prvi
del vaje je potekal do 22. minute, drugi del pa od 31. minute do konca.

Časovnica, ki prikazuje aktivnosti študentov pri izvajanju laboratorijske vaje Plinski zakoni, je
prikazana na sliki 18. Študenta sta kmalu po začetku vaje "obupala" in potrebovala nekajminutno
pomoč vodje vaj, ki jima je razložil, kaj morata narediti pri prvem delu laboratorijske vaje, ki je
nato trajal do 22. minute. Po začetni pomoči sta pomoč vodje vaj potrebovala tudi dvakrat med
samim izvajanjem prvega dela vaje. V drugem delu vaje, ki se je pričel ob 31. minuti, sta študenta
brez kakršne koli samostojne aktivnosti takoj potrebovala oz. želela pomoč vodje vaj in nato vajo
zaključila v nekaj minutah. Iz časovnice je opazen velik premor med 22. in 31. minuto, v katerem
sta študenta porabila čas za aktivnosti, ki jih štejemo pod kategorijo "drugo". Po mojem mnenju
leži razlog za to daljšo (ne)aktivnost tudi v izjemno kratki vaji. Študenta sta po prvem delu hitro
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ugotovila, da ju čaka le še nekaj malega dela, zato sta pričela uporabljati mobilni telefon (to sta
počela tudi prej) in se pogovarjala o temah, ki niso bile v povezavi z laboratorijsko vajo, kot so:
čas odhoda avtobusa, pogovor o popoldanskem nogometnem sestanku, terminih kolokvijev in
pogovor o nogometnem treningu. Ko je vodja vaj prišel mimo njune mize, sta se ponovno
spomnila na nedokončan del vaje ter ga povprašala za pomoč. Iz časovnice je tudi razvidno, da
sta študenta običajno takoj po pomoči vodje vaj prešla na aktivnosti "pisanje" ali "izvajanje
postopkov / izvedba". Vodja vaj jima je namreč razložil, kako izvesti laboratorijsko vajo,
študenta pa sta nato v veliki meri zgolj posnemala, kar je delal vodja vaj. Posnemanje
demonstracij vodje vaj je razvidno iz posnetkov, nekajkrat tudi iz pogovora med študentoma. Dva
takšna primera sta:
A: "Na koliko dam brizgo?"
B: "Daj na toliko, kot je on (vodja vaj) rekel. "
A: "Na 25? "
B: "Ja. Se pravi je to sedaj 27 ml."
(vodja vaj je namreč povedal študentoma, da sta v cevki, ki povezuje senzor tlaka in brizgo
dodatna 2 ml zraka)
in
A: "Kaj je on naredil (vodja vaj)? Tako hitro je šel, da ne vem… Ne, to ni bilo."
B: "Daj klikni Data Collection. "
A: " In tukaj je dal na 20."
B: "Samples. Ja, na 20. In zdaj morava še enkrat vse. "
A: "Zakaj? Če je on tako naredil, potem se je pa na grafu nekaj zgodil. "
(Nato je prišel vodja vaj in izbral nastavitve ter povedal, kako izvesti eksperiment.)
Posnemanje demonstracij vodje vaj razloži tudi izostanek "osmišljanja", saj je bilo vso
osmišljanje narejeno s strani vodje vaj ali pa vsaj v pogovoru med vodjo vaj in študentoma. Iz
časovnice lahko tudi razberemo, da je včasih potekalo več aktivnosti hkrati. Pogosto je namreč
eden od študentov zajemal meritve na računalniku (izvajanje postopkov / izvedba), drugi pa
zapisoval meritve v zvezek ali sproti delal izračune (pisanje). Nekajkrat se tudi pojavlja aktivnost
"drugo" hkrati z eno izmed ostalih aktivnosti, saj je eden izmed študentov uporabljal telefon,
drugi pa izvajal aktivnost v povezavi z laboratorijsko vajo. Pri tem ni bilo videti bistvene razlike
v tem, da bi kateri izmed študentov bolj pogosto uporabljal telefon (izvajal aktivnost "drugo") kot
drugi.
Celoten čas, ki sta ga študenta posvetila posameznih aktivnostim, prikazuje tortni diagram na
sliki 19. Največji delež časa sta študenta posvetili aktivnosti "drugo", kar nakazuje na veliko
nemotiviranost za izvajanje vaje (kljub zavedanju, da sta snemana). Velik delež sta študenta
posvetila tudi aktivnosti "pisanje", torej zapisovanju meritev in izračunom z vstavljanjem količin
v podane enačbe.
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Slika 19: Tortni diagram, ki prikazuje aktivnosti študentov pri laboratorijski vaji Plinski zakoni.

Izstopajoča rezultata, na podlagi katerih ocenjujem delo študentov pri tradicionalni laboratorijski
vaji Plinski zakoni kot izredno neučinkovito, je čas, ki sta ga študenta posvetila osmišljanju ter
čas, ki sta ga namenila aktivnostim, ki niso v povezavi z laboratorijsko vajo. V primerjavi s
tradicionalnimi vajami v raziskavi Kareline in Etkine [28], sta študenta pri laboratorijski vaji
Plinski zakoni osmišljala trikrat manj časa ter kar štirikrat več časa izvajala aktivnost "drugo".
Vaja Plinski zakoni je torej neučinkovita tudi med tradicionalnimi vajami, razlika z
laboratorijskimi vajami sodobnega pristopa pa je ta razlika še veliko bolj občutna. Glavne razloge
za pomanjkanje osmišljanja vidim v tako imenovanih tradicionalnih "cook – book" navodilih, ki
ne spodbujajo lastnega mišljenja študentov, ter načinu pomoči vodje vaj, ki ni seznanjen z
sodobnimi oblikami poučevanja. Podobno vidim glavni razlog za pogosto (ne)aktivnost "drugo"
kot posledica tradicionalne vaje, v kateri študenti izvajajo vajo brez izzivov in večjih
razmislekov, kar očitno deluje izredno ne-motivacijsko na študente.

4.2

Novo zasnovana laboratorijska vaja Gostota zraka

Študenta sta laboratorijsko vajo Gostota zraka uspešno zaključila v 112 minutah. Ostale skupine,
ki sem jih zgolj spremljal in jim po potrebi pomagal (za vajo Gostota zraka sem namreč prevzel
vlogo "vodje vaj"), so vajo zaključile v časih: 98 minut, 82 minut in 122 minut. Zaradi
zahtevnosti in načina izvajanja laboratorijske vaje, kateri študentom ni bil znan (običajno ne
zasnujejo lastnih eksperimentov itd., temveč zgolj sledijo korakom iz navodil), se časi uspešno
zaključenih vaj razlikujejo, vendar ostajajo v okvirju enega termina Fizikalnega praktikuma.
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Časovnica, ki predstavlja aktivnosti študentov med izvajanjem laboratorijske vaje, je prikazana
na sliki 20. Za boljšo preglednost sem časovnico razdelil na prvi del (prva eksperimentalna
metoda za določanje gostote zraka) in drugi del laboratorijske vaje (druga eksperimentalna
metoda za določanje gostote zraka). Časovnici posameznih delov sta prikazani na slikah 21 in 22.

Slika 20: Časovnica aktivnosti študentov pri laboratorijski vaji Gostota zraka. Vajo sta študenta zaključila v 112 minutah. Meja
med prvim in drugim delom laboratorijske vaje je pri 68.minuti.

Slika 21: Časovnica za prvi del laboratorijske vaje, v katerem sta študenta določila gostoto zraka na podlagi prve
eksperimentalne metode.

Slika 22: Časovnica za drugi del laboratorijske vaje, v katerem sta študenta določila gostoto zraka na podlagi druge
eksperimentalne metode.

Študenta sta vajo pričela s hitrim branjem navodila laboratorijske vaje. Navodila sta sicer
prebrala doma in pred pričetkom Fizikalnega praktikuma. Iz časovnice je razvidno, da sta takoj
pričela z aktivnostjo "drugo", saj jima način / pristop, na katerega sta kasneje izvedla vajo, ni bil
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znan in sta se ga nekoliko ustrašila. Po začetnem obotavljanju sta hitro pričela z vajo, aktivnosti
"drugo" pa tekom vaje praktično nista več izvajala, kar kaže na primerno težavnost vaje ter na to,
da je laboratorijska vaja predstavljala primeren izziv, da sta študenta ostala motivirana za
izvajanje vaje celotni dve uri.
Študenta sta oba dela laboratorijske vaje izvajala na podoben način. V začetku sta v obeh delih
posvetila veliko časa osmišljanju, saj sta morala zasnovati lastni eksperimentalni metodi. V teh
začetnih delih, v katerim izvajata aktivnost "osmišljanje", sta največ časa posvetila pogovoru o
fizikalnih konceptih, na podlagi katerih sta zasnovala matematičen model za določanje gostote
(kar sem po kodirni shemi uvrstil pod "fizikalno in matematično modeliranje"). Precej časa sta v
obeh začetnih delih posvetila tudi "dizajnu", saj sta morala zasnovati lastne eksperimente, v
pomoč jima je bila predlagana oprema. Ko sta študenta zasnovala eksperimentalno metodo (tako
v prvem kot drugem delu laboratorijske vaje), sta pričela z aktivnostmi "izvajanje postopkov /
izvedba" in "pisanje". Vmesno osmišljanje, ki je razvidno iz časovnic, je bil praviloma pogovor o
predpostavkah in pogovor o nenatančnostih ter izračun le-teh, torej podkategoriji "predpostavke"
in "nenatančnosti".
Iz časovnic je razvidno, katere aktivnosti sta študenta izvajala preden sta potrebovala mojo
pomoč (pomoč vodje vaj). Ločimo lahko dve vrsti aktivnosti, katerim je sledilo iskanje pomoči
vodje vaj; (a) praviloma daljše obdobje "osmišljanja", po katerem študenta dejansko potrebujeta
pomoč vodje vaj, saj ne uspeta povsem samostojno zasnovati eksperimentalne metode, (b)
aktivnosti "izvajanje postopkov / izvedba" in "pisanje", po katerih študenti predvidoma zaključijo
z delom laboratorijske vaje in želijo zgolj preveriti, če je njihovo reševanje ustrezno. "Pomoč
vodje vaj" je bila v primeru (b) običajno zgolj preverjanje reševanja študentov, nekajkrat pa je bil
vsebovan tudi pogovor o vplivu predpostavk in nenatančnostih. Zanimiv je tudi prehod študentov
iz aktivnosti "pomoč vodje vaj" na naslednjo aktivnost. Praviloma sta študenta takoj po pomoči
vodje vaj prešla na "osmišljanje", kar kaže na ustrezno interakcijo vodje vaj s študenti, saj jih je
uspel spodbuditi k samostojnemu razmišljanju z dodatnimi namigi in podvprašanji.
Aktivnost "pisanje" je zajemala opisovanje lastnih eksperimentov, risanje skic eksperimentov ter
izračuni, ki so jih naredili na podlagi lastno zasnovanega matematičnega modela.
Primeri pogovorov / interakcij med študentoma so zbrani v Dodatku 6.
Slika 23 prikazuje tortni diagram, ki ponazarja zastopanost aktivnosti v času izvajanja
laboratorijske vaje. Študenta sta skoraj polovico časa posvetila "osmišljanju", kar je spodbuden
rezultat, saj je bil pri samem načrtovanju laboratorijske vaje glavni cilj, da bi študente v novo
zasnovani vaji spodbudili k samostojni zasnovi eksperimentov in na splošno k samostojnem
mišljenju. Študenta sta bila izjemno motivirana za laboratorijsko vajo, kar kaže tudi zanemarljiv
delež aktivnosti "drugo". Ker vaja vključuje številne eksperimente, sta študenta šestino časa
namenila sami izvedbi eksperimentov. Študenta sta bila v interakciji z vodjem vaj 15% celotnega
časa, ta odstotek pa bi se s prenovo preostalih vaj Fizikalnega praktikuma dodatno znižal, saj
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študenta nista bila vajena samostojne zasnove eksperimentalne metode, razmišljanja o vplivu
predpostavk, itd.

Slika 23: Tortni diagram, ki prikazuje aktivnosti študentov med izvajanjem laboratorijske vaje Gostota zraka.

Slika 24: Tortni diagram podkategorij kategorije “osmišljanje”.

Na sliki 24 je prikazan tortni diagram podrobnejše analize kategorije "osmišljanje". Več kot
polovičen delež osmišljanja predstavlja "fizikalno in matematično modeliranje", saj sta večino
časa študenta porabila za pogovor o fizikalnih konceptih, ki so ključni za zasnovo matematičnega
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modela, na podlagi katerega sta nato izračunala gostoto zraka. Primer takega pogovora je
predstavljen spodaj:
A: "Dajva najprej narisati vse sile (na prazen in napihnjen balon)."
B: "Najprej na prazen balon."
(pričneta z risanjem diagramov sil na prazen in napihnjen balon kot to predlagajo navodila vaje)
A: "Se pravi sila teže. In sila tehtnice… Potem pa ko je napihnjen… A ni ta sila teže potem
večja? Balon plus zrak? Se pravi sila teže balona in še zraka?"
B: "Ja, pa še vzgon."
A: "Ja, pa vzgon. Sila balona lahko črtava, v obeh primerih bo ista. Samo sila tehtnice bo pa
večja. Pač nekako izračunava vzgon… Se pravi ja, rabiva gostoto zraka okolice za vzgon."
B: "Pa tlak. Vzameva pa sobno temperaturo (ob tem gledata plinsko enačbo)."
(študenta sta nato pričela s pregledovanjem opreme in načrtovanju eksperimenta, na matematičen
model pa sta se še nekajkrat vrnila)
Delež podkategorije "dizajn" bi bil po vsej verjetnosti višji, če bi študenta morala samostojno
določiti opremo, s katero bi izvedla laboratorijsko vajo (kot npr. pri projektnem delu, kjer je delež
dizajna višji [29]), vendar pa bi lahko ne predpisana oprema predstavljala za večino študentov
prevelik zalogaj.
Omeniti velja še, da je bilo delo ostalih parov, ki sicer niso bili snemani, podobno paru študentov,
ki sem ju podrobneje analiziral. Na podlagi opazovanj ter pomoči, ki sem jim jo nudil kot vodja
vaje ocenjujem, da so tudi ostali pari veliko časa namenili "osmišljanju", bili motivirani za
izvedbo vaje ter uspeli samostojno zasnovati eksperimentalni metodi.

4.3

Primerjava rezultatov

ČASOVNI OKVIR LABORATORIJSKE VAJE
Skupine, ki so opravljale laboratorijsko vajo Plinski zakoni (tudi tiste, ki niso bile snemane,
temveč zgolj spremljane), so vajo zaključile v naslednjih časih: 27 minut, 33 minut in 38 minut.
Tako kratke čase izvajanja vaje so potrdili tudi vodje vaj, med katerimi je vaja veljala za "hitro".
Študenti so praviloma po opravljeni vaji Plinski zakoni znotraj enega termina Fizikalnega
praktikuma opravili vsaj še eno vajo.
Laboratorijsko vajo Gostota zraka so skupine izvedle v naslednjih časih: 112 minut (snemana
skupina), 98 minut, 82 minut in 122 minut. Vajo so tako vse skupine uspešno izvedle znotraj
časovnega okvirja 2 ur za praktične matematike oz. 3 ur za kemijske inženirje.
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GLAVNE KATEGORIJE AKTIVNOSTI
Aktivnosti, ki so jih študenti izvajali pri tradicionalni vaji Plinski zakoni in novo zasnovani vaji
Gostota zraka povzameta tortna diagrama na sliki 25.

Slika 25: Tortna diagram, ki prikazujeta primerjavo med aktivnostmi študentov pri laboratorijski vaji Plinski zakoni ter Gostota
zraka.

Hiter pogled na tortna diagrama razkrije dve bistveni razliki v izvajanju tradicionalne in novo
zasnovane laboratorijske vaje. Aktivnost "osmišljanje" sta študenta pri vaji Gostota zraka izvajala
skoraj polovico celotnega časa vaja, medtem ko sta študenta pri vaji Plinski zakoni "osmišljanje"
izvajala zanemarljivih 3% celotnega časa vaje. Druga bistvena razlika v izvajanju obeh vaj je v
aktivnosti "drugo". Pri vaji Plinski zakoni sta študenta izvajala omenjeno (ne)aktivnost kar
tretjino celotnega časa, medtem ko sta študenta pri vaji Gostota zraka praktično ves čas ostala z
mislimi pri laboratorijski vaji in nista tratila časa za aktivnosti, ki niso v povezavi z vajo. Ostale
tri aktivnosti (pisanje, izvajanje postopkov, pomoč vodje vaj) se sicer močno ločijo v načinu,
kako se posamezna aktivnost izvaja (npr. vodja vaj pri tradicionalni vaji je imel povsem drugačen
pristop kot vodja vaj pri novo zasnovani vaji), deleži časov posvečenim tem trem aktivnostim pa
so med vajo Plinski zakoni in Gostota zraka približno enaki.
OSMIŠLJANJE
Aktivnost "osmišljanje" je pri načrtovanju laboratorijske vaje ena izmed najbolj zaželenih
aktivnosti, ki naj bi jih študenti izvajali, saj odraža samostojno delo študentov ter spodbuja razvoj
znanstvenih kompetenc, ki so eden izmed najbolj pomembnih ciljev sodobnega izobraževanja.
Študenta pri tradicionalni vaji Plinski zakoni zaradi narave tradicionalne vaje in tradicionalne
pomoči vodje vaj praktično nista izvajala "osmišljanja". Pri vaji Gostota zraka sta študenta
osmišljala skoraj polovico časa, največ časa pa sta posvetila pogovoru o fizikalnih konceptih, kar
sem uvrstil pod "fizikalno in matematično modeliranje". Bolj podrobno izvajanje "osmišljanja" je
bilo prikazano na sliki 24, na katerem tortni diagram prikazuje vse podkategorije osmišljanja.
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INTERAKCIJA MED ŠTUDENTOMA
Interakcija med študentoma gre z roko v roki z aktivnostmi, ki jih študenta izvajata. Ker sta
študenta pri Plinskih zakonih kar tretjino časa izvajala aktivnost "drugo", je bila interakcija med
študentoma omejena na pogovor o temah, ki nimajo povezave z laboratorijsko vajo kot so čas
odhoda avtobusa, pogovor o popoldanskem nogometnem sestanku, terminih kolokvijev in
pogovor o nogometnem treningu. Kadar sta študenta uporabljala mobilni telefon (kar je tudi del
kategorije "drugo"), interakcije med študentoma ni bilo. Pri laboratorijski vaji Gostota zraka je
bila interakcija med študentoma veliko bolj kvalitetna, saj sta skoraj polovico časa razpravljala o
fizikalnih konceptih, skupaj razvijala matematični model ter se pogovarjala o predpostavkah.
Primeri takšnih pogovorov / interakcij so priloženi v Dodatku 6. Podobnih primerov takšne
kvalitetne interakcije za vajo Plinski zakoni zaradi izostanka osmišljanja seveda ni.
PRIMERJAVA REZULTATOV Z RAZISKAVO KARELINE IN ETKINE
Rezultati, ki sem jih pridobil na podlagi video analize in uporabljene kodirne sheme, so
primerljivi z rezultati raziskave Kareline in Etkine [28]. Rezultati njune raziskave so prikazani na
sliki 26. Tako v moji kot v njuni raziskavi so pri tradicionalni laboratorijski vaji študenti
osmišljali manj kot 10% celotnega časa. Približno enako časa so posvetili tudi pisanju (med 25%
in 30%) ter interakciji z vodjo vaj (med 20% in 30%). Bistvena razlika je v aktivnosti "drugo",
kateri sta študenta v moji raziskavi namenila kar štirikrat več časa kot v raziskavi [28] ter v
aktivnosti "izvajanje postopkov", kateri sta študenta v moji raziskavi posvetila dvakrat manj časa.
Kljub nekaterim odstopanjem se rezultati tradicionalnih vaj pri obeh raziskavah ujemajo (splošno
nizka raven osmišljanja, visoka raven pomoči vodje vaj, višja raven aktivnosti "drugo").

Slika 26: Rezultati raziskave Kareline in Etkine. Rezultati, ki so smiselni za primerjavo z mojo raziskavo so tradicionalne
laboratorijske vaje (angl. Non-design labs) – prvi stolpec in laboratorijske vaje ISLE (angl. ISLE labs) – drugi stolpec [28].
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Novo zasnovana vaja Gostota zraka je bila zasnovana po zgledu laboratorijskih vaj ISLE, čeprav
se je v nekaterih pogledih tudi razlikovala od njih. V primerjavi z raziskavo [28] sta študenta v
moji raziskavi posvetila skoraj dvakrat več časa osmišljanju. V moji raziskavi sta študenta
porabila približno trikrat več časa za interakcijo z vodjo vaj ter skoraj dvakrat manj časa za
pisanje. Aktivnost "drugo" je v obeh raziskavah pod 5% celotnega časa. Kljub odstopanjem
najdemo nekaj ključnih skupnih elementov – samostojno zasnovane eksperimentalne metode
("osmišljanje" nad 20%) ter visoka motiviranost za izvajanje vaje ("drugo" pod 5%).
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5.

Zaključek

5.1

Odgovor na raziskovalno vprašanje

Kako prenovljena laboratorijska vaja spodbuja interakcijo med študenti v primerjavi s
tradicionalno in kako se interakcije (pri eni in drugi) ločijo po kvaliteti?
Prenovljena oz. novo zasnovana vaja uspešno spodbuja interakcijo med študenti s primerno
sestavljenimi navodili laboratorijske vaje, ki za razliko od tradicionalnih navodil v obliki
"kuhinjskega recepta" spodbujajo samostojno zasnovo eksperimentov, snovanje lastnih
matematičnih modelov, razmišljanje o predpostavkah ter primerjanje rezultatov na podlagi
nenatančnosti rezultatov. Prenovljena vaja tako ne vsebuje natančnih navodil, kako izvesti
eksperimente ter kateri matematični model uporabiti za izračun neznane količine, temveč to
nalogo prepusti raziskovalcu – študentu. Ker sta bila študenta pri izvajanju prenovljene vaje
postavljena v vlogo raziskovalca, in ne zgolj "izvajalca" vaje, sta se ob izzivih, ki jih vaja
predstavlja, pogovarjala ter na podlagi produktivne medsebojne interakcije dokopala do rešitve.
Študenta sta skoraj polovico časa posvetila aktivnostim (delu in pogovorom), ki jih štejemo pod
kategorijo "osmišljanje" – pogovori o fizikalnih konceptih, zasnovi eksperimentov,
matematičnem modelu, predpostavkah. Primeri takšnih interakcij so zbrani v Dodatku 6.
Študenta sta bila zaradi samostojnega raziskovanja / reševanja, primerne težavnosti vaje ter
izzivov, ki jih vaja predstavlja, izjemno motivirana za delo, kar kaže tudi rezultat, da med
študentoma ni bilo pogovorov o aktivnostih, ki niso v povezavi z laboratorijsko vajo. Na drugi
strani sta študenta pri izvajanju tradicionalne laboratorijske vaje kar tretjino časa namenila času,
ki nima nikakršne povezave z laboratorijsko vajo, kar kaže na nemotiviranost za izvajanje vaje.
Razloge za nemotiviranost lahko pripišemo (tudi) načinu, na katerega morajo študenti izvajati
tradicionalne laboratorijske vaj. Ker tradicionalna laboratorijska vaja ne spodbuja samostojno
zasnovanih eksperimentalnih metod, sta študenta osmišljala zanemarljive tri odstotke celotnega
časa laboratorijske vaje, kar se odraža na kvaliteti medsebojne interakcije. Namesto kvalitetne
interakcije, torej zaželenih pogovorov o fizikalnih konceptih, načrtovanju eksperimentov ipd., je
pri študentih tradicionalne vaje medsebojno interakcijo predstavljal pogovor o nogometnem
treningu, odhodu avtobusa, terminih kolokvijev itd. Na podlagi analize aktivnosti ter pogovorov
med študentoma je očitno, da je kvaliteta interakcije med študentoma neprimerno boljša pri
izvajanju prenovljene vaje. Izsledki moje raziskave se ujemajo z izsledki številnih raziskav po
svetu, ki kažejo, da je oblika sodobno zasnovanih laboratorijskih vaj mnogo bolj učinkovita od
tradicionalnih laboratorijskih vaj [2].
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5.2

Nadaljnje delo in raziskave

Raziskovalno podprta prenova laboratorijske vaje služi za dobro osnovo in zgled za nadaljnjo
prenovo predmeta Fizikalni praktikum. Fizikalni praktikum za ne-fizike trenutno sestavlja novo
zasnovana vaja Gostota zraka ter 11 tradicionalnih laboratorijskih vaj. Ob prenovi preostalih
laboratorijskih vaj bi bila smiselna uvedba in razvoj ocenjevalnih tabel znanstvenih kompetenc za
Fizikalni praktikum, ki bi študentom omogočale ovrednotenje njihovega dela ter jim služile kot
vodilo pri izvajanju vaj. Z uvedbo ocenjevalnih tabel bi zmanjšali potrebo po pomoči vodje vaj,
saj ocenjevalne tabele študentom nudijo določeno mero opore in jim v naprej pokažejo, katere
sposobnosti so ključne za uspeh, ne da bi jim dajali recepte, katerim študenti slepo sledijo. Z
nadaljnjo prenovo Fizikalnega praktikuma se odpirajo dodatne možnosti za raziskovanje, kot je
odnos študentov do učenja fizike in ovrednotenja učnega napredka. Dodatna možnost za
nadaljnje delo ob prenovi Fizikalnega praktikuma je sistematična zasnova laboratorijskih vaj, ki
bi bile zasnovane tako, da bi se opora, ki jo navodila laboratorijskih vaj nudijo študentom, tekom
semestra zmanjševala. Tako bi študenti postopoma prehajali na samostojno delo brez dodatne
opore. Seveda bi taka sistematizacija predstavljala določen logističen problem, saj bi morali vsi
študenti izvajati enako laboratorijsko vajo znotraj enega termina. Ob nadaljnji prenovi
Fizikalnega praktikuma pa bi po moji oceni morali izvesti tudi ustrezno pedagoško izobraževanje
za vodje vaj, saj so slednji ključna opora študentom pri zasnovi lastnih eksperimentalnih metod.
Vsi predlogi za nadaljnje delo in raziskave so smiselni tudi za Fizikalni praktikum za fizike, ki je
prav tako potreben prenove.

5.3

Povzetek magistrske naloge

Magistrsko delo opisuje raziskovalno podprto prenovo laboratorijske vaje pri predmetu Fizikalni
praktikum za smeri Praktična matematika in Kemijsko inženirstvo. Obstoječe laboratorijske vaje
Fizikalnega praktikuma sodijo v kategorijo tradicionalnih laboratorijskih vaj, ki so sodeč po
izsledkih številnih raziskav neučinkovite [2]. Raziskave kažejo, da študenti pri izvajanju
tradicionalnih vaj ne usvajajo novih fizikalnih konceptov ter ne razvijajo znanstvenih kompetenc,
ki so eden izmed glavnih ciljev sodobnega poučevanja fizike ter tudi izjemno zaželene
kompetence študentov pri potencialnih delodajalcih. V svojem delu sem se odločil za prenovo
tradicionalne laboratorijske vaje Plinski zakoni, ki sem jo uspešno nadomestil z novo zasnovano
vajo Gostota zraka, ki jo uvrščamo v aplikativni tip laboratorijske vaje, v kateri morajo študenti
določiti gostota zraka na podlagi dveh neodvisnih eksperimentalnih metod. Novo zasnovano vajo
sem zasnoval na podlagi laboratorijskih vaj ISLE, ki so zasnovane v skladu s smernicami
sodobnega poučevanja, ter raziskave v okviru predmeta Projektno delo, pri katerem sem
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študentom fizike podal projektno nalogo Gostota zraka v obliki odprtega tipa. Po uspešno
zasnovani laboratorijski vaji sem v svojem delu analiziral tudi delo študentov pri reševanju
tradicionalne vaje Plinski zakoni ter novo zasnovane vaje Gostota zraka. Zanimalo me je, koliko
časa posvetijo študenti posameznim aktivnostim ter kakšna je kvaliteta interakcije / pogovorov
med študenti pri eni in drugi vaji.
Raziskava pri predmetu Projektno delo, kjer sem spremljal študente fizike pri reševanju projektne
naloge odprtega tipa, je potekala z uporabo metode opazovanja z udeležbo. Študenti so
samostojno zasnovali dve eksperimentalni metodi, izmed katerih je bila prva metoda enaka
eksperimentalni metodi, ki sem jo predvidel tudi sam. Druga metoda, ki so jo študenti zasnovali
sami, je bila sicer domiselna toda manj primerna za izvedbo v okviru laboratorijskih vaj. Na mojo
željo so študenti izvedli še tretjo, dodatno eksperimentalno metodo, saj sem želel preveriti, če bi
bila moja predlagana eksperimentalna metodo ustrezna za izvedbo pri laboratorijskih vajah. Ob
spremljanju študentov sem bil pozoren na to, kako so zasnovali eksperimente ter na katere težave
so naleteli pri zasnovani eksperimentalni metodi. Na podlagi rezultatov spremljanja študentov
sem zasnoval laboratorijsko vajo Gostota zraka, vključno z navodili vaje, ki vsebujejo namige, ki
so študentom v oporo pri samostojni zasnovi eksperimentalnih metod. Pri sestavljanju navodil
laboratorijske vaje ter količine opore, ki jo navodila nudijo študentom, sem upošteval tudi
časovno omejenost izvajanja vaje ter predznanje, ki ga imajo praktični matematiki in kemijski
inženirji v primerjavi s študenti fizike. Magistrska naloga vsebuje tudi opisan predviden postopek
reševanja laboratorijske vaje ter spremembe v opremi in prostoru ob prenovi laboratorijske vaje.
Podrobneje je opisana tudi oprema, ki sem jo samostojno izdelal v namen novo zasnovane vaje.
Po uspešni prenovi laboratorijske vaje, namenjene praktičnim matematikom in kemijskim
inženirjem, sem naredil video posnetka laboratorijskega dela dveh parov študentov in uporabil
raziskovalno metodo študije primera v namen analize dela študentov ob izvajanju laboratorijske
vaje. Prvi posneti par je izvajal tradicionalno laboratorijsko vajo Plinski zakoni, drugi pa novo
zasnovano vajo Gostota zraka. Pri analizi video posnetkov sem uporabil obstoječo kodirno shemo
iz raziskave Kareline in Etkine [28], ki sem jo glede na moji obravnavani laboratorijski vaji
nekoliko prilagodil. Podatke analize sem grafično upodobil s pomočjo časovnic in tortnih
diagramov. Na podlagi časovnic sem lahko sklepal, kdaj so študenti izvajali katero izmed
aktivnosti ter kako so potekali prehodi med posameznimi aktivnostmi, na podlagi tortnih
diagramov pa sem sklepal, koliko časa so študenti namenili posameznim aktivnostim ter ocenil,
kako produktivno so študentje porabili čas, ki je namenjen izvajanju laboratorijske vaje.
Rezultati raziskave kažejo, da sta študenta pri izvajanju novo zasnovane laboratorijske vaje
Gostota zraka namenila skoraj polovico časa osmišljanju, torej delu in pogovorom o fizikalnih
konceptih, matematičnem modelu, načrtovanju eksperimentov ter diskusiji o predpostavkah in
nenatančnostih. Laboratorijska vaja je tako uspešno spodbudila samostojno zasnovo
eksperimentalnih metod ter s primerno težavnostjo vaje in izzivih, ki jih vaja predstavlja, uspela
motivirati študenta za izvajanje vaje, na kar kaže tudi rezultat, da študenta nista izvajala
aktivnosti, ki niso bile v povezavi z laboratorijsko vajo. Nasprotno sta študenta pri izvajanju
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tradicionalne laboratorijske vaje Plinski zakoni kar tretjino časa namenila pogovorom o
tematikah, ki niso imele povezave z izvajanjem vaje. Ker tradicionalna vaja ne spodbuja
samostojne zasnove eksperimentalne metode, sta študenta namenila osmišljanju skromnih tri
odstotke celotnega časa izvajanja vaje. Pogovorov, ki jih uvrščamo pod kvalitetno medsebojno
interakcijo, torej pogovorov o zasnovi eksperimentov, matematičnih modelih, fizikalnih
konceptih itd., pri študentih tradicionalne vaje tako ni bilo moč zaslediti. Na podlagi analize časa,
ki ga študenta posvetita posameznim aktivnostim, ter pogovorom je jasno, da študenta pri
izvajanju prenovljene vaje bolj produktivno porabita čas namenjen izvajanju vaje ter, da je njuna
medsebojna interakcija neprimerno boljša.
Rezultati raziskave ter sama zasnova laboratorijske vaje Gostota zraka služi za dobro osnovo in
zgled za nadaljnjo prenovo predmeta Fizikalni praktikum. Na podlagi rezultatov moje raziskave
lahko pri nadaljnji prenovi laboratorijskih vaj upoštevamo, kako zasnovati laboratorijsko vajo ter
kako sestaviti navodila laboratorijske vaje, da spodbudijo študente k produktivnemu delu ter k
večji motiviranosti za izvedbo vaje.
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Dodatek 1 – Pristopna izjava

SOGLASJE ZA ZBIRANJE PODATKOV ZA NAMEN RAZISKAVE

Spodaj podpisani študentje in študentke dovoljujemo študentom magistrskega študijskega
programa Pedagoška fizika II. stopnje na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani:
Damjanu Delaču, Anji Horvat in Tadeju Legatu, da aktivno spremljajo vaje iz Fizikalnega
praktikuma v študijskem letu 2016/2017 in dogajanje beležijo s pomočjo fotografij in
videoposnetkov. Vse tam nastale fotografije, avdio- in videoposnetke lahko uporabijo v
raziskovalne namene za potrebe svojih zaključnih magistrskih nalog.
Damjan Delač, Anja Horvat, Tadej Legat ter vodja programa Pedagoška fizika Prof. dr. Gorazd
Planinšič se s podpisi zavezujemo k odgovorni uporabi pridobljenega foto, avdio in video
materiala in k upoštevanju določil, ki urejajo področje varovanja osebnih podatkov.
Zagotavljamo, da bodo pridobljeni podatki in rezultati uporabljeni izključno za namen raziskav in
ne bodo vplivali na ocene pri predmetu Fizikalni praktikum. Vsi rezultati raziskav bodo
predstavljeni brez navedbe imen študentov.
ZAPOREDNA ŠT.

IME IN PRIIMEK

LASTNOROČNI PODPIS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
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V Ljubljani, ___________________

Damjan Delač

Anja Horvat

Tadej Legat

Prof. dr Gorazd Planinšič
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Dodatek 2 – Projektna naloga Gostota zraka

Gostota zraka
(Aplikativni projekt)
Letni semester 2016/17
Asistentka: Urša Skerbiš

PROJEKTNA NALOGA

Zasnujte dve različni in neodvisni metodi za določanje gostote zraka pri normalnih
pogojih. Oprema, ki jo lahko uporabite za izvedbo poskusov vključuje naslednje:
kolesarsko tlačilko, merilnik tlaka, precizno tehtnico, termometer ter drobni
material kot so plastenke, baloni, stojala ipd. Določite gostoto zraka z obema
metodama in primerjajte dobljeni vrednosti.

Pred začetkom dela

Pred vami je projektna naloga. Reševanje naloge je skupinski projekt, ki ga boste rešili tem bolj uspešno, čim bolje
boste znali izkoristiti potenciale vseh članov skupine. Zato je zelo pomembno, da se sestanete pred začetkom
praktičnega dela in se seznanite s sposobnostmi, znanji in izkušnjami vsakega izmed vas. Ne pozabite, da imate na
voljo le tri srečanja za izvedbo praktičnega dela projektne naloge. Zato je pomembno, da že pred prvim srečanjem
načrtujete potek dela, si razdelite zadolžitve in zberete idejne predloge za rešitev projektne naloge.

Rubrike za samoevalvacijo

V vseh fazah dela si pomagajte z rubrikami, ki so priložene temu dokumentu. Rubrike naj vam služijo kot seznam
opornih točk, ki vas spomnijo, da česa ne pozabite, hkrati pa vam lahko pomagajo, da naredite vse korake projekta
kar se da najbolje. Imejte rubrike ves čas pri roki in jih čim več uporabljajte!
Enake rubrike kot so priložene temu dokumentu, bomo uporabljali tudi pri komentiranju vašega spletnega
poročila!
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Vloga asistenta

Vloga asistenta pri predmetu Projektno delo se razlikuje od vloge, ki jo imajo asistenti pri drugih predmetih. Njegova
vloga ni da vam pove kako naj rešite nalogo, niti da vas usmerja k določeni rešitvi naloge. Njegova vloga je da vam
pomaga, da izpeljete svojo rešitev naloge. Asistent vam bo pomagal pri izbiri opreme in materialov za izdelavo
poskusov ter vas opozoril na pomembne podrobnosti v zvezi z varnim rokovanjem.
.
Usluge mehanske in mizarske delavnice

V omejenem obsegu vam je na voljo pomoč mojstrov iz mehanske in mizarske delavnice (Uroš Jorgačevski, Goran
Jeraj). Pri tem pa ne pozabite na naslednje:






Usluge omenjenih delavnic so na voljo le za manjša dela, ki niso časovno zahtevna. V primeru, da je delo, ki
ga predlagate prezahtevno, se posvetujte z mojstrom oz. laborantom, kako bi ga poenostavili.
Omenjene osebe so na voljo le v dopoldanskem času, tipično me 8 in 11 uro!
Čas za izvedbo dela je praviloma en teden.
Preden se obrnete na omenjene strokovnjake, dobro premislite, kaj želite in svoje želje podajte v obliki
pregledne tehnične risbe (ne pozabite na mere elementov, opis materialov itd.)

vodja predmeta Projektni laboratorij
Prof. dr. Gorazd Planinšič

TABELA C: SPOSOBNOST ZASNOVATI IN IZVESTI APLIKATIVNI POSKUS ZA REŠITEV
PRAKTIČNE NALOGE

C
1

SPOSOBNOST

0-MANJKA, NI

1-NI USTREZNO

2-POTREBNO
IZBOLJŠATI

3-USTREZNO

So sposobni pravilno
prepoznati in opisati
nalogo, ki jo je treba
rešiti.

Naloga, ki jo je
treba rešiti ni niti
omenjena, ali pa je
opis le prepis
besedila, ki so ga
dobili.

Poskušajo opisati
nalogo, ki jo je
treba rešiti, vendar
je opis naloge
nejasen ali pa niso
pravilno razumeli
naloge.

Naloga, ki jo je treba
rešiti je predstavljena,
toda v opisu so manjše
pomanjkljivosti ali
površnosti.

Naloga je jasno
in razumljivo
opisana. Opis
kaže na dobro
razumevanje
naloge.
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C
2

So sposobni
zasnovati primeren
poskus (meritev) in
načrtovati izvedbo, s
katero bo možno
rešiti zastavljeno
nalogo.

Poskus ni
primeren za
reševanje
zastavljene
naloge.

Poskus je
primeren za
rešitev naloge,
toda narava
izvedbe poskusa je
takšna, da bodo
izidi/podatki
najverjetneje
neuporabni za
reševanje naloge.

Poskus je primeren za
rešitev naloge, toda
narava izvedbe
poskusa je takšna, da
izidi/podatki morda ne
bodo vodili do
uporabne rešitve
naloge.

Poskus je
primeren za
rešitev naloge.
Načrtovana
izvedba bo z
veliko gotovostjo
dala
izide/podatke na
podlagi katerih
bo možno
uspešno rešiti
nalogo.

C
3

So sposobni smiselno
izbrati, uporabiti in
predstaviti opremo
za izvajanje meritev.

Načrtovanih
meritev ni mogoče
izvesti z izbrano
opremo.

Le nekatere
meritve je mogoče
izvesti z izbrano
opremo.
Nekaterih delov
opreme ne znajo
pravilno uporabiti.

Vse meritve je
mogoče izvesti z
izbrano opremo toda
oprema ni primerno
predstavljena.

Vse izbrane
meritve je
mogoče izvesti z
izbrano opremo.
Pravilno
uporabijo in
predstavijo
opremo.

C
4

So sposobni podati
smiselno sodbo o
izidu poskusa
oziroma o meritvah

Ne razmišljajo o
izidu poskusa/
meritvah.

Poskušajo podati
sodbo o izidu
poskusa/meritvah,
toda sodba je
nerazumljiva ali
nesmiselna.

Podana je smiselna
sodba o izidu
poskusa/meritvah,
vendar je sklepanje
napačno ali
pomanjkljivo. Niso
upoštevane merske
nedoločenosti. Manjka
razpravo/opis o
predpostavkah, ki so
jih naredili. Rezultat je
zapisan le kot ena
številka.

Podana je
smiselna sodba o
izidu
poskusa/meritvah
z jasno
obrazložitvijo, v
kateri upoštevajo
vpliv merskih
nedoločenosti in
predpostavk.
Rezultat je
zapisan z
ustreznimi
odstopanji (kot
interval).

C
5

So sposobni
zasnovati nov,
neodvisen poskus s
katerim ovrednotijo
rezultate prvega
poskusa

Ne zasnujejo
neodvisnega
poskusa, s katerim
bi lahko
ovrednotili
rezultate ali pa je
»novi« poskus le
ponovitev/
izvedba prvega.

Zasnujejo nov
neodvisen poskus
s katerim
poskušajo
ovrednotiti
rezultate, vendar
ni razprave o
razlikah med
rezultati, ali pa je
razprava zelo
skopa.

Zasnujejo nov
neodvisen poskus s
katerim ovrednotijo
rezultate. Smiselno
primerjajo rezultate
dveh poskusov, tako
da upoštevajo merske
nedoločenosti.
Razprava o možnih
vzrokih za razlike med
dobljenima
rezultatoma manjka ali
pa je pomanjkljiva.

Zasnujejo nov
neodvisen poskus
s katerim
ovrednotijo
rezultate.
Smiselno
primerjajo
rezultate dveh
poskusov, tako
da upoštevajo
merske
nedoločenosti.
Razpravljajo o
možnih vzrokih
za razlike med
dobljenima
rezultatoma.
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C
6

So sposobni izbrati
primeren
matematični model
za reševanje naloge

Matematični
model manjka ali
pa zapisane
enačbe nimajo
zveze z nalogo.

Izbrani
matematični
model je napačen
ali pomanjkljiv
(npr. neujemanje
enot) do te mere,
da so rešitve
neuporabne/napač
ne.

Izbrani matematični
model je pravilen in
popoln. Celoten
matematični postopek
je opisan, vendar je v
računu napaka. Enote
se ujemajo. Ne
razmišljajo o
smiselnosti končnega
rezultata.

Izbrani
matematični
model je pravilen
in popoln. Vse
količine so
izračunane
pravilno s
pravilnimi
enotami. Celoten
matematični
postopek je brez
napak in jasno
predstavljen.
Razmišljajo o
smiselnosti
končnega
rezultata.

C
7

So sposobni
prepoznati
predpostavke, ki so
jih uporabili pri
oblikovanju
matematičnega
modela.

Ne navajajo
nobenih
predpostavk.

Navajajo
predpostavke, toda
le te niso
relevantne ali pa
so napačne.

Navajajo
predpostavke, ki so
sicer relevantne, toda
niso pomembne za
reševanje konkretnega
problema.

Prepoznajo vse
pomembne
relevantne
predpostavke in
jih jasno opišejo.

C
8

So sposobni določiti,
kako lahko določene
predpostavke
vplivajo na
rezultate,
izračunane na
podlagi
matematičnega
modela.

Ne razmišljajo o
vplivih
predpostavk na
izračunane
rezultate.

Omenijo vpliv
predpostavk na
izračunane
rezultate, toda
opis je nejasen.

Opišejo vpliv
predpostavk na
izračunane rezultate,
toda ne preverijo
veljavnosti
predpostavk.

Opišejo vpliv
predpostavk na
izračunane
rezultate in
preverijo
veljavnost
predpostavk.

TABELA D: SPOSOBNOST ZBIRANJA IN ANALIZE EKSPERIMENTALNIH PODATKOV
SPOSOBNOST

D
1

So sposobni
prepoznati vire
eksperimentalnih
nedoločenosti.

0-MANJKA, NI

1-NI
USTREZNO

2-POTREBNO
IZBOLJŠATI

3-USTREZNO

Ne razmišljajo o
eksperimentalnih
nedoločenostih.

Prepoznajo le
nekatere
eksperimentalne
nedoločenosti,
toda večina
pomembnih
manjka ali pa so

Prepoznajo večino
pomembnih
eksperimentalnih
nedoločenosti, toda ne
razlikujejo med
naključnimi in
instrumentalnimi

Prepoznajo vse
pomembne
eksperimentalne
nedoločenosti. Jasno
razlikujejo med
naključnimi in
instrumentalnimi
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opisi površni
oziroma napačni.

nedoločenostmi.

nedoločenostmi.

D
2

So sposobni oceniti
kako konkretne
eksperimentalne
nedoločenosti
vplivajo na končni
rezultat.

Ne poskušajo
oceniti vpliva
eksperimentalnih
nedoločenosti na
končni rezultat.

Poskušajo oceniti
vpliv le nekaterih
eksperimentalnih
nedoločenosti.
Ocene vplivov so
napačne ali pa v
končnem rezultatu
ne upoštevajo
eksperimentalnih
nedoločenosti.
Nedoločenosti
rezultatov ne
sledijo iz
nedoločenosti
meritev.

V končnem rezultatu
upoštevajo glavne
eksperimentalne
nedoločenosti, toda na
napačen način. Ne
upoštevajo Pravila
najšibkejšega člena* ali
pa ga uporabijo napačno.

V končnem rezultatu
pravilno upoštevajo vse
glavne eksperimentalne
nedoločenosti. Ustrezno
uporabijo Pravilo
najšibkejšega člena* in
podajo smiselne
argumente o tem, kateri
vir največ prispeva k
eksperimentalni
nedoločenosti.

D
3

So sposobni opisati,
kako čim bolj
zmanjšati
eksperimentalne
nedoločenosti in to
tudi izvedejo.

Ne opišejo in/ali ne
uporabijo niti enega
načina kako
zmanjšati
eksperimentalne
nedoločenosti.

Opišejo, kako
zmanjšati
eksperimentalne
nedoločenosti,
vendar tega ne
izvedejo.

Opišejo, kako zmanjšati
eksperimentalne
nedoločenosti in to tudi
izvedejo, če je mogoče,
toda predlagana metoda
ni najbolj učinkovita
(lahko tudi zato, ker ni
pravilno izvedena).

Opišejo, kako zmanjšati
eksperimentalne
nedoločenosti in to tudi
izvedejo, če je mogoče.
Predlagana metoda je
dobro izvedena in
učinkovita.

D
4

So sposobni zbrati
podatke/meritve in
jih predstaviti na
smiseln način.

Podatkov ni ali pa
so nerazumljivi.

Nekateri
pomembni
podatki manjkajo.
Podatki niso
predstavljeni s
tabelami in grafi
ali pa so le ti
nepravilno/
pomanjkljivo
označeni.

Vsi pomembni podatki so
zbrani, toda predstavljeni
so tako, da jih je težko
razumeti. Nekatere
oznake na tabelah in
grafih so nesmiselne ali
nerazumljive. Glavne
ugotovitve niso
izpostavljene.

Vsi pomembni podatki
so zbrani, urejeni in
jasno predstavljeni.
Tabele in grafi so
pravilno označeni, ter
predstavljeni v logičnem
zaporedju. Glavne
ugotovitve so jasno
izpostavljene.

D
5

So sposobni
ustrezno analizirati
zbrane podatke.

Ne poskušajo
analizirati zbranih
podatkov.

Poskušajo
analizirati zbrane
podatke, toda v
analizi so resne
napake ali
pomanjkljivosti.

Analiza zbranih podatkov
je ustrezna, toda vsebuje
manjše napake ali
pomanjkljivosti.

Analiza zbranih
podatkov je ustrezna,
popolna in pravilna.
Smiselno primerjajo
rezultate računov z
meritvami oziroma
rezultate meritev med
seboj (odvisno od tipa
projekta).
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*Pri Projektnem delu je dovolj, če za izračun nedoločenosti končnega rezultata uporabite grobo
metodo, znano pod imenom »Pravilo najšibkejšega člena«:
1. Ocenite absolutno nedoločenost (napako) vsake merjene količine, katere vrednosti boste
uporabili v končnem računu.
2. Izračunajte relativno nedoločenost (napako) vsake merjene količine.
3. Izberite relativno nedoločenost, ki je največja. To je najšibkejši člen oziroma glavni vir
nedoločenosti vrednosti, ki jo želite izračunati.
4. Uporabite relativno nedoločenost najšibkejšega člena zato, da določite absolutno
nedoločenost (napako) vrednosti, ki ste jo izračunali.

TABELA E: SPOSOBNOST POSREDOVATI ZNANSTVENO VSEBINO Z UPORABO SPLETNE STRANI
SPOSOBNOS
T

0MANJKA,
NI

1-NI USTREZNO

2-POTREBNO
IZBOLJŠATI

E
1

So sposobni
oblikovati
spletno stran
tako, da le ta
prikaže
pomembne
korake
projekta

Spletna stran
se ne odpre, je
ni ali je
izredno
nejasna.

Poročilo je napisano kot
monolitna zgodba. Težko je priti
do informacij, ki se nanašajo na
posamezne korake projekta.

Zgradba spletne
strani omogoča
dostop do različnih
korakov projekta.
Nekateri glavni
koraki manjkajo ali
so težko dostopni.

Zgradba spletne strani je
takšna, da jasno prikaže
vse korake projekta in
omogoča preprost
dostop do njih.

E
2

So sposobni
urediti
poročilo
tako, da je iz
zgradbe in
vrstnega
reda
zavihkov
razvidno, za
katero vrsto
projekta gre
(opazovalni,
testni ali
aplikativni)

Iz zgradbe
poročila ni
mogoče
razbrati vrste
projekta

Na spletni strani je zapisano, za
kakšno vrsto poskusa je šlo, a
zgradba se z njo ne ujema (glej
rubriko USTREZNO).

Zgradba spletne
strani se ujema z
vrsto poskusa, a
vsebuje manjše
neskladnosti v
vrstnem redu
zavihkov (glej
rubriko
USTREZNO).

Zgradba spletne strani in
vrstni red zavihkov sta
skladna z vrsto projekta,
Npr.
1. Pri opazovalnem
projektu so zavihki z
opisi vzorcev, njihovi
matematični opisi in
razlage ZA zavihki z
opisom poskusov
2. Pri testnem projektu
so zavihki z opisi testnih
poskusov in napovedi o
njihovih izidih podani na
podlagi testiranih razlag
PRED zavihki z opisi
izidov testnih poskusov.
3. Pri aplikativnem
projektu je najprej
zavihek, v katerem
opišejo znanje, na
podlagi katerega so

85

3-USTREZNO

načrtovali poskuse,
NATO sledi zavihek z
opisom poskusov in
NATO zavihek z analizo
meritev.

E
3

So sposobni
jasno in
popolno
posredovati
opise

Manjkajo opisi
in/ali
skice/fotografij
e poskusov ali
pa so le ti
nerazumljivi.

Opisi poskusov in postopkov so
pomanjkljivi in površni do
stopnje, ko je o nekaterih delih
potrebno ugibati, lahko tudi zato,
ker manjkajo skice/fotografije ali
ker je besedilo razporejeno tako,
da je težko slediti toku misli.
Skice/fotografije so nerazločne ali
neprimerno izbrane (mogoče kaka
ključna manjka). Fizikalni
razmisleki imajo večje napake.
Razumevanje opisa zahteva
veliko napora.

Opisi poskusov,
razmislekov,
postopkov in
ugotovitev imajo
manjše
pomanjkljivosti.
Skice/fotografije so
vključene, in
primerno izbrane,
toda imajo manjše
pomanjkljivosti.
Razumevanje opisa
zahteva nekaj napora.

Opisi poskusov,
razmislekov, postopkov
in ugotovitev so jasni,
popolni in pravilni,
skice/fotografije so
primerno izbrane in
pravilno označene. Opis
je razumljiv. Izjave so
skladne z računi oziroma
z rezultati meritev.

E
4

So sposobni
razmisliti o
namenu
poskusa in
pomenu
ugotovitev

Ne razmišljajo
o namenu
poskusa.

Razmišljajo o namenu poskusa, a
površno. Ne razmišljajo o
kakovosti in pomenu ugotovitev.

Namen poskusa je
jasno predstavljen
Razmisleki o
kakovosti in pomenu
ugotovitev so
površinski.

Namen poskusa je jasno
predstavljen. Razmisleki
o kakovosti in pomenu
ugotovitev so
poglobljeni.

E
5

So sposobni
primerno
uporabljati
spletno
tehnologijo.

Prednosti
spletne
tehnologije
niso
uporabljene.
Če bi poročilo
natisnili, ne bi
izgubilo
ničesar.

Uporaba spletne tehnologije je
minimalna. Kvaliteta slik ni
prilagojena spletni predstavitvi
(slike so po nepotrebnem
spominsko potratne ali pa je
njihova ločljivost preslaba). Če bi
poročilo natisnili, bi izgubilo
samo prednosti medsebojnih
povezav.

Nekatere navedbe v
besedilu niso
povezane z navedbo
vira.. Pri prikazu
strani so
pomanjkljivosti
(prekrivajoče
besedilo, šumniki,
nadpisi/podpisi,
velikost slik, ...).
Ne razmišljajo o tem,
da bi se stran
pravilno prikazala na
različnih sistemih ali
celo v različnih
ločljivostih zaslona.

Navedbe v besedilu so s
povezavami povezane z
navedbo vira. Vse
povezave ponujajo
možnost, da se odprejo v
novem oknu ali zavihku.
Vse slike so dejansko
pomanjšane na velikost
in ločljivost primerno za
prikaz med besedilom
(do 200kB). Če je treba,
so narejene povezave na
različice z večjo
ločljivostjo. Videti je, da
so avtorji razmišljali tudi
o tem, kako se bo stran
prikazala na tablicah,
telefonih in drugih
sistemih. Ni nepotrebne
uporabe spletne
tehnologije. Vse skripte,
ki jih stran uporablja, so
lokalno shranjene. Ni
preusmeritev.

Neproduktivna ali moteča
uporaba spletne tehnologije: npr.
pretirana uporaba animiranih
zavihkov, uporaba animiranih
okvirjev, uporaba Flasha ali
drugih ne-HTML elementov za
vsebino, ki se jo da predstaviti
zgolj z uporabo HTMLa, težave
pri shranjevanju posameznih
podstrani, nepotrebni učinki ob
premikanju kazalca, deli besedila
ali slik se prekrivajo itd.
Stran se zanaša na zunanje skripte
za pravilno predstavitev.
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Stran se na nekaterih sistemih ne
prikaže pravilno.

TERMINOLOŠKI SLOVAR

Opazovalni poskus je poskus, s katerim raziskujemo določen pojav tako, da zbiramo
kvalitativne ali kvantitativne podatke, brez določenih pričakovanj o izidu poskusa.

Opis poskusa opisuje zgolj, kaj smo opazili pri izvedbi poskusa, brez dodajanja razlag (tako
kvalitativnih kot kvantitativnih). V opisu poskusa odgovarjamo na vprašanje »Kaj se je
zgodilo?«, pri tem pa lahko uporabljamo besede, slike, diagrame ipd.

Razlaga opisuje možne razloge za določen izid poskusa. Z razlagami odgovarjamo na vprašanja
»zakaj…?« ali »kako…?«. Razlaga lahko vsebuje domnevni mehanizem, s katerim poskušamo
pojasniti, zakaj se je nekaj zgodilo, lahko pa le eno ali več domnevnih vzročno posledičnih
odvisnosti. Razlaga je lahko oblikovana na podlagi interpretacije izmerjenih podatkov – zakaj so
izmerki takšni, kot so.

Hipoteza je sopomenka za razlago. Po navadi obstajajo različne hipoteze, s katerimi lahko
razložimo neki pojav. Hipoteza mora biti načeloma eksperimentalno preverljiva (npr. trditev, ki
temelji na avtoriteti, ne pa na preverljivih dejstvih, ni hipoteza, temveč dogma).

Napoved je opis izida določenega poskusa (preden poskus izvedemo!) podan na podlagi hipoteze
(razlage), ki jo testiramo. Napoved lahko damo šele tedaj, ko imamo v mislih konkretni poskus.
Pomembno je, da ločimo med napovedjo in hipotezo: napoved lahko postavimo na podlagi
hipoteze, ki jo testiramo.

Testni poskus je poskus, katerega izid lahko napovemo na podlagi hipoteze, ki jo testiramo. Tak
poskus testira hipotezo, ne napovedi! Zelo pomembno je, da se zavedamo, da testni poskus, ki se
ujema z napovedjo ne dokaže pravilnost hipoteze. Takšen poskus le ni ovrgel hipoteze. Toda:
poskus, ki se ne ujema z napovedjo, lahko ovrže hipotezo.
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Aplikativni ali praktični poskus je poskus, pri katerem združimo in uporabimo več preverjenih
idej ali matematičnih modelov z namenom, da določimo vrednost neke izbrane količine ali
rešimo neki praktičen problem. Če hočemo določiti vrednost neke količine, ni dovolj, da isti
poskus ponovimo večkrat. Zasnovati moramo več neodvisnih poskusov in vsakega ponoviti
večkrat.

Predpostavka (ali privzetek) je trditev, ki jo v danem primeru sprejmemo kot veljavno.
Predpostavke pogosto uporabljamo v povezavi s hipotezami, ko oblikujemo napovedi. Če se
napoved ne ujema z izidom testnega poskusa moramo razmisliti tudi o preverjanju veljavnosti
predpostavk.

Model je poenostavitev telesa, sistema, interakcije ali procesa, ki ga raziskujemo. Ko oblikujemo
modele, moramo razmisliti katere lastnosti osnovnega sistema ali procesa lahko zanemarimo.
Interakcije in procese običajno opisujemo z matematičnimi modeli.
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Dodatek 3 – Laboratorijska vaja Plinski zakoni
Plinski zakoni
Stanje plina opišemo z njegovim tlakom p, prostornino V in temperaturo T. V primeru, da je
stiskanje ali razpenjanje plina zelo hitro, je sprememba p,V,T  p' ,V' ,T' adiabatna: med
stiskanjem ali razpenjanjem je količina toplote, ki se izmenja z okolico, zanemarljiva, zato se
temperatura plina T' v tako kratkem času ne more izenačiti z okoliško temperaturo T. Pri
adiabatnih spremembah se ohranja produkt

𝑝𝑉 𝜅 = 𝑝′𝑉′𝜅

𝜅=

pri čemer

sovpada z razmerjem

𝑝
𝑝
𝑉
ln( ′ )
𝑉

ln( ′ )

𝑐𝑝
⁄𝑐𝑣 specifičnih toplot zraka.

Če po stiskanju ali razpenjanju počakamo dovolj dolgo, se temperatura plina sčasoma izenači z
okoliško temperaturo in je celotna sprememba p,V,T  p'' ,V' ,T izotermna. Pri taki spremembi
se ohranja produkt tlaka plina in njegove prostornine,

𝑝𝑉 = 𝑝′𝑉′
Priprava:
1. Izrazi temperaturo 20 °C v absolutni lestvici: ______________________________
2. Zapiši enoto za  : ___________________________________
3. Zapiši plinsko enačbo _______________ in izrazi iz nje tlak: p = _______________
4. Izrazi normalni zračni tlak v kilopascalih: ________________________
Naloga: Določi razmerje

𝑐𝑝
⁄𝑐𝑣 za zrak in preveri plinsko enačbo za izotermne spremembe.

Potrebščine:
 vmesnik Vernier,
 merilnik tlaka,
 brizgalki,
 povezovalne cevke,
 osebni računalnik.
Navodilo:
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Večjo brizgalko nastavi nekoliko pod polovico njene največje prostornine. Vključi računalnik,
priključi merilnik tlaka na večjo brizgalko tako, da nastavek zavrtiš na ustje brizgalke, ne tako, da
snameš cev z nastavka! , odberi tlak v brizgalki,
p  ____________
in zapiši začetno prostornino zraka
V  ____________ .
Pri vsakokratnem določanju prostornine zraka upoštevaj, da je v cevki, ki povezuje brizgalko z
merilnikom tlaka, okoli 2 ml zraka.
Na računalniku nastavi največjo možno hitrost merjenja tlaka. Počasi stisni brizgalko do
najmanjše vrednosti, ki jo omogoča aluminijasti tulec in pazi, da izmerjeni tlak ne preseže 200
kPa. To je pomembno zato, ker je merilno območje merilnika tlaka največ 220 kPa in se želimo
izogniti poškodbi merilnika. Nato nastavimo ustrezno začetno prostornino in zrak v brizgalki
hitro stisnemo na najmanjšo prostornino V', ki jo omejuje aluminijasti tulec v brizgalki
V'  _____________,
odmeri tlak p' takoj po stiskanju,
p' _____________ , in oceni čas τ , v katerem se tlak ustali,
τ  ______________.
Izračunaj  ,
  _____________ .
Na manjši brizgalki nastavi prostornino na polovico največje. Prestavi merilnik tlaka na manjšo
brizgalko, tako da odviješ nastavek in ne tako, da snameš cevko, in nastavi LoggerPro na
»meritev z vnosom« (“Events With Entry”). Kot vnos (entry) vpiši prostornino (krajše V, enota
ml). Spreminjaj prostornino zraka v brizgalki, po vsaki spremembi počakaj vsaj trikratni čas τ , in
izmeri tlak,
V [ml]
p [kPa]
pV

20

15

10

in preveri, če se produkt pV res ohranja.
Datum: _____________________
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Dodatek 4 – Laboratorijska vaja Gostota zraka
Laboratorijska vaja: DOLOČANJE GOSTOTE ZRAKA PRI
NORMALNIH POGOJIH
Najprej se na kratko v skupini pogovorite, zakaj je pomembno uporabiti dva neodvisna načina pri
določanju neznane količine (svoje utemeljitve vam ni potrebno zapisati).

PRVI NAČIN DOLOČANJA GOSTOTE ZRAKA:

Oprema, ki vam je na voljo v prvem načinu: kolesarska tlačilka, razstavljena kolesarska
tlačilka, plastenka, pokrovček za plastenko z vgrajenim ventilom, precizna tehtnica, kljunasto
merilo.
Cilj vaje je določiti gostoto zraka pri normalnem zračnem tlaku in sobni temperaturi. Pri
načrtovanju vašega poteka imejte v mislih opremo, ki vam je na voljo.
Sledite naslednjim korakom:
1) Zasnujte eksperimentalno metodo, ki vam bo omogočila, da z navedeno opremo,
določite gostoto zraka pri normalnih pogojih. Natančno opišite poskuse. K opisu dodajte
skico z označenimi pomembnimi deli eksperimenta. Ko opravite ta korak, pokličite
asistenta in mu predstavite svojo metodo določanja gostote zraka.
2) Zapišite matematične zveze/enačbe, s pomočjo katerih boste določili gostoto zraka.
3) Navedite vse predpostavke, ki ste jih naredili. Premislite, katera predpostavka ima
največji vpliv na rezultat. Določite, kako ta predpostavka vpliva na vaš končni rezultat (če
predpostavka ne velja, bo vaš končni rezultat večji ali manjši v primerjavi z rezultatom, ki
bi ga dobili, če predpostavka velja?). V primeru, da ne veste, kaj je predpostavka, naj
vam bo v pomoč primer v opombi na zadnji strani navodil.
4) Z vašo metodo določite gostoto zraka. Ocenite nenatančnost/napako vašega končnega
rezultata. Nenatančnost meritve določite tako, da upoštevate le največji vir nenatančnosti
in ga uporabite za izračun nenatančnosti vaše meritve.
DRUGI NAČIN DOLOČANJA GOSTOTE ZRAKA:
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Oprema, ki vam je na voljo v drugem načinu: kolesarska tlačilka, balon, elastike, meter,
precizna tehtnica, T člen z vgrajenim ventilom in cevko, senzor tlaka in računalnik za
prikazovanje meritev senzorja, vaš telefon.
V primeru, da za izračun potrebujete molsko maso zraka, lahko predpostavite, da je njena
vrednost 29 kg/kmol.

SNOVANJE METODE Sledite naslednjim korakom, ki vam bodo v pomoč pri snovanju druge
metode, s katero boste določili gostoto zraka:
1) Narišite vse sile, ki delujejo na prazen balon položen na tehtnico in zapišite zvezo med
silami, ki delujejo na balon, s katero se strinjate vsi v skupini. Postopek ponovite za
balon, ki je napihnjen z zrakom in položen na tehtnico.
2) Razmislek: Predstavljajte si, da preberete odčitka, ki ju prikaže tehtnica, ko nanjo
položimo prazen balon, zatem pa balon napolnjen z zrakom. Razmislite, kako vam lahko
odčitka tehtnice ter potek, ki ste ga naredili v koraku (1), pomagajo pri določanju gostote
zraka pri normalnem zračnem tlaku. Razmislite, katere podatke še potrebujete za izračun
gostote.
3) Zasnujte metodo, s katero boste določili gostoto zraka pri normalnem zračnem tlaku in
sobni temperaturi.
Ko opravite zgornje korake, pokličite asistenta in mu predstavite svoj postopek določanje gostote
zraka.
Kako določiti prostornino balona? Iz sence balona lahko določite podatke, ki vam pomagajo
oceniti prostornino balona. Pri tem morate predpostaviti obliko balona. Naslednja oprema vam bo
lahko v pomoč pri ustvarjanju sence in oceni prostornine balona: svetilka na vašem telefonu,
balon, meter. Sami presodite, kako izbrati relevantne parametre (razdalje balon-svetilo-zaslon),
da bo vaša meritev najbolj natančna.
IZVEDBA POSKUSOV Sledite naslednjim korakom:
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1) Opišite vaš eksperimentalni postopek. Opis naj vključuje tudi skico z označenimi
pomembnimi deli.
2) Zapišite matematične zveze/enačbe, s katerimi boste določili gostoto zraka pri
normalnem zračnem tlaku in sobni temperaturi.
3) Navedite predpostavke, ki so po vašem mnenju najbolj pomembne pri določanju
gostote zraka v vašem poskusu.
4) Določite gostoto zraka z vašo metodo. Ocenite nenatančnost/napako vašega
končnega rezultata. Nenatančnost meritve določite tako, da upoštevate le največji vir
nenatančnosti in ga uporabite za izračun nenatančnosti vaše meritve.
Ko ste zaključili z obema načinoma določanja gostote zraka, primerjajte rezultata. Se rezultata
ujemata v okviru nenatančnosti meritev? Če ne, kaj bi lahko bil vzrok za neujemanje in kako bi
izboljšali vaše metode, če bi imeli čas?

OPOMBE:
Primer, ki vam bo v pomoč pri razumevanju, kaj so predpostavke in kako lahko vplivajo na
rezultat:
Iz višine 20 metrov spustimo kamen. V kolikšnem času prileti na tla? Čas padanja izmerimo s
precizno opremo. Čas padanja kamna izračunamo po enačbi prostega pada, ob tem pa
predpostavimo, da ima zračni upor tako majhen vpliv, da ga lahko zanemarimo. V primeru, da
ima zračni upor pomembno vlogo pri padanju kamna (torej, da predpostavka glede
zanemarljivega zračnega upora ne velja) bo izmerjeni (dejanski) čas padanja kamna daljši od
izračunanega. Torej, če predpostavka o zanemarljivem zračnem uporu ne velja, bo čas padanja
večji v primerjavi s časom, ki ga izračunamo, če predpostavka velja. Veljavnost predpostavke o
zanemarljivem zračnem uporu preverimo v tem primeru tako, da primerjamo izračunani in
izmerjeni čas padanja kamna in podamo sodbo o tem, ali je predpostavka veljavna ali ne.
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Dodatek 5 – Predtest laboratorijske vaje Gostota zraka
Nalogi, ki ju morajo študentje opraviti PREDEN pristopijo k laboratorijski vaji:
GOSTOTA ZRAKA PRI NORMALNIH POGOJIH

Natisnite ta list, rešite spodnji nalogi in list oddajte asistentu pred začetkom dela v praktikumu.

Vsebina nalog je povezana z laboratorijsko vajo, ki jo boste reševali, zato vam bo uspešno
reševanje teh dveh vprašanj v pomoč pri reševanju laboratorijske vaje.
1.) Ocenite povprečno gostoto vašega telesa. Svoje izračune in postopek reševanja zapišite.
Navedite vse predpostavke, ki ste jih naredili pri vašem izračunu.

2.) Na mizo je položen balon napolnjen z zrakom. Narišite in označite vse sile, ki delujejo na
balon in zapišite matematično zvezo med njimi (namig: Newtonovi zakoni…).
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Dodatek 6 – Primeri transkripcij iz laboratorijske vaje
Gostota zraka

Fizikalno in matematično modeliranje (70. min)
A: "Dajva najprej narisati vse sile (na prazen in napihnjen balon)."
B: "Najprej na prazen balon."
(pričneta z risanjem diagramov sil na prazen in napihnjen balon kot to predlagajo navodila vaje)
A: "Se pravi Fg. In sila tehtnice… Potem pa ko je napihnjen… A ni ta sila teže potem večja?
Balon plus zrak? Se pravi sila teže balona in še zraka?"
B: "Ja, pa še vzgon."
A: "Ja, pa vzgon. Sila balona lahko črtava, v obeh primerih bo ista. Samo sila tehtnice bo pa
večja. Pač nekako izračunava vzgon. Se pravi ja, rabiva gostoto zraka okolice za vzgon."
B: "Pa tlak. Vzameva pa sobno temperaturo (ob tem gledata plinsko enačbo)."
(študenta sta nato pričela s pregledovanjem opreme in načrtovanju eksperimenta)

Dizajn (pogovor o fizikalnih konceptih - 16. minuta)
B: "Kaj pa, če narediva res to, kar sva hotela narediti? "
A: "A da samo stehtava (stehtata plastenko in uporabita kar prostornino plastenke namesto
prostornino tlačilke)?"
B: "Ja, zakaj pa ne bi bilo to dobro? "
A: "A veš, kaj bi bil lahko problem. Notri je različna gostota. A je notri večja gostota, če spraviš
notri več zraka (z vpihovanjem s tlačilko)? Če ti več napumpaš, bo gostota notri večja. A ni
tako?"
B: "Ja je. Ja večji tlak bo. "
A: "Ja, pa večja gostota tudi."
B: "Ja. Pa misliš, da bo toliko razlike?"
A: "Ja mislim, da ja. A veš koliko zraka lahko ti spraviš v tako plastenko?"
B: "To je res."
(študenta sta s tem tudi opustila idejo, da bi vzela kar volumen plastenke in se nato osredotočila
na razstavljeno tlačilko)

Dizajn (načrtovanje eksperimenta - 77. minuta)
A: "Mogoče lahko elastike uporabiva in jih iz dveh strani dava naokoli, da bo bolj okrogel "
B: "Ja, in potem dejansko lahko predpostaviva, da je krogla. "
A: "Ja, pa si pomagava z elastikami in s kljunastim merilom, da izmeriš naokoli."
(30 sekund pavze)
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A: "Aja ne, midva lahko dava balon na mizo, malo nad mizo, posvetiva (s svetilko na telefonu) in
lahko izmeriva senco."
B: "Ja, označiš s svinčnikom krog. In tako bi dobila prostornino."
(nato nadaljujeta s pogovorom o matematičnem modelu, saj vesta, da bi s takim eksperimentom
lahko določila prostornino balona)

Predpostavke (41. minuta)
A: "Katere predpostavke sva naredila? A je predpostavka recimo, da gre čisto ves zrak iz tlačilke
v plastenko? "
B: "Ja sigurno ni čist popolno. "
A: "Se pravi predpostaviva, da gre ves zrak iz tlačilke v plastenko?"
(jo zapišeta v zvezek)
A: "Mogoče še predpostavka o tlaku? "
B: "Itak je enak tlak v tlačilki."
A: "A predpostaviva, da je tlak v tlačilki enak zunanjemu tlaku."
B: "Seveda je. Dajva napisat."
(jo zapišeta v zvezek)
A: "Mogoče še, da vzgon ne vpliva."
(predpostavke o vzgonu ne zapišeta na tem mestu, temveč nadaljujeta z izračuni)

Pogovor z vodjo vaj (61. minuta)
(študenta sta s prvo eksperimentalno metodo zaključila, vodjo vaj sprašujeta, če je dobro narejeno
in če lahko preideta na drugo eksperimentalno metodo)
B: “Morava še kaj dopisati (vodji vaj)?”
Vodja vaj: “Vir nenatančnosti morata še določiti.”
A: “Misliva, da izmerjene dimenzije (pokažeta na tlačilko) in tehtnica kolikor ima napake.”
Vodja vaj: “Izberita največji vir nenatančnosti, torej odločita se za enega in ga uporabita za
izračun nenatančnosti gostote zraka”.
(študenta sta prešla na izračun nenatančnosti rezultata gostote zraka, vodja vaj je odšel)
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