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Povzetek

Mnoge institucije in posamezniki pri nas in v svetu se vedno bolj zavedajo
pomembnosti znanja na področjih naravoslovja in tehnologije. Že sedaj primanjkuje
strokovnjakov na teh področjih, še večje pomanjkanje je predvideno za prihodnja
leta in desetletja. Prizadevanja za večje vključevanje mladih so usmerjena na vse,
predvsem pa na predstavnike skupin, ki so na teh področjih manj zastopani, kot so
dekleta, otroci iz socialno šibkejših družin in okolij, narodnostne manjšine,
priseljenci. V tem delu so raziskani vplivi staršev in sorodnikov, šole in pouka
fizike, stereotipov, vzornikov in vrstnikov na priljubljenost fizike med srednješolci
ter na njihovo odločanje za izbiro šolskega predmeta, ko le-ta ni več obvezen učni
predmet v predmetniku. Del študije je posvečen analizi podatkov o slovenskih
sodelujočih pri mednarodnih raziskavah PISA 2006 in TIMSS Advanced 2008 ter
četrtošolcih, ki so izbrali fiziko na maturi. Analiza je fokusirana na razliko med
fanti in dekleti. V delu sta raziskana odziv sodelujočih fantov in deklet 2. letnika
gimnazijskega programa na različne tipe fizikalnih nalog v povezavi z uspešnostjo
reševanja. V zaključku naloge so na podlagi ugotovitev te študije podani predlogi,
ki bodo pomagali učiteljem in učiteljicam fizike pri ustvarjanju učnega okolja, ki bo
enako spodbudno za fante in dekleta.

Ključne besede: zanimanje za fiziko, vključevanje na področje fizike, izbira fizike,
vprašanje enakosti spolov, tipi fizikalnih nalog, uspešnost pri reševanju fizikalnih
nalog, PISA 2006, TIMSS Advanced 2008, fizika na maturi, poučevanje fizike v
srednji šoli
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Abstract

Many institutions as well as individuals at home and around the world are aware of
the importance of knowledge and skills in the field of natural science and
technology. There is a deficit of the experts in these fields, the deficiency will
increase in the following years and decades. The efforts are being made to increase
the integration of the young into these fields, especially the girls, children from
socially weaker families and setting, ethnic minority and immigrants. The influence
of parents, relatives, school and physical class, stereotypes, role models and peers
on popularity of physics among second school students is researched, and on
choosing the school subject even if it is not a mandatory subject. A part of the study
is devoted to analysis of the data about the Slovenian secondary school students that
participated in international researches PISA 2006 and TIMSS Advanced 2008 as
well as the fourth grade students that chose the physics at the matura exam. The
analysis focuses on the differences between boys and girls. The reaction of the boys
and girls from the second grade of secondary school to different types of physical
tasks is researched, in connection with the successfulness in solving the tasks. Some
suggestions, based on the findings of the study are given in the conclusion to help
teachers of physics at creating the educational environment that can be equally
stimulative for boys and girls.

Keywords: interest in physics, integrating into the field of physics, choosing
physics, sexual equality issue, the types of physical tasks, successfulness at solving
physical tasks, PISA 2006, TIMSS Advanced 2008, physics at the matura exam,
teaching physics in secondary school
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VIII

1 Uvod
1.1 Motivacija
Kot kažejo podatki mnogih raziskav, tako pri nas kot v tujini na področju naravoslovja
že od nekdaj prevladujejo moški, vključenih žensk na tem področju je le majhen delež.
Delež žensk je še posebej majhen na področju fizike.
Izobraženih naravoslovcev primanjkuje že sedaj, v prihodnjih letih se na tem področju
predvidevajo še večje potrebe. Ukrepati je potrebno že v sedanjosti, saj trenutne
razmere vplivajo na stanje na trgu delovne sile v prihodnosti.
Edward Krubasik (predsednik Nemškega fizikalnega društva – Deutsche Physikalische
Gesellschaft) meni (Krubasik, 2015), da so dekleta na sploh ter otroci iz neakademskih
družin najpomembnejši še neizkoriščeni (spregledani) potencial. Ugotavlja tudi, da je v
Evropski uniji (EU) ne glede na učinke ekonomske krize potrebno ustaviti
zmanjševanje sredstev, namenjenih raziskavam in razvoju, da je prihodnost EU
predvsem odvisna od prepoznavanja talentiranih kadrov na področjih naravoslovja in
tehnologije (angl. Science, Technology, Engineering and Mathematics - STEM1) ter da
so znanja in veščine na teh področjih najboljše zagotovilo za zaposljivost Evropejcev in
priseljencev.
Mnoge institucije iščejo poti k povečanju zanimanja deklet za področja naravoslovja že
v obdobju šolanja ter kasnejše večje število odločenih za nadaljevanje tako šolanja na
sekundarni ravni in študija kot poklicne poti v tej smeri. Poleg težnje k večji
vključenosti žensk se vzporedno pojavlja tudi težnja k povečanju vključevanja
posameznikov iz različnih manjšinskih skupin.
Svetovna organizacija fizikov, ki delajo v osnovnih in uporabnih raziskavah, je
organizirala prvo svetovno konferenco fizičark v Parizu 2002. Na tej konferenci so
sodelovale tudi slovenske fizičarke. Podatki kažejo, da se za ta poklic, odloča vse manj
deklet in da se je izmed vseh naravoslovnih ved samo na področju fizike število žensk v
zadnjih dvajsetih letih zmanjšalo. Tri leta pozneje (na drugi konferenci v Riu de
Janeiru) je bilo objavljeno, da je tudi vse manj žensk na vodilnih položajih. Slovenske
fizičarke kot enega od vzrokov navajajo (Borštnik Bračič et al., 2007) pomanjkanje
zgledov za mlada dekleta. Menijo tudi, da pot fizičarke ni lahka, še posebej, če se
odloči za materinstvo ali pa v družini nima čustvene opore in spodbude za to zahtevno
delo. Njihovo ukrepanje je opisano v nadaljevanju.
Slovenska fizičarka Maja Remškar razmišlja v sklepnih mislih monografije o
slovenskih fizičarkah (Borštnik Bračič et al., 2007) takole: ''Velika delovna
1

Kratica STEM je uporabljena tudi v nadaljevanju dela.
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obremenitev, združena s tradicionalnimi pričakovanji in z osebnimi željami, da bi bila
tudi ona požrtvovalna mati, ljubeča hči in opora pri moževi karieri, ne nazadnje naravna
zmožnost ženske za vživljanje v sočloveka in razumevanje njegovih želja in potreb ter
želja po pomoči, vse to zelo bremeni fizičarko znanstvenico, raziskovalko v industriji,
pedagoginjo, strokovnjakinjo v javni upravi. A vsemu navkljub mnogim uspe preboj v
ustvarjalnosti.''
Remškarjeva zaključi monografijo z naslednjo mislijo: ''Fizika je znanost, ki poleg
razuma, poguma in nadpovprečne zbranosti zahteva veliko predanost delu. In v vsem
naštetem se ženska lahko najde prav tako kot moški. Vlogi moških in žensk naj bi se
dopolnjevali na vseh področjih človeškega ustvarjanja in bivanja, saj se le tako lahko
ohranjata humano ravnovesje v medčloveških odnosih in ustvarjalnost v prid življenju.''
Ob odločanju deklet za nadaljnjo izbiro fizike, ko v šolskem predmetniku ni več
obvezna, je odločilnih mnogo dejavnikov. Tai s sodelavci (Tai & Sadler, 2001) meni,
da je fizika med učitelji, starši in učenci obravnavana kot ''težek'' šolski predmet.
Dodaja še, da bi se morali učitelji pri svojem delu nenehno spraševati: ''Ali so se učenci
naučili to, kar sem poučeval-a?''
Srednješolsko izobraževanje se v Sloveniji zaključi z zaključnim izpitom oziroma
maturo. Gimnazijci opravljajo splošno maturo, v okviru katere je fizika izbirni predmet.
Posodobljenemu procesu šolanja na primarni ravni (uvedena devetletna osnovna šola),
se je posodobitev nadaljevala na srednješolski ravni. Po spremembi učnih načrtov se je
matura v posodobljeni obliki pričela izvajati leta 2012.
Na šoli (I. gimnazija v Celju), kjer je avtorica tega dela med njegovim nastajanjem
poučevala, se dijaki in dijakinje 2. letnika v mesecu maju okvirno odločijo za izbirni
predmet na maturi. Priprave na maturo iz vseh naravoslovnih predmetov se pričnejo v
3. in nadaljujejo v 4. letniku.
Ob vsej obravnavani tematiki se vzporedno pojavlja vprašanje, kako lahko učitelji v
slovenskih šolah doprinesemo k večjemu zanimanju deklet za fiziko. Podobnih vprašanj
je še mnogo.
Ali na odnos srednješolcev do področja fizike ter njihovo poznejše odločanje za
nadaljevanja šolanja in poklicne poti v tej smeri vpliva učitelj fizike sam kot osebnost,
učne metode, ki jih uporablja, klima pri pouku fizike, ki jo ustvarja? Kako naj učitelji
fizike spremenimo pouk, da bo naše področje dela privlačnejše in zanimivejše
dekletom? Ali aktivne oblike pouka spodbudno vplivajo na zanimanje deklet za fiziko?
Kako vpliva na odnos do fizike tekmovalno vzdušje pri pouku? Ali tip nalog, s katerimi
preverjamo in ocenjujemo znanje, vpliva na odnos do fizike? Ali naj raje več
ocenjujemo ustno kot pisno? Ali naj pri razlagi pojavov uporabljamo čim več primerov
iz vsakdanjega življenja? Ali naj teme obravnavamo le površinsko in več le-teh ali naj
gremo globlje ob manjšem številu tem (katerih?)?
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1.2 Raziskovalna vprašanja
Na podlagi vprašanj, navedenih v prejšnjem poglavju, dostopnosti podatkov in
časovnega okvira, ki sem ga imela na razpolago, sem izbrala naslednja raziskovalna
vprašanja, na katera sem poskušala odgovoriti v svojem magistrskem delu:


V kolikšni meri je pri mladih priljubljena fizika ter pouk fizike glede na spol?



V kolikšni meri vplivajo na fante in dekleta zunanji dejavniki glede
priljubljenosti fizike ter izbire fizike, ko le-ta ni več obvezen šolski predmet?



Kakšna je razlika med fanti in dekleti glede izbire in uspešnosti reševanja
različnih tipov fizikalnih nalog?

1.3 Kratek pregled magistrskega dela
Po uvodnem poglavju so v drugem poglavju predstavljeni izsledki nekaterih tujih
raziskav in študij v slovenskem prostoru. Navedeni so podatki in ugotovitve v zvezi s
stanjem vključenosti žensk na STEM področja ter v zvezi z dejavniki, ki vplivajo na
priljubljenost in izbiro fizike. K pregledu literature je dodano teoretično ozadje tipov
testnih nalog pri fiziki in opis nekaterih relevantnih mednarodnih raziskav.
V tretjem poglavju je opisana metodologija študije.
V četrtem poglavju so opisani in analizirani rezultati raziskave med starši fantov in
deklet 2. letnika splošne gimnazije. V nadaljevanju študije je bila izvedena raziskava
med fanti in dekleti. Navedeni in analizirani so rezultati izbire in uspešnosti reševanja
nalog ter izpolnjevanja ankete. Sledi analiza rezultatov mednarodnih raziskav PISA
2006 in TIMSS Advanced 2008. V nadaljevanju so analizirani še podatki o izbiri in
uspešnosti reševanja fizikalnih nalog splošnih matur v letih od 2012 do vključno 2015.
V zaključku dela so v petem poglavju strnjeni odgovori na raziskovalna vprašanja ter
na podlagi ugotovitev te študije navedeni predlogi za spremembe pouka fizike, ki bi
posledično povzročile povečanje zanimanja in izbiro fizike pri vseh slovenskih
najstnikih, še posebej pa pri dekletih. Dodani so tudi avtoričini predlogi za razširitev
raziskave.
V šestem poglavju so priloge tega dela.
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2 Pregled literature
2.1 Trenutno stanje vključenosti žensk na področjih naravoslovja in
fizike
Pregled literature kaže, da se trenutne razmere pri nas bistveno ne razlikujejo od stanja
drugje po svetu. Na področje naravoslovja nasploh in ožjega področja fizike so v večini
vključeni moški. Več fantov kot deklet se po končanem obveznem pouku fizike
prostovoljno odloča za izbiro fizike. V Sloveniji opravlja izpit iz fizike v okviru splošne
mature več četrtošolcev kot četrtošolk. Prav tako študira fiziko ter se kasneje odloči za
poklicno pot na področju fizike več moških kot žensk. Konkretni podatki bodo
navedeni v nadaljevanju.
2.1.1 V tujini
Halpern s sodelavci v ameriški raziskavi (Halpern et al., 2007) navaja oziroma
povzema naslednje ugotovitve in podatke. Ameriški Nacionalni znanstveni svet (angl.
National Science Board) je leta 2003 ugotovil kritično pomanjkanje delovne sile z
visokim nivojem matematičnih in naravoslovnih spretnosti. Upad števila matematikov
in znanstvenikov je povzročil skrb, da ZDA ne bodo sposobne obdržati vodilne vloge v
znanosti in tehnologiji, kar lahko posredno povzroča tudi slabo nacionalno varnost.
Podobno so ugotovili vodilni ekonomisti, ki so opozorili na problem pomanjkanja
izobraženih z znanjem matematike in naravoslovja, kar bi lahko zaviralo gospodarsko
rast in slabšalo ekonomsko stanje v državi. Za naslednje desetletje so predvideli 14 %
povečanje zaposlitvenih možnosti nasploh, na področjih STEM pa celo 50 % večjo
možnost zaposlitve. Podatki ameriške Nacionalne znanstvene fundacije za leto 1999 so
pokazali, da so ženske predstavljale skoraj polovico vseh zaposlenih (46 %), a le 24 %
delež vseh zaposlenih v naravoslovju in tehniki. Predstavniki fundacije so predlagali
rešitev, da bi se z večjim vključevanjem žensk na ta področja dolgoročno zmanjšal
primanjkljaj tovrstne delovne sile.
Tudi Miller s sodelavci (Miller, Slawinski Blessing, & Schwartz, 2006) ugotavlja, da so
v Združenih državah Amerike na večini naravoslovnih in tehniških področij ženske
dosti manj prisotne od moških. Manj jih diplomira, magistrira in doktorira, manj se jih
tudi zaposli. Več žensk kot moških, ki se odločijo za študij v naravoslovni smeri,
prekine študij in se preusmeri na drugo področje.
V isti študiji (Miller et al., 2006) so še ugotovili, da se je v preteklem desetletju v ZDA
zelo povečala vključenost žensk na področju biologije in medicine. V letu 2000 je bilo
na področju biologije in kmetijstva 43 % vseh opravljenih doktoratov avtoric žensk, na
področju fizike 24 %, na področju matematike 25 % in v inženirstvu ter računalništvu
le 16 %.
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Po podatkih Ameriškega inštituta za fiziko (AIP) (Whitten, Foster, & Duncombe, 2003)
je v letu 1998 iz matematike in kemije diplomiralo okoli 40 % žensk, na področju fizike
je bilo le 19 % diplomantk. Na višjih stopnjah izobraževanja je razmerje še slabše: v
istem letu je bilo izmed doktorandov fizike 13 % žensk, na fizikalnih fakultetah je bilo
zaposlenih le 8 % žensk. Razmerje se je po letu 1992 spremenilo v prid moškim.
V raziskavi, ki je bila opravljena med srednješolci na vzhodu ZDA (Miller et al., 2006),
je bilo ugotovljeno, da dekleta pri odločanju za naravoslovje pritegne orientiranost na
človeka v večji meri kot fante. Pri nasploh manjšemu odločanju deklet za področje
naravoslovja je izjema biologija. Avtorji raziskave ugotavljajo, da dekleta velikokrat
izberejo naravoslovni predmet, ker je to pogoj za vpis na študij medicine ali
fizioterapije, naravoslovje se jim ne zdi zanimivo, življenje znanstvenika neprivlačno,
imajo negativen pogled na znanstvenike, nimajo dovolj vzornic znanstvenic, znanosti
ne dojemajo kot področja, ki bi ga bilo možno dobro usklajevati z družinskim
življenjem in vzpostavljanjem ostalih socialnih relacij. Nadarjene srednješolke imajo
glede svoje nadaljnje vključenosti v študij naravoslovja slabšo samopodobo od
srednješolcev, sebe dojemajo kot boljše na verbalnem področju, medtem ko nadarjeni
fantje vidijo sebe v matematiki in naravoslovju. Avtorji raziskave še navajajo, da se
dekleta manj zanimajo za naravoslovje, v primerjavi s fanti pa ne zaostajajo glede
svojih sposobnosti in dosežkov.
V ZDA ugotavljajo še (Hazari, Sadler, & Tai, 2008), da je največji upad pri izbiri fizike
v času med srednjo šolo in študijem - veliko deklet se ne odloči za nadaljnjo izbiro
fizike. Navajajo še, da medtem ko večina fizičark pravi, da jih je fizika pritegnila prav v
času srednje šole, ko so se odločile za študij na tem področju, študije ugotavljajo, da
prav čas srednje šole največ doprinese k uhajanju deklet z naravoslovnih področij.
Polovica učencev, ki prostovoljno izberejo eno leto pouka fizike v srednji šoli, je
deklet, kasneje jih veliko manj kot fantov izbere drugo izbirno leto oziroma višji nivo.
Izmed teh deklet, ki so izbrala fiziko v prvem letu, se jih le 30 – 40 % odloči za
nadaljevanje. Študija je raziskala vzroke za takšno spremembo. Ugotovljeno je bilo
tudi, da so imela dekleta v srednji šoli malenkost boljše ocene pri angleščini,
matematiki in naravoslovnih predmetih, fantje so bili boljši pri fiziki. Dekleta so več
časa posvečala študiju, tudi dnevno, domačim nalogam, probleme so reševala računsko,
bolj so se posvečala pomnjenju kot pa razumevanju, bila so uspešnejša pri testih, kjer
so bile naloge podobne tistim za domače delo, bolj so se osredotočala na ure fizike, kjer
ni bilo potrebno sodelovanje. Fantje so bolje razumeli koncepte, bližje jim je bilo
laboratorijsko delo, menili so, da metode srednješolskih učiteljev fizike ohranjajo
njihovo zanimanje za fiziko. Fizikalno znanje so pridobivali tudi ob hobijih in preko
medijev: televizije, interneta, iz revij in knjig, pri delu, na fizikalnih tečajih. Ugotovili
so še, da so dekleta opazila usmerjanje v naravoslovje v domačem okolju s strani
staršev, sorodnikov, v šoli jih usmerjajo učitelji. Fantov po ugotovitvah njihove
raziskave ni opogumljal nihče.
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Mujtaba s sodelavci navaja naslednja dejstva in podatke ter ugotovitve njihove
raziskave (Mujtaba & Reiss, 2013b). V Angliji srednješolci pri starosti 16 let opravljajo
državni izpit iz 8 do 12 predmetov (angl. General Certificate of Secondary Education GCSE). Po teh izpitih izberejo dva do štiri glavne predmete na višjem nivoju (angl. Alevel, Advanced level) do 18. leta. Uspeh pri izpitu iz fizike oz. naravoslovja je
malenkost boljši pri dekletih. Leta 2011 je pri naravoslovju najboljšo oceno (angl. A*
grade) doseglo 3.0 % deklet in le 2,1 % fantov. Oceno A je doseglo 10,1 % deklet in
8,0 % fantov. Pri fiziki je oceno A* doseglo 21,7 % deklet in 20,8 % fantov, oceno A
pa 27,1 % deklet in 27,4 % fantov. V raziskavi so ugotovili različne psihološke
lastnosti: fantje so bolj ciljno orientirani, dominantni, neodvisni in tekmovalni, dekleta
prevzemajo večjo socialno odgovornost, bolj sodelujejo in so osebno orientirane.
Dekleta, ki so za nadaljevanje izbrala fiziko, so bolj podobna fantom, so bolj kot ostala
dekleta ciljno naravnana in manj osebnostno orientirana.
Avtorji raziskave (Mujtaba & Reiss, 2013b) navajajo, da se je pri pouku fizike, kjer se
je zmanjšala tekmovalnost, povečalo število deklet. Ugotavljajo, da imata vpliv učitelja
in odnos srednješolcev do fizike ključno vlogo ob nadaljnji izbiri fizike. Ugotavljajo, da
je izbira fizike večja posledica vpliva učitelja kot pa posledica spola. Navajajo, da se v
obdobju srednje šole pri vseh zmanjša zanimanje za naravoslovje. Kar 40 % deklet, ki
so izbrala fiziko, je navedlo fiziko kot najljubšo, enako le 21 % fantov. Ugotovili so še,
da so motivacijski faktorji najpomembnejši pri izbiri predmeta in smeri študija, da sta
samozavest in izbira nekega področja odvisni od informacij, ki jih pridobijo doma in v
šoli ter da sposobna dekleta ne izberejo fizike, ker upoštevajo stereotipe o spolih.
''Wise'' (https://www.wisecampaign.org.uk/) je uradna britanska kampanja za promocijo
žensk na področjih STEM. V nadaljevanju bodo navedeni podatki iz njihovega
poročila. (MacDonald, 2014)
Urad za nacionalno statistiko (angl. Office of National Statistics) je februarja 2014
objavil podatke o zaposlenih v Veliki Britaniji. (MacDonald, 2014) Čeprav 46 %
celotne delovne sile predstavljajo ženske, na področjih STEM predstavljajo le 13 %
delež. Še posebej malo jih je v inženirstvu, le 8 %. Na področju naravoslovja in
inženirstva je na nivoju tehnika 27 % zaposlenih žensk, na višjem strokovnem nivoju je
na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT2) 15 % ter na inženirskem
področju le 5,5 % strokovnjakinj.
V Veliki Britaniji (MacDonald, 2014) ugotavljajo še, da se bo na področjih STEM do
leta 2020 potreba po izobražencih podvojila. 39 % podjetij, ki so v letu 2014
zaposlovala na teh področjih, je imelo težave pri iskanju primernih zaposlenih, 26 %
prostih delovnih mest, ki predstavljajo jedro tega področja, je težko ustrezno zapolniti.
Simpsonova (tehnična direktorica angleške železnice Network Rail) meni, da se mnogi,
predvsem dekleta, stereotipno vnaprej odrečejo poklicni karieri na teh področjih, ker jih
2

Kratica IKT je uporabljena tudi v nadaljevanju dela.
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dojemajo kot ''nekaj, kar ni zame''. V poročilu MacDonaldove je še navedeno, da v
Veliki Britaniji vsako leto konča šolanje 36 000 manj inženirjev, kot bi jih potrebovali,
da je delež Britank na teh področjih najmanjši v Evropi, predvsem na področjih
inženirstva in informacijsko-komunikacijske tehnologije. Ugotavljajo še, da se delež
žensk povečuje, izjema je področje tehnike, kjer se zmanjšuje. V raziskavi še navajajo,
da med fanti in dekleti, starimi med 10 in 14 let, ti poklici niso popularni, da učenci,
stari nad 10 let, sebe dojemajo, kot da niso za ta področja ter da imajo učitelji pogosto
stereotipno nižja pričakovanja do na teh področjih manj zastopanih skupin in s tem
okrepijo njihovo negativno dojemanje samega sebe.
V istem poročilu (MacDonald, 2014) je še navedeno, da v Veliki Britaniji opusti izmed
vseh predmetov fiziko največ učencev, predvsem deklet, kar jim onemogoča študij
inženirstva na večini univerz. Na stopnji A2, to je drugo leto ''A-level'', je le vsak peti
učenec, ki izbere fiziko, dekle. V letu 2013 je bilo na prehodu med AS in A2 v
povprečju opuščenih 37 % vseh predmetov, fiziko je opustilo 40 % učencev, od tega 38
% fantov in kar 47 % deklet.
Podatki Inštituta za fiziko (angl. Institute of Physics), objavljeni v tem poročilu
(MacDonald, 2014), še pokažejo, da na stopnji ''A-level'' izbere fiziko 10 % vseh
učencev, da je fizika četrti najpopularnejši predmet med fanti, izbere jo 15 % fantov in
okoli 7000 izmed več kot 150000 deklet (torej okoli 5 %), pri katerih je na 19. mestu po
popularnosti. Dekleta predstavljajo 21 % vseh, ki so izbrali fiziko na stopnji ''A-level'',
39 % vseh pri matematiki, 29,5 % vseh na višjem nivoju matematike, 58 % vseh pri
biologiji ter 48 % vseh pri kemiji.
Poročilo (MacDonald, 2014) še navaja, da na 49 % državnih šol v Angliji in Walesu
nobeno dekle ne izbere fizike na nivoju ''A-level'', medtem, ko je 2,5 krat bolj verjetno,
da bo fiziko izbralo dekle z dekliške šole. Avtorji raziskave sklepajo, da ima šolska
kultura velik vpliv na izbiro.
Iz istega poročila (MacDonald, 2014) je še možno razbrati, da je 20 % deklet, ki
izberejo fiziko na ''A-level'', uspešnih, in 21 % izmed teh jih diplomira iz fizike. Deleža
se nista bistveno spremenila v zadnjih 30 letih, v katerih se uvajajo spremembe za
izboljšanje. Ugotavljajo tudi, da dekleta, ki izberejo fiziko na nivoju ''A-level'',
najpogosteje diplomirajo iz matematike.
2.1.2 V Sloveniji
Fizičarka Remškarjeva je v intervjuju (Duša, 2010) navedla naslednje podatke. ''Tudi v
Sloveniji je na področju raziskovalne dejavnosti udeleženih več moških kot žensk. V
letu 2005 je v naravoslovju delalo 4184 raziskovalcev in 1984 raziskovalk, v
družboslovju in humanistiki pa 801 raziskovalec in 675 raziskovalk.''
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Slovenske fizičarke (Železnik et al., 2009) ugotavljajo, da je v letih 1985-1990, to je
pred tranzicijo v Sloveniji, iz fizike diplomiralo 30 % žensk. ''Med letoma 1991 in 2000
jih je (predvsem zaradi težavnosti pridobitve primerne in stalne zaposlitve v predvsem
moško kontrolirani družbi fizikov) diplomiralo le 20 %. Trend zmanjševanja se je
navkljub predvidevanjem, da se bodo odprla prosta delovna mesta na tehničnih
področjih, nadaljeval v naslednjih petih letih, ko je doseglo univerzitetno izobrazbo na
področju fizike le še 12 % žensk. Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo se je povečala
možnost za mobilnost študentov in pridobivanje dotacij. Predvidevajo tudi, da bo zaradi
boljših ekonomskih možnosti mnogo mladih talentiranih žensk zaprosilo za štipendije v
drugih državah. Menijo tudi, da že dekleta v srednji šoli rada potujejo in želijo študirati
v tujini. V kasnejši znanstveni karieri ženske znanstvenice zaradi sodelovanja s tujimi
raziskovalnimi skupinami potrebujejo veliko mobilnost. To je edini način, da postanejo
cenjene v Sloveniji.''

Matura se v Sloveniji v današnji obliki izvaja od leta 1995 dalje. V nadaljevanju so
prikazani podatki v zvezi z odločanjem slovenskih fantov in deklet za izbirni predmet
fizika.

Slika 1: Primerjava števila kandidatov splošne mature po letih (RIC, 2015)

Število kandidatov na splošni maturi se je od leta 2006, ko jih je bilo največ,
zmanjševalo. V letih, ki so zajeta v tej študiji (2012 - 2015), se je zmanjšalo za 1001
kandidata. Primerjava števila kandidatov na splošni maturi od njenega začetka v letu
1995 do vključno leta 2015 je prikazana na sliki 1.
8

Slika 2: Primerjava števila/deleža kandidatov splošne mature od leta 1995 do leta 2015 po spolu (RIC, 2015)

Kot kaže histogram na sliki 2, je v vseh letih izvedbe splošne mature delež deklet večji
od deleža fantov.

Slika 3: Primerjava števila/deleža kandidatov na splošni maturi od leta 1995 do leta 2015 po predmetnem
področju v izbirnem delu (RIC, 2015)

S histograma na sliki 3 je razvidno, da se število kandidatov, ki so v izbirnem delu
izbrali področje naravoslovja, zadnja leta sicer približno ohranja, vendar se zaradi
9

upadanja skupnega števila kandidatov na splošni maturi delež vseh, ki so izbrali
naravoslovni predmet, med vsemi kandidati na splošni maturi veča.

Od leta 2012 se matura iz fizike izvaja v malo spremenjeni obliki. Podrobni podatki so
navedeni v Predmetnem izpitnem katalogu za splošno maturo za področje fizike. Izpitni
katalog je dosegljiv na spletnih straneh Državnega izpitnega centra (http://www.ric.si/).

Izpit iz fizike je sestavljen iz dveh izpitnih pol (IP1 in IP2) ter iz učiteljeve ocene
laboratorijskega dela kandidata (20 % celotne ocene). 1. izpitna pola je sestavljena iz 35
nalog izbirnega tipa, ki so vse obvezne. Iz teh nalog je možno pridobiti 35 točk, torej 35
% celotne ocene izpita. Izmed šestih strukturiranih nalog 2. izpitne pole kandidati
izberejo tri. Strukturirane naloge so sestavljene po področjih: Merjenje, Mehanika,
Termodinamika, Elektrika in magnetizem, Nihanje in valovanje ter Moderna fizika in
astronomija. Za vsako izbrano področje je možno pridobiti 15 točk, torej ocena 2.
izpitne pole predstavlja 45 % celotne ocene.

Leto
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Fantje
473
470
561
649
711
788
783
943
944
952
947
1.100
1.173
1.108
1.067
1.067
1.066
964
870
965
948

Dekleta
154
94
154
189
257
301
301
290
282
251
333
347
408
451
418
395
398
404
355
399
421

Skupaj
627
564
715
838
968
1.089
1.083
1.233
1.226
1.203
1.280
1.447
1.581
1.559
1.484
1.462
1.464
1.368
1.225
1.364
1.369

Tabela 1: Število kandidatov referenčne skupine, ki so opravljali splošno maturo iz fizike glede na spol (RIC,
2016)
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Podatki v tabeli 1 prikazujejo število kandidatov referenčne skupine3, ki so opravljali
izpit iz fizike na splošni maturi v letih, odkar je v Sloveniji možno opravljati splošno
maturo. Podatki so prikazani tudi v grafikonu 1.

V grafikonu 1 je glede na spol prikazano spreminjanje števila kandidatov, ki so
opravljali maturo iz fizike. Do leta 2007 je število fantov, ki so izbrali fiziko kot izbirni
predmet na splošni maturi, naraščalo. V tem letu se je trend obrnil. Število deklet je
naraščalo do leta 2008, od takrat dalje se malo zmanjšuje. Vendar se v zadnjih štirih
letih zaradi manjšega celotnega števila kandidatov na splošni maturi približno ohranja
skupni delež vseh, ki so izbrali fiziko. Za pretekla štiri leta glejte podrobnejše podatke v
tabeli 2.
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Grafikon 1: Število kandidatov referenčne skupine, ki so opravljali splošno maturo iz predmeta fizika glede
na spol

Iz prikaza v grafikonu 2 lahko ugotovimo, da se v zadnjih nekaj letih delež deklet
izmed vseh, ki so opravljali maturo iz izbirnega predmeta fizika, povečuje. Najmanjši
delež deklet je bil leta 1996, največji pa na maturi leta 2015.

3

Referenčno skupino SM predstavljajo redni dijaki, ki prvič v celoti opravljajo splošno maturo (brez
kandidatov z maturitetnim tečajem, 21-letnikov, odraslih in poklicnih maturantov). Na dosežkih te
skupine se postavljajo meje med ocenami. (RIC, 2016)
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Grafikon 2: Delež fantov in deklet, ki so opravljali maturo iz fizike

V tabeli 2 je prikazano število 18 let starih prebivalcev Slovenije v 1. polletju v letih, ki
so vključena v študijo glede na spol, posebej delež fantov in deklet, ki so opravljali
splošno maturo ter posebej delež fantov in deklet, ki so izbrali fiziko. Splošno maturo
opravlja približno tretjina celotne populacije fantov in polovica deklet. Maturo iz fizike
opravlja približno 10 % vseh fantov, starih 18 let ter le 4 % deklet.

Leto

Fantje

Dekleta

Delež fantov
– splošna
matura (%)

Delež deklet
– splošna
matura (%)

Delež fantov
– matura
4
fizika (%)

Delež deklet
– matura
5
fizika (%)

2012
2013
2014
2015

10484
10264
10083
10198

9888
9874
9555
9481

34
34
33
31

51
52
50
47

10
10
11
10

4
4
4
5

Tabela 2: Število 18-letnih prebivalcev Slovenije v 1. polletju v letih 2012 – 2015, delež tistih izmed njih, ki so
opravljali splošno maturo, ter delež tistih izmed njih, ki so na maturi izbrali fiziko glede na spol (Statistični
urad Republike Slovenije, Podatkovni portal SI-STAT, RIC, 2015, 2016)

V literaturi so najpogosteje omenjeni dejavniki glede priljubljenosti in nadaljnjega
odločanja učencev za fiziko: vpliv staršev in sorodnikov, vpliv šole v celoti, vpliv
posameznih učiteljev fizike in pouka fizike ter vpliv stereotipov, vrstnikov in
vzornikov. V nadaljevanju so navedene ugotovitve nekaterih raziskav glede teh
zunanjih dejavnikov.
4 5

, Pri teh podatkih so upoštevani fantje in dekleta, ki so opravljali maturo iz fizike bodisi v okviru
splošne mature bodisi kot 5. predmet na poklicni maturi.
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2.2 Vpliv družine in šole
2.2.1 V tujini
V ameriški raziskavi (Miller et al., 2006) so vprašali dekleta: ''Zakaj se ne boste
usmerila v naravoslovje?'' Njihovi najpogostejši odgovori so bili: Ker imajo odpor do
tega področja, ne zdi se jim zanimivo, je dolgočasno, zelo malo jih navaja kot vzrok
težavnost, nobeno dekle ni navedlo vzroka, da ''to ni za ženske'', dekleta ne zavračajo
tega področja, ker naj bi bilo pretežko. Avtorji raziskave sklepajo, da ima pri izbiri
fizike v nadaljevanju šolanja največji vpliv motivacija. Navajajo, da so dekleta v svojih
interesih bolj orientirana na človeka zaradi njihove želje po pomoči ljudem in živalim.
Izvor ''želje pomagati'' avtorji raziskave pripisujejo zgodnji socializaciji preko iger z
lutkami, igranja matere, skrbi za sorodnike, varovanja otrok. Ugotovili so še, da v
nasprotju z dekleti fante bolj zanimajo ''stvari'' in da dekleta vidijo življenje
znanstvenikov kot nezanimivo, zato tudi neatraktivno in ne želijo tako živeti.
Na Weston High School v Bostonu se učenci po 8. razredu odločijo, kako bodo
nadaljevali s poukom fizike v 9. razredu. Izbirajo lahko med višjim (angl. honor) in
nižjim (angl. college - preparatory - CP) nivojem. Ugotovljeno je (Korsunsky &
Huckins, 2011), da se navkljub prizadevanjem učiteljev in njihovi oceni, da jih je več
sposobnih za višji nivo, na višji nivo vpiše malo učencev (41 % vseh fantov in le 14 %
deklet). V okviru raziskave so s pomočjo vprašalnika iskali vzroke za takšno izbiro.
Ugotovili so, da imajo dekleta boljše ocene, bolj kot fantje vidijo same sebe kot
''piflarke'' in, kot so pričakovali, veliko raje sodelujejo z vrstniki pri domačih nalogah in
pripravi na ocenjevanja. Ugotavljali so tudi, kako je izbira odvisna od spola učitelja.
Podatki kažejo, da tako dekleta kot fantje poiščejo pomoč pri učitelju ne glede na
njegov spol. Raziskovalci niso zaznali opazne razlike glede na spol učencev pri
samoocenjevanju, pri odgovoru na vprašanje: Ali so dobri v fiziki?. Dekleta raje
izberejo nižjo raven, da si izboljšajo oceno in s tem samopodobo, so bolj ''ziheraška'',
bolj jih motivira trenutna uspešnost. Nasploh so višjo raven izbrali bolj motivirani
učenci, tisti, ki jih naravoslovje zanima in načrtujejo kariero na tem področju. Fantje
raje izberejo višjo raven, ker to ustreza njihovim načrtom za prihodnost, da pridobijo
več znanja, kot izziv njim samim ne glede na morebitne slabše ocene. Pri raziskavi niso
opazili pomembnejših zunanjih dejavnikov na tako majhen delež deklet na višjem
nivoju, kot npr. kulturnih, socialnih ali večjih vplivov učiteljev. Družina, vrstniki in
učitelji glede na ugotovitve te raziskave vplivajo približno enako na dekleta in fante.
Avtorica raziskave (McDonnell, 2005) ugotavlja, da je med vsemi znanostmi na
področju fizike ne glede na spol najmanjši vpis, zato v prihodnje predvideva
primanjkljaj strokovnjakov na tem področju. V srednji šoli dekleta predstavljajo
polovico tistih, ki se učijo fiziko, izmed diplomantov fizike jih je manj kot četrtina.
McDonnellova si je zastavila naslednje vprašanje: Zakaj tako veliko srednješolcev, ki
vstopijo v srednji šoli v svet fizike z interesom opravljanja kariere v znanosti in so tam
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uspešni, izgubi interes za znanost, predvsem za fiziko? S 17 srednješolci (z 9 fanti, 8
dekleti) na sedmih javnih srednjih šolah na SV ZDA je konec 1990' opravila študijo o
fiziki in fizikih. Intervjuvala je uspešne dijake na najvišji stopnji pouka fizike.
Proučevala je odziv učencev na različne poučevalne prakse in klimo pri njihovem
pouku fizike. Večina intervjuvanih se navkljub svoji uspešnosti v prihodnosti ni videla
v znanosti. McDonnellova meni, da odigra pomembno vlogo pri predstavah
srednješolcev o fiziki, fizikalnem laboratoriju, o osebi, ki je primerna za fiziko,
predvsem klima pri pouku. Nihče od srednješolcev ni opisal fizike kot pretežke,
intervjuvanci so se pritoževali nad pomanjkanjem izzivov, svobode mišljenja, nad
otopelimi predpisanimi rutinami in procedurami. Za večino so to razlogi, ki jih
odvrnejo od izbire fizike pri študijskem usmerjanju. Avtorica raziskave še ugotavlja, da
izkušnje pri pouku fizike v času šolanja predstavljajo psihološke in filozofske ovire pri
odločanju za nadaljevanje šolanja na področju fizike.
Ameriška fizičarka Laura Ann Robertson ugotavlja, da je v današnjih šolah še vedno
pogosto prisotno diskriminatorno stališče, da ''dekleta ne potrebujejo fizike''. V svojem
članku (Robertson, 2006) razkriva in ocenjuje stališča proti prisotnosti žensk v
fizikalnem izobraževanju in predlaga prakso, ki bi zagotavljala enake možnosti za fante
in dekleta. Predpostavila je naslednje: 1. Ženske imajo enake sposobnosti za učenje
fizikalnih principov kot moški. Čeprav imajo morebiti različno ozadje, ko začnejo s
fizikalnim izobraževanjem, imajo podobne jezikovne in prostorske sposobnosti. 2.
Veliko odstopanje v številu žensk udeleženk v fiziki je posledica socialnih vplivov in
vplivov okolja, ki se lahko spremenijo. 3. V interesu pridobivanja znanja s področja
naravoslovja je enako pomembno spodbujanje fantov in deklet pri pouku fizike.
Robertsonova še ugotavlja, da so šolski svetovalci in starši najpomembnejši pri
spodbujanju deklet pri izbiri fizike. Svoje ugotovitve je strnila v naslednjih navedbah:
''Mnogo deklet ne pridobi matematičnih znanj na tako visokem nivoju kot fantje.
Naloga svetovalcev je, da spodbujajo dekleta k izbiri matematike in naravoslovnih
predmetov na višji ravni. Vpliv staršev je jasen: če starši ne pričakujejo, da bo hči
izbrala študij naravoslovnega področja, ker je ženska, bo to močno vplivalo na njene
želje pri izbiranju. Ob tem ni dovolj, da so starši nevtralni. Biti morajo aktivni pri
podpori deklet v usmerjanje v matematične in fizikalne vsebine. Čeprav se lahko moški
in ženske enako odlikujejo v fiziki, sta spola v naši kulturi različno socializirana in
posledica tega je različen odnos učiteljev, vrstnikov in šolskega okolja nasploh. Mnoga
dekleta čutijo socialni pritisk, da skrivajo intelektualne sposobnosti v javnosti in šoli.
Dekleta izražajo pričakovanje okolice, naj bodo prijazne in tihe, naj se strinjajo z
vsemi, naj se izogibajo konfliktom in zaznamkom.''
Tudi v Avstraliji (Mitrevski & Treagust, 2011) ugotavljajo, da se je v preteklem
desetletju zmanjšalo število deklet, ki so bila vključena v pouk fizike na sekundarni in
terciarni ravni. V raziskavi, ki je bila opravljena na dekliški šoli v zahodni Avstraliji, so
ugotavljali pogled 14-17 let starih deklet na fiziko in njihove učitelje fizike.
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Ugotovili so (Mitrevski & Treagust, 2011), da so se dekleta strinjala z izjavami, da je
naravoslovje zanimivo, da nam pomaga razumeti nas same in svet, je pomembno za
naše življenje in prihodnost okolja, da nam informacije s tega področja pomagajo pri
odločitvah. Niso bila gotova pri trditvah, da je naravoslovje pomembno pri njihovi
poklicni poti, da je pomembno študirati fiziko za boljše razumevanje sveta, da je fizika
zanimiva, vendar neprijetna, da je praktična, vendar dolgočasna, zanje pretežka, da je
zanimiva, vendar ne bodo nadaljevala z njo, da je približno povezana z drugimi
področji. Ne strinjajo se z izjavo, da ne vedo, kaj je fizika, sploh pa ne s trditvijo, da je
fizika fantovski predmet.
Kot ugotavljajo raziskovalci (Mitrevski & Treagust, 2011), dekleta opisujejo dobrega
učitelja fizike takole: (zabeleženo od najpogostejših k najredkejšim navedbam) da
pomaga, ko ne razumeš, naredi fiziko zanimivo, ve veliko o fiziki, mi da čas za
razmislek pred nadaljevanjem, nam dovoli, da govorimo o svojih idejah, je pravičen in
nam da vse možnosti za odgovor, nam pusti delati praktično, dobro nadzira razred, ima
smisel za humor, nam pomaga razumeti pomembnost fizike, ne kriči, nam dovoli, da si
sami izberemo skupino za delo, ohranja delovno klimo, ob kateri smo uspešni pri
ocenjevanju, ne dovoli klepetati in nagajati, nam pripravi primerne teste. O dobrem
učitelju menijo tudi, da dobro obvlada ter jasno in preprosto razloži fizikalne teme v
povezavi z našim življenjem, dela toliko počasi, da je zagotovljeno razumevanje, je
potrpežljiv in razumevajoč, navdušen nad fiziko, naredi pouk zabaven, je prijazen,
spodbujajoč, podpira učence, je navdihujoč, daje veliko vprašanj za utrjevanje.
Z vprašalnikom (Mitrevski & Treagust, 2011) so še ugotavljali, zakaj tako malo deklet
izbere fiziko. Najpogostejši odgovori deklet so bili, da se ne dojemajo kot dovolj dobre
za naravoslovje, ki je težje od drugih področij, v prihodnosti sebe ne vidijo kot
znanstvenice.
Tudi Zohar s sodelavci (Zohar & Bronshtein, 2005) ugotavlja, da je majhno število
deklet v naprednih/nadaljevalnih (angl. advanced) fizikalnih razredih resen problem v
mnogih državah. V Nemčiji je izmed vseh, ki izberejo fiziko, le 10 % deklet. Po
podatkih iz sredine 1990-ih je v Veliki Britaniji 24 % deklet izbralo fiziko po
obveznem pouku tega predmeta, na Škotskem 31 %, v Izraelu je bilo razmerje (v
zadnjih 12-ih letih pred objavo raziskave (Zohar & Sela, 2003)) med dekleti in fanti v
teh razredih stabilno, povprečno okoli 1:3. Avtorji izraelske raziskave (Zohar &
Bronshtein, 2005) so predvidevali, da imajo učitelji fizike pomemben vpliv na izbiro
deklet. Intervjuvali so 25 učiteljev. Ugotovili so, da približno polovica vprašanih
podcenjuje resnost problema, skoraj dve tretjini sodelujočih učiteljev v tem ne prepozna
problema, pri katerem je potrebno ukrepanje ter, da jih večina ne ve, kaj storiti, da bi
opogumili dekleta k izbiri fizike.
V Izraelu ugotavljajo (Zohar & Sela, 2003), da razlika med spoloma v fiziki veliko bolj
kot kje drugje daje izrazito prednost fantom. Avtorja članka sta raziskala, kakšna je
razlika med spoloma v razredih višjega nivoja poučevanja fizike. Analizirani so bili
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zaključni testi na približno 400 srednjih šolah v obdobju 12 let. Kot dodatek k raziskavi
so bili izvedeni ''napol pripravljeni'' (angl. semi-constructed) intervjuji s 50 (25+25)
srednješolci in srednješolkami. Razmerje med udeleženimi dekleti in fanti je bilo v vseh
letih približno enako, in sicer 1:3. Uspešnost pri končnem ocenjevanju je bila približno
enaka pri obeh spolih. Avtorja navajata naslednje ugotovitve: ''Če končne ocene
razdelimo na dve komponenti, na učiteljevo oceno dela fantov in deklet ter oceno testa,
se izkaže, da so fantje bolj uspešni od deklet pri testih, medtem ko učitelji bolje
ocenjujejo dekleta. Rezultati v okviru študije izvedenih intervjujev prikažejo dva
dejavnika, ki sta posebej neugodna za dekleta: tekmovalno vzdušje pri pouku fizike in
način poučevanja, ki vodi k majhnemu deležu učenja z razumevanjem. Dekleta želijo
globlje razumeti tematiko in jo medsebojno povezovati.''
Angleška raziskava (Mujtaba & Reiss, 2013b) je bila posvečena ugotavljanju lastnosti
15-letnih deklet, ki so pokazala zanimanje za izbiro fizike pri starosti 16 let. Izvedena je
bila v šolskem letu 2008/09 na 137 šolah v Veliki Britaniji. Ugotovljeno je bilo, da
starši in učitelji pri izbiri fizike še vedno bolj podpirajo fante in da ima pomembno
vlogo vpliv matere. K odločitvi deklet veliko doprinese zgled v bližnji okolici, ki jih
spodbuja. Dekleta se lažje odločijo za izbiro fizike, če se počutijo sposobne enakih
dosežkov kot ta oseba. Tista, ki se odločijo za izbiro fizike, pozitivno dojemajo pouk
fizike, imajo boljšo samopodobo na področju fizike, bolje rešujejo pojmovne naloge,
bolj so motivirana pri zunanjih materialnih in socialnih ciljih ter za učenje. Dekleta, ki
so izbrala fiziko, še navajajo, da so bila v večji meri spodbujana k izbiri fizike, imajo
domačo podporo pri napredku pri fiziki in nasploh, doživela so večjo socialno podporo
za fiziko. Bolje dojemajo učitelje, imajo boljši odnos s starši, čutijo večjo pripadnost
šoli.
Raziskava (Mujtaba & Reiss, 2013a), ki je bila izvedena v Angliji, je bila osredotočena
na dejavnike, povezane z namerami 15-letnikov glede nadaljevanja fizikalnega
izobraževanja po doseženem 16. letu, ko le-to ni več obvezno. V šolskem letu 20082009 so primerjali odzive desetošolcev na 137 angleških srednjih šolah. V analizi so
namesto sestavljenih vprašalnikov uporabili posamezne postavke. Raziskovali so
mnenja desetošolcev glede učiteljev fizike, pouka fizike in fizike same. Avtorji
raziskave menijo, da so to dejavniki, ki so najpogosteje povezani z namero izbire fizike
za prihodnje. Ugotovitve študije kažejo, da je bil najpomembnejši zunanji dejavnik pri
odločanju o izbiri fizike motivacija po pridobivanju materialnih dobrin.
V isti raziskavi (Mujtaba & Reiss, 2013a) se je pokazalo tudi, da je individualno
spodbujanje učiteljev ključnega pomena pri nadaljnji izbiri. Anketirana dekleta so
izrazila manjše spodbujanje od fantov. Ugotovljeno je bilo tudi, da imajo dekleta manj
pozitivnih izkušenj pri pouku fizike kot fantje. Raziskava je na ravni posameznih
postavk pokazala razliko med spoloma v izkušnjah v samem fizikalnem izobraževanju.
Avtorji raziskave niso zaznali pomembne razlike med anketiranimi fanti in dekleti
glede dojemanja (percepcije) učiteljev fizike.
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Škotski šolski sistem (osnovna šola v starosti otrok od 5 do 12 let (P1-P7), obvezna
srednja šola od 12 do 16 let (S1-S4), v nadaljevanju je od 16 do 18 let možno izbrati še
S5 in S6) je popolnoma ločen od britanskega. Na Škotskem je na nivoju
srednješolskega izobraževanja fizika popularna, večji delež učencev kot v mnogih
drugih državah izbere višji nivo. Članek (Reid & Skryabina, 2003) opisuje raziskavo o
stališčih in dojemanju fizike škotskih deklet in fantov v starosti od 10 do 18 let. Avtorji
raziskave ugotavljajo, da so do konca osnovne šole stališča fantov in deklet glede fizike
zelo pozitivna in vsi se veselijo naravoslovja v srednji šoli, čeprav naj na to ne bi
vplival uvod v osnovni šoli. Raziskovalci so opazili izrazito zmanjšanje pozitivnih
stališč na koncu drugega leta srednje šole (to je pri starosti približno 14 let), predvsem
zmanjšanje zanimanja deklet glede na fante. Glede na nižjo starost ob koncu osnovne
šole se v začetnih dveh letih srednje šole poveča število deklet, ki jim ni všeč praktično
delo, način dela učitelja naravoslovja, pouk naravoslovnih predmetov se jim zdi
dolgočasen, šolski predmet naravoslovje je pri dekletih bolj nepriljubljen kot pri fantih.
Glede težavnosti pouka naravoslovja v tem obdobju ni opazne razlike med mnenji
fantov in deklet. Ugotovili so, da se v naslednjih dveh letih (3. in 4. leto srednje šole –
angl. Standard Grade Physics Course) pokaže uspešnost pouka fizike: pri starosti 14 do
16 let se v povprečju pozitiven odnos obnovi. To so opazili predvsem pri dekletih.
Avtorje raziskave je presenetila želja 90 % sodelujočih v raziskavi v 4. letniku srednje
šole po nadaljevanju pouka fizike. V nadaljevanju šolanja (angl. Higher Grade Physics
Course, ki sledi Standard Grade) so opazili zmanjšanje te želje, ki pa je bilo večje pri
fantih. Ugotovili so, da sta v škotskem šolskem sistemu glede prisotnosti deklet v fiziki
problematični prvi dve srednješolski leti in da je na koncu srednje šole razmerje med
številom fantov in deklet, ki so izbrali fiziko, 2:1, kar je podobno kot pri izbiri fizike na
maturi v Sloveniji v zadnjih letih.

2.2.2 V Sloveniji
Slovenska fizičarka Remškarjeva v intervjuju (Duša, 2010) navaja, da se ''napake
pojavljajo že pri izvajanju preprostih eksperimentov. Učiteljice razporedijo otroke po
skupinah tako, da je v skupini vsaj en deček, ki skuša rešiti problem, da se dokaže pred
deklicami, one pa ga opazujejo. Šolski sistem tako potencira reakcijo mnogih bitij v
naravi, namesto da bi dal deklicam spodbudo, da se same lotijo problema, ga rešijo in
so zato pohvaljene.'' Opažanja Remškarjeve se ujemajo z izsledki nedavne študije
(Dasgupta, Scircle, & Hunsinger, 2015), v kateri so raziskovali, kako delež deklet v
majhnih skupinah vpliva na njihov občutek tesnobnosti. Ugotovili so, da sestava skupin
znatno vpliva na verbalno udeleževanje deklet: dejavnejša so v skupinah z večinsko
žensko sestavo. Avtorji študije navajajo še, da se pri delovanju deklet v takšnih
skupinah ne zmanjšajo njihove poklicne ambicije in zaupanje vase ne glede na
morebitno izpostavljenost implicitnim stereotipom.
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Remškarjeva tudi ugotavlja, da se ''naravoslovni predmeti v OŠ pojavijo šele v 6. in 7.
razredu, ko so dekleta že v puberteti, vstopajo v žensko obdobje, ukvarjajo se s
čustvenim dozorevanjem. Fantje kasnijo, so v obdobju zvedavosti, radovednosti in
zanje so takrat kemija, matematika, fizika in biologija zelo zanimivi predmeti.
Naravoslovne predmete bi morali v OŠ vpeljati bistveno prej, da bi deklice ob pravem
času privabili v čudoviti svet naravoslovja in tehnike.''
Dodaja še: ''Vzgoja v družini je podobna tisti v šoli, oče sina uči tehničnega dela v hiši
in popravljanja, deklica pa naj bi se vrtela po kuhinji. S tem utrjujemo prepričanje, da
so samo fantje nadarjeni za tehniko.'' (Duša, 2010)

2.3 Razlika med fanti in dekleti
Avtorji ameriške raziskave (Miller et al., 2006) ugotavljajo, da je srednješolsko obdobje
kritično glede pogleda na znanost in pridobljenih izkušenj. Analiza je pokazala, da
imajo fantje raje kot dekleta matematiko in naravoslovje (algebra II, geometrija,
kemija), medtem ko so dekletom bolj zanimiva jezikoslovno-družboslovna področja,
kot npr. angleščina in španščina. Pri biologiji, sociologiji, psihologiji, ameriški in
svetovni zgodovini, algebri I in ''življenjskih vodstvenih sposobnostih'' niso opazili
večjih razlik med spoloma. Dekleta, ki jih zanima naravoslovje, bi izbrala predvsem
medicino, fizioterapijo, veterino in farmacijo, fantje pa zoologijo, tehniko, veterino in
računalništvo.
Profesorica naravoslovja Camille Wainwright v pismu uredniku revije The Physics
Teacher (Wainwright, 1999) navaja, da je vzdušje v razredu ključnega pomena pri
spodbujanju napredka deklet. ''Fantje so uspešnejši v situacijah, ko je vzdušje zelo
tekmovalno, dekleta pa prekašajo fante v situacijah, ko tekmovalnost ni v ospredju, ko
se pričakuje visok nivo sodelovalnega učenja in v komunikaciji z učitelji.'' Ugotavlja
tudi, da je največja razlika med dekleti in fanti v najstniškem obdobju v oceni in
zaupanju v lastne sposobnosti. Wainwrightova še dodaja: ''Fantje se precenjujejo,
dekleta podcenjujejo. Dekleta med odraščanjem izgubljajo zaupanje v svoje akademske
sposobnosti, manj pričakujejo od življenja in zmanjšujejo karierna pričakovanja.''
V avstrijsko raziskavo (Stadler, Duit, & Benke, 2000) so bili vključeni 16-letni dunajski
gimnazijci. Pri pouku je bila obravnavana tema kaotično nihalo. Ugotovljeno je bilo, da
fantje dominirajo pri konverzaciji učitelja z učenci. Avtorji raziskave navajajo: ''Na
vprašanja zaprtega tipa (pričakuje se en pravilen odgovor) so pogosteje odgovarjali
fantje, vprašanja odprtega tipa (so bolj podobna realnim vsakodnevnim vprašanjem,
nanje se lahko odgovori na več različnih načinov) so povzročila večje vključevanje
deklet. Fantje so pogosteje odgovarjali telegrafsko z uporabo polstavkov. Verjetno zato,
ker zgodaj pričnejo uporabljati fizikalno tehniško terminologijo. Dekleta so nasprotno
mnogo pogosteje kot fantje odgovarjala v celih stavkih brez uporabe terminov, z
vsakodnevnimi izrazi. Razumevanje idej deklet je učiteljem vzelo več časa in truda.''
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Avtorji raziskave (Stadler et al., 2000) so opazili tudi različno obnašanje fantov in
deklet pri delu v skupinah. ''V mešanih skupinah so prevzeli določene vloge. Fantje so
dominirali, vodili delo, kar so si zagotovili z govorjenjem. Izogibali so se vprašanjem,
ki bi morebiti omajala njihovo prepričanje glede opazovanega pojava. Njihova
vprašanja so bila zato raje proceduralna. Iskali so konkretne rešitve, medtem ko so
dekleta iskala možna področja, kjer bi se našla rešitev, niso iskala direktne rešitve,
ampak so glasno razmišljala o možnih poteh do rešitve. Dekleta so po navadi
zapisovala rezultate, pripravila posterje in povzela ugotovitve. Postavljala so vprašanja
glede raziskovane teme in s tem razkrivala svojo negotovost glede razumevanja.
Komunikacija je bila bolj konkretna, če so dominirali fantje. Pogovor se je nanašal
zgolj na dejstva, namesto na negotovosti, pol-razumevanje in ugibanja.''
Stadler in sodelavci so ugotovili tudi, da učenci pri opisovanju obnašanja določene
množice teles mnogokrat uporabijo izraze človeškega vedenja. ''Antropomorfno
formulacijo so večkrat uporabila dekleta. O konkretnih situacijah so pogosteje kot
fantje govorila bolj osebnostno. Dekleta nasploh pozneje prevedejo ''voljo'' (angl. will)
v ''silo''. Dogaja se, da dekleta menijo, da ne razumejo konceptov, dokler vsebine ne
prevedejo v zunanji, neznanstveni koncept. Nasprotno fantje težijo k sprejemanju fizike
in tehnologije same kot pomembne. Bolj se zanimajo za notranjo skladnost teh
področij, dekleta iščejo zunanje povezave.''
V raziskavi (Jones, Howe, & Rua, 2000), ki je bila izvedena med 437 šestošolci
(starimi od 11 do 12 let) petih šol v različnih okoljih na SV ZDA, sta bila proučevana
odnos in izkušnje v zvezi z naravoslovjem. Raziskovalci so fante in dekleta izzvali
glede njihovega dojemanja naravoslovja in znanstvenikov s tega področja, njihovih
izvenšolskih izkušenj, glede tematike, ki jih zanima v zvezi z naravoslovjem, in
lastnosti njihovih zaposlitvenih namer. Raziskava je temeljila na podtestih: znanstvenik
kot oseba, izvenšolske izkušnje, interesi, pomembnost prihodnjega poklica, dojemanje
naravoslovja, znanstveniki pri delu, jaz kot znanstvenik. Pokazale so se mnoge razlike
med spoloma. Avtorji raziskave navajajo naslednje: ''Fantje so navedli več izvenšolskih
izkušenj kot npr. z baterijami, električnimi igračami, varovalkami, mikroskopi, s
škripci, medtem ko so dekleta omenila izkušnje s peko kruha, pletenjem, šivanjem, z
opazovanjem ptičev in zvezd, s sejanjem semen. Več fantov kot deklet navaja
zanimanje za jedrsko bombo, atome, avtomobile, računalnike, rentgenske žarke in
tehnologijo, dekleta zanima komunikacija med živalmi, mavrica, barve, zdravo
prehranjevanje, vreme, AIDS. Pri navajanju plezanja po drevesih, vožnje kolesa,
uporabe zapestne ure ipd. ni bilo opazne razlike med spoloma. Vsi vidijo naravoslovje
kot uporabno za vsakdanje življenje, pomembno za družbo, področje, ki se ukvarja z
onesnaženjem, vendar je dolgočasno. Fantje za svojo kariero načrtujejo poklice, pri
katerih bodo kontrolirali druge, postali slavni, zaslužili veliko denarja, imeli bodo
pomembne, enostavne in lahke službe. Dekleta želijo pomagati drugim ljudem. Več
deklet kot fantov navaja, da je naravoslovje težko razumeti, saj vsebuje
eksperimentiranje, več fantov meni, da je znanost destruktivna in nevarna, povzroča
družbene probleme, daje možnost pomoči revnim ter je primernejša za fante. Dekleta
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opisujejo pouk naravoslovja kot dolgočasen in kot prikazovanje dejstev za pomnjenje.''
Najpomembnejši ugotovitvi raziskave sta, da zanimanje deklet začne upadati že v
osnovnošolskem obdobju in se nadaljuje v srednješolskem ter da se največje razlike
med dekleti in fanti pojavijo med 10. in 14. letom starosti.
Avtorji raziskave (Jones et al., 2000) ugotavljajo, da se že pred vstopom v srednjo šolo
veliko več fantov vidi v prihodnosti s poklicno kariero v fiziki, dekleta se bolj nagibajo
k biologiji kot najbolj skrbni veji naravoslovja, fokusirane so na živa bitja in zdravje
ljudi. V fiziki dekleta prepoznajo povezavo z vojno in uničevanjem. Avtorji ugotavljajo
še, da se v obdobju 6. razreda na področju dosežkov in odnosa do naravoslovja razlika
med spoloma tipično poveča. Ko dekleta in fantje vstopajo v puberteto, imajo različno
količino izkušenj na področju naravoslovja, pričenjajo se srečevati s stereotipnimi
prepričanji njihovih vrstnikov, kar razliko med njimi še poveča. Primanjkljaj
zgodnejših fizikalnih izkušenj dekletom povzroča primanjkljaj pri razumevanju
fizikalnih konceptov. Po mnenju avtorjev raziskave se učitelji ne bi smeli izogibati
prevzemanja odgovornosti pri predstavljanju naravoslovja na način, ki je enako
primeren za fante in dekleta.

Razlika med spoloma v lastnostih, ki se odražajo pri šolanju, se pojavi tudi kasneje, v
času študija.
V študiji (Richardson & O’Shea, 2013) so bile raziskane razlike med spoloma pri
ocenjevanju znanja uvodnih poglavij fizike drugega semestra študija medicine z
odzivnim sistemom iClicker v okviru sodelovalnih pedagoških metod. Ugotovljeno je
bilo, da se ženske in moški odzivajo zelo podobno kar se tiče pravilnih odgovorov v
zelo podobnem časovnem intervalu. Predstavniki obeh spolov so uporabljali možnost
večkratnega odgovora v enako dolgem času, vendar je povprečno število odgovorov
moških večje. Nekoliko več moških kot žensk je spremenilo svoj odgovor v času, ko si
je bilo možno premisliti. Po uporabljeni metodi sodelovalnega učenja (angl. peer
instructions - PI) so študentje obeh spolov odgovarjali hitreje in pravilneje.
Pred vpisom večina fakultet v ZDA uporablja standardiziran test, ki ugotavlja
akademske sposobnosti (angl. Scholastic Assessment Test - SAT). Rezultati testa
kažejo, da ga bolje rešujejo fantje. Glede na te rezultate na fakultetah predvidevajo, da
bo tudi pri študiju tako. Vendar imajo študentke kasneje višje ocene. Pojavlja se
vprašanje, kaj povzroči takšen preobrat v času študija. Raziskava (Kling, Noftle, &
Robins, 2012) je bila opravljena na treh ameriških univerzah. Ugotovili so, da se ob tem
pojavlja vpliv t. i. učinka vnaprejšnjega podcenjevanja žensk (angl. female
underprediction effect - FUE). Testiranje študentov v okviru te študije je pokazalo, da
je razlog za razliko v študijskem uspehu vestnost študentov. Našli so povezavo med to
osebnostno lastnostjo in študijskim uspehom ne glede na dosežen uspeh pri SAT-testu.
Avtorji študije predlagajo, da bi npr. pri testiranjih za dodeljevanje štipendij in pri
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samem SAT- testiranju dodali vprašanja, ki so povezana z vestnostjo kandidatov, in z
upoštevanjem tega zmanjšali razliko med spoloma.
Študija (Meltzer, 2005) prikazuje uspešnost študentov na Iowa State University pri
reševanju podobnih problemov (''Coulombov kviz'' in električna vezja), ki so bili
zastavljeni na različne načine: verbalno, matematično, grafično (s stolpičnimi diagrami,
ne grafi odvisnosti) in z uporabo diagramov s približno enako težavnostjo. Ugotovili so,
da je bilo število napak pri vseh oblikah nalog zelo podobno, vendar se je pokazala
manjša uspešnost študentk pri reševanju grafičnih oblik nalog ter pri nalogah z
električnimi vezji. Avtorji študije navajajo še naslednje: ''Nekateri študentje neskladno
odgovarjajo na enako vprašanje, ki je zastavljeno na različne načine. Študentke so manj
uspešne kot študentje pri nalogah z grafi (stolpičnimi diagrami), ne pa pri verbalnih,
matematičnih in nalogah z diagrami. Študentke so se pri Coulombovem kvizu odrezale
slabše pri grafično zastavljenih problemih kot pri ostalih treh načinih.''
V avstralski raziskavi (Sharma & Bewes, 2011) je sodelovalo 490 študentov prvega
letnika, ki so reševali ''online'' test iz mehanike, ki je bil del ocenjevanja. Namen
raziskave je bil ugotoviti sposobnost spremljanja kvalitete lastnega kognitivnega dela
(angl. self-monitoring) študentov ter poiskati razlike med spoloma pri tem. Rezultati
študije so pokazali, da so bili študentje z boljšimi rezultati pri testiranju tudi bolj
sposobni metakognicije. Pokazale so se razlike med spoloma v samozavesti (študentje
so izkazali višjo raven samozavesti od študentk), ne pa tudi v zmožnosti metakognicije
(razmišljanja o svojem razmišljanju).

2.4 Vpliv stereotipov in vzornikov
Mnoge raziskave ugotavljajo močan vpliv stereotipov, mnenj vzornikov in vrstnikov pri
uspešnosti ter posledično pri odločanju za nadaljevanje šolanja na nekem predmetnem
področju.
Slovenska socialna psihologinja Uletova stereotipe opredeljuje kot posploševanje delno
točnih, vendar večinoma nepreverjenih in površnih sodb o človeku, skupini ali
skupnosti, proces opisovanja ljudi na osnovi njihove skupinske pripadnosti in
nespremenljive, toge, izkrivljene predstave, ki ne upoštevajo družbenih sprememb in
individualnih razlik ter spodbujajo družbene predsodke. (Ule, 2005)
Uletova meni tudi, da pripisovanje lastnosti ljudem na podlagi njihove pripadnosti
določenim skupinam brez upoštevanja njihovih individualnih značilnosti in posebnosti
vodi do tipičnih napak v pripisovanju. ''Če zaznavamo in ocenjujemo ljudi na osnovi
njihove skupinske pripadnosti, jih tipično obravnavamo tako, da so bolj podobni
članom svoje skupine in bolj drugačni od članov drugih skupin, kot v resnici so.'' (Ule,
2005)
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''Stereotipiziranje so vnaprejšnje predstave o različnih lastnostih ljudi, ki jih prenesemo
na celotne skupine. Najpogostejši stereotipi so o moških in ženskah, spolni
usmerjenosti, rasah in verski pripadnosti. Stereotipiziranje pa ima tudi negativno plat,
ki se začne kazati, ko na neko skupino gledamo odklonilno.'' (Ule, 2005)
Dodaja še, da s stereotipi zmanjšamo število informacij, ki jih predelamo v svojem
kognitivnem sistemu. S stereotipiziranjem žrtvujemo bogastvo informacij za
posplošene predstave, ki nam naredijo svet pregleden. (Ule, 2005)
Jermanova in Šrotova ugotavljata, da na razvoj stereotipov in predsodkov pri
posamezniku v otroštvu zelo vplivajo družina, vrtec, šola ter mediji. ''Otrok oz.
posnemovalec je izpostavljen nekemu modelu (starši, vrstniki, mediji, …). Zaznava
njegovo vedenje do določene skupine ljudi in se ga nauči (modelno učenje). Vedenje
sprejme za svoje in ga v prihodnje ponavlja oz. od svojega modela prevzame predsodke
in stereotipe.'' (Jerman & Šrot, 2014)

Mnogo študij o fantovskem in dekliškem dojemanju znanstvenikov v obdobju šolanja
ugotavlja prisotnost stereotipnega dojemanja znanstvenikov.
Raziskava (Jones et al., 2000) je pokazala, da si večina učencev predstavlja
znanstvenika kot belopoltega moškega z laboratorijsko haljo, očali in lasmi na obrazu.
V angleškem jeziku je izraz ''scientist'' kar se tiče spola nevtralen ali z drugimi
besedami: ne sugerira spola. Pri nalogi ''nariši znanstvenika'' je le manj kot 1 %
osnovnošolcev (tako fantov kot deklet) narisalo žensko znanstvenico. Pri srednješolcih
se predstave o znanstvenikih spremenijo, približno 25 % jih je narisalo žensko
znanstvenico.
Osmošolci (v Sloveniji so to bili takrat učenci 7. razreda osemletnih OŠ in 8., 9. razreda
devetletnih OŠ) iz 34 držav so v okviru mednarodne raziskave TIMMS – 2003 reševali
test implicitnih asociacij (angl. Implicit Association Test - IAT). Rezultati raziskave
znanja osmošolcev kažejo, da so dekleta iz le treh izmed vseh udeleženih držav na
področju naravoslovja dosegla dosti boljše rezultate od fantov in da v povprečju ni bilo
opazne razlike pri matematiki glede na spol. Rezultati raziskave (Nosek et al., 2009), ki
se je nanašala na mednarodno raziskavo TIMMS – 2003, so pokazali stereotip glede
večje povezave naravoslovja z moškimi kot pa ženskami. Avtorji študije so ugotovili,
da nivo nacionalnega implicitnega stereotipa napoveduje nacionalni nivo dosežkov
anketiranih pri matematiki in naravoslovju glede na spol. Fantje so na področju
matematike in naravoslovja dosegli boljše rezultate od deklet v državah, kjer se je med
fanti in dekleti izkazalo stereotipno razmišljanje, da je naravoslovje bolj povezano z
moškimi kot pa z ženskami. Avtorji raziskave še navajajo, da se implicitni stereotipi in
razlika med spoloma glede prisotnosti in uspešnosti v naravoslovju medsebojno krepita,
kar prispeva k stalni razliki med spoloma pri udeležbi v naravoslovju.
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Avtorji raziskave (Cheryan, Siy, Vichayapai, Drury, & Kim, 2011) ugotavljajo, da se
dekleta, ki še niso vstopila na področje STEM, podcenjujejo glede svoje morebitne
uspešnosti na tem področju. V raziskavi so preverjali predpostavko, da bi vzornice
izboljšale prepričanje deklet, da so lahko uspešne. Z dvema preverjanjema so
raziskovali poosebljanje stereotipov v računalništvu. Ugotovili so, da v zvezi s
prepričanjem deklet glede uspeha ni bilo opazne razlike med vplivi vzornikov
različnega spola. Obenem se je pri raziskovanju pokazalo, da dekleta, ki so bila v stiku
z nestereotipnimi vzorniki, bolj verjamejo, da so lahko uspešna v računalništvu, kot pa
tista, ki so bila v stiku s stereotipnimi vzorniki.
V isti raziskavi (Cheryan et al., 2011) so se pokazale naslednje stereotipne lastnosti
računalničarjev: očala, srajca, staromodne hlače, nogavice in sandali, igranje video
igric, gledanje risank, programiranje, najljubši film Star Wars, revija Electronic
Gaming Monthly. In naslednje lastnosti nestereotipnih: barvne majice, z V-izrezom za
ženske, polo majice za moške, kavbojke, natikači, ukvarjanje s športom, zabava v
družbi, poslušanje glasbe, najljubši film American Beauty, revija Rolling Stone.
Avtorji raziskave (O’Brien & Crandall, 2003) navajajo naslednje: ''Ko smo ljudje v
skupini, lahko socialna situacija vpliva na naša dejanja, ki jih lahko dobro
interpretiramo stereotipno. Ali se posameznikova uspešnost ujema s stereotipom (npr.
ženske so manj uspešne pri matematičnih testih, beli moški višjega razreda slabše
plešejo), je odvisno od stališča udeleženca. Ta fenomen je t. i. nevarnost stereotipa, kar
pomeni, da so v tipičnem eksperimentu udeleženci, ki se bojijo ogroženosti, manj
uspešni kot tisti, ki nimajo občutka, da so obravnavani stereotipno.''
Pri eksperimentu (O’Brien & Crandall, 2003) so preverjali hipotezo, da je ogrožanje
zaradi stereotipa pravzaprav posledica povečanega vzburjenja. Avtorji študije navajajo
naslednje: ''Vzburjenje je stanje povečane aktivnosti, ki primarno v simpatičnem
živčnem sistemu vpliva na obnašanje. Preko živčnega sistema poveča srčni utrip,
sistolični krvni tlak, potenje in povzroča sproščanje adrenalina. Teorija kaže, da
vzburjenje zmanjša zmožnost reševanja težjih nalog, poveča pa uspešnost pri lažjih.''
Avtorji raziskave so predvidevali, da se bodo udeleženci (ženske in moški), ki so jim
povedali, da je matematičen test znan po razlikah med spoloma, odzvali različno: da bo
navedena trditev vplivala na uspešnost žensk, na moške pa ne. Vsak udeleženec
eksperimenta je reševal dva matematična testa: težjega in lažjega. Ugotovili so, da so
ženske, ki so bile obveščene o ''razliki med spoloma'' v primerjavi s tistimi, ki niso bile,
lažji test reševale bolje, težjega pa slabše. Eksperiment je pokazal še, da manipulacija ni
imela vpliva na reševanje moških. Te ugotovitve so po mnenju avtorjev raziskave
skladne s teorijo vzburjenja.
Rezultati raziskave (Kost-Smith et al., 2010), izvedene na Univerzi v Koloradu, so
pokazali, da navkljub uporabljenim aktivnim učnim metodam ni izginila razlika med
spoloma v uspešnosti pri predtestu in končnem testiranju. Avtorji raziskave ta rezultat
razlagajo s stalno prisotnostjo stereotipa o strahu pred potrjevanjem samega sebe, ki
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zavira uspešnost žensk. Navajajo naslednje: ''Pri študentih, ki niso potrjevali svojih
sposobnosti, je bila razlika v uspešnosti med spoloma 19 %, pri študentih, ki so rešili
15-minutne samopotrditvene vaje, se je razlika zmanjšala na 9 %.'' Avtorji študije
menijo, da bi se učitelji morali bolj zavedati psiholoških vplivov in biti bolj pozorni na
njihov vpliv na uspeh naših učencev. ''Bolj je potrebno pomagati nepripravljenim na
uspeh pri fiziki, to je skupini učencev, ki so v večini ženske.''
Pri raziskavi (Krendl, Richeson, Kelley, & Heatherton, 2008) so z uporabo preiskave z
magnetno resonanco (angl. functional magnetic resonance imaging - fMRI) ugotavljali
povezavo med aktivnostjo živčnih struktur in uspešnostjo žensk pri reševanju
matematičnih nalog. Ugotovili so, da so ženske v kontrolnih pogojih zaposlile
nevronske mreže, ki so povezane z matematičnim učenjem (kotni gyrus, leva temenska
in prefrontalna skorja), in da ženske, ki so jih spomnili na stereotipe glede razlik med
spoloma pri matematičnih sposobnostih, niso zaposlile teh območij, ampak se je
pokazala povečana aktivnost predelov, povezanih s socialnimi in čustvenimi procesi
(sprednja ventralna cingulusna skorja).
Zgoraj navedene ugotovitve raziskav kažejo na različno reakcijo ob izpostavljenosti
stereotipom in posledično različno uspešnost glede na spol.
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2.5 Predlogi za izboljšanje trenutnega stanja
Avtorji nekaterih že omenjenih in drugih raziskav na podlagi svojih ugotovitev
podajajo predloge za povečanje zanimanja ter posledično večje vključevanje deklet na
področje fizike.
V ameriškem prostoru pedagogom predlagajo (Miller et al., 2006), naj pri svojem delu
koristno uporabijo večje zanimanje deklet za biologijo. Npr.: na področju fizike in
kemije naj se obravnavajo biofizikalne in biokemijske vsebine v povezavi z bolniki in
zdravili. Tekstovni problemi naj imajo biološko vsebino. Učitelji naravoslovja naj
črpajo možnosti iz želje deklet po pomoči drugim ljudem in živalim, uporabijo naj
primere iz vsakdanjega življenja, predvsem v povezavi s človekom. Na področju fizike
sta ustrezni aktualni temi varčevanje energije ter v povezavi s kemijo onesnaženje
okolja. Učitelji naj pozitivno vplivajo na odnos deklet do naravoslovja nasploh kot tudi
do pogleda na življenjski stil naravoslovcev ter še posebej fizikov. Poleg vsega
naštetega avtorji raziskave še dodajajo, da je potrebno spremeniti splošno predstavo o
znanosti in znanstvenikih.
Ameriškim učiteljem predlagajo (Hazari et al., 2008) tudi, da povečajo zanimanje
deklet za fiziko in spremenijo morebitno pomanjkanje njihovih pozitivnih izkušenj na
tem področju. Hazari s sodelavci dodaja: ''Učitelji naj bi se izogibali uporabe učnih
metod in načina ocenjevanja, ki učencem dopuščajo učenje ''na pamet''. Ob začetku
pouka fizike v srednji šoli naj ocenijo izkustvene razlike med fanti in dekleti s področja
fizike. V pouk naj se z uporabo aktivnih pedagoških metod čim več vpletajo
vsakodnevne situacije, tudi s socialnim kontekstom in v povezavi s tem, kako znanje
fizike pomaga ljudem. Učitelji naj spodbujajo učence k večanju samozavesti in k lastni
sposobnosti razumevanja fizike. Zagotavljajo in opogumljajo naj uporabo privlačnih
izvenšolskih virov: video posnetkov, revij, knjig, iger. K uporabi teh sredstev naj
spodbujajo predvsem dekleta, ki večinoma manj uporabljajo te vire. V prihodnje je
potrebno razmišljati o napakah v preteklem fizikalnem izobraževanju ter narediti
spremembe, da bodo ženske ne samo aktivne udeleženke, ampak tudi sooblikovalke
fizikalnega področja.''
Wainwrightova učiteljem fizike priporoča pogostejše vzpostavljanje situacij
sodelovalnega učenja, v katerih bo več verbalne komunikacije, skupinskega načrtovanja
in aktivnosti v manjših skupinah (Wainwright, 1999). Navaja še: ''To so strategije, ki
zmanjšujejo tesnobo med študenti in vodijo k povečanju samozavesti, kar je pomemben
faktor pri kasnejšem odločanju, ko je možna izbira predmeta. Poučevanje fizike naj se
spreminja v smer, da več učencev doživi uspeh. Uvaja naj se laboratorijsko delo, manj
naj bo pasivnih predavanj, prevladujejo naj ure z aktivnim in sodelovalnim
raziskovanjem, ki učencem dajejo možnost predvidevanja pred preizkušanjem njihovih
sklepov.''
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Fizičarka Robertsonova ugotavlja, da imajo napake v srednješolskem okolju vpliv tudi
na višje ravni izobraževanja. Učiteljem fizike predlaga (Robertson, 2006) večjo
uporabo primerov, vprašanj, nalog v zvezi z vsakdanjim življenjem. Ugotavlja tudi, da
dekleta veliko raje odgovarjajo na vprašanja, ki so povezana z zunanjim svetom.
Dodatno še navaja: ''Ne nazadnje lahko tudi uporaba različnih učnih metod pri pouku
fizike pripomore k večji uravnoteženosti spodbujanja tako deklet kot fantov. Navkljub
izboljšanju srednješolskega okolja dekleta predvidevajo manj obetavno prihodnost na
področju fizike, kar prav gotovo zmanjša njihov interes za izbiro fizike.''
Avtorji raziskave (Lorenzo, Crouch, & Mazur, 2006) glede pedagoških strategij za
zmanjšanje razlik med spoloma predlagajo večjo uporabo vsakodnevnih izkušenj in
interesov obeh spolov, oceno in uporabo predhodnega znanja pri gradnji novega, delo v
interaktivnem okolju, ki poveča sodelovanje in komunikacijo med samimi študenti ter
njimi in učiteljem, izmenjavanje mnenj (ženske se bolje izkažejo pri verbalnem
izražanju) in strukturirano poučevanje (pri tem so boljši moški), uporabo aktivnosti, ki
zmanjšujejo tekmovalnost, aktivnosti, ki povečajo razumevanje, raznoliko ocenjevanje,
uporabo fizike v širšem pogledu na svet.
Avstralski raziskovalci (Mitrevski & Treagust, 2011) ugotavljajo, da je predvsem
pomembno in učiteljem predlagajo, da z učenci vzpostavijo dober odnos. Menijo tudi:
''Učenci morajo pridobiti zaupanje v učiteljevo znanje na njegovem področju. Takšna
situacija je sicer pomembna v vseh šolah, še posebej pa v dekliškem okolju, saj je
njihovo zaupanje izredno pomembno. Dekleta posebej poudarjajo pomen učiteljevega
razumevanja njih in učiteljevo potrpežljivost. Za dekleta je pomembno tudi, da je
okolje spodbudno za njihov napredek in da imajo za razvijanje ter izražanje svojih idej
na razpolago dovolj časa.''
Na Britanskem območju je predlagano (MacDonald, 2014) večje vključevanje družine
kot pomembnega člena pri vplivanju in spodbujanju mladih ljudi. MacDonaldova še
dodaja: ''Pomembno je zagotoviti zavedanje staršev (predvsem tistih z nižjimi dohodki)
o zaposlitvenih možnostih na teh področjih. Predvsem matere bi morale biti osveščene,
da so lahko njihove hčerke srečne ob karieri v povezavi z npr. fiziko ali inženirstvom.
Dekleta bi morala ob pomoči staršev rešiti konflikt med svojo samopodobo in svojo
identiteto na STEM področjih, da bi uvidele možnost svoje poklicne poti v tej smeri.''
Sodelujoči v kampanji WISE (MacDonald, 2014) za izboljšanje stanja med drugim
predlagajo tudi: ''Bolj naj se obvešča dekleta, starše in učitelje o povpraševanju po
kadrih na STEM področjih, seznanja naj se jih o raznolikosti poklicev, o atraktivnem
plačilu in možnostih v primerjavi s poklici, kjer dominirajo ženske ter o različnih poteh
do izobrazbe. Poudarjati je potrebno vrednote in koristne vidike, ki so pomembne
dekletom in njihovim družinam, predstaviti uspešne ljudi na teh področjih, predstaviti
različne tipe znanstvenikov, vendar ne na stereotipen način, predstaviti uspešne mlade
ženske iz podobnih okolij, dekletom na posebnih zanje organiziranih dogodkih nuditi
delovne izkušnje, nuditi podporo vrstnic in mentorstvo, ne predvidevati, da imajo vsi
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učenci enako predznanje, predstaviti, da lahko poklicne poti k izobrazbi tehnika in delo
pripravnika alternativno vodi k višji izobrazbi, komunicirati s starši, ki pomembno
vplivajo na izbiro svojih otrok, podpirati učitelje pri njihovem izobraževanju, jih
napotiti na delo v industrijo, saj večina izmed njih nima izkušenj iz poslovno komercialnega sveta.''
Zaključki raziskave v Izraelu (Zohar & Sela, 2003) podajajo naslednja predloga: ''Pri
pouku fizike naj se uporabljajo učne metode, ki spodbujajo učence k razumevanju,
medtem ko zmanjšanje tekmovalnosti pri pouku prispeva k večjemu udeleževanju
deklet v naprednih/nadaljevalnih razredih in hkrati omogoča napredovanje mnogih
fantov.''
Avstrijski raziskovalci (Stadler et al., 2000) ugotavljajo, da dekleta uporabljajo
vsakodnevni jezik dalj časa kot fantje in da je razumevanje ovirano, če se fizikalna
terminologija prične uporabljati prezgodaj. Zato predlagajo obliko pouka, pri katerem
imajo dekleta dovolj možnosti, da formulirajo svoje ideje prosto v manjših skupinah, da
razvijejo svoje misli s pisanjem, kar jim daje možnost lažjega izražanja v tehnični
fizikalni terminologiji. Navajajo še: ''Učitelji naj postavljajo odprta in zaprta vprašanja
v približno enakem razmerju in s tem enako omogočajo tako fantom kot dekletom
sodelovanje v razpravi. Pri delu v skupinah naj spodbujajo dekleta, da sodelujejo
enakovredno fantom, da ti ne prevladajo.'' Avtorji raziskave ugotavljajo tudi, da se
lahko uspešno poveča interes deklet do fizike z vključevanjem vsebin v primernem
kontekstu, ki naj kažejo pomembnost povezav z vsakdanjim življenjem, vključujejo
diskusijo o tveganju in o prednostih modernih tehnologij, vključujejo lastnosti
človeškega telesa ter tudi čustva in občutja. K temu dodajajo še: ''Konteksti, ki so
smiselni dekletom, so tudi fantom, obratno ne.''
Fizičarke (Borg, Budil, Ducloy, & McKenna, 2005) so na konferenci Ameriškega
inštituta za fiziko (angl. American Institute of Physics - AIP) izpostavile, da je za
povečanje prisotnosti žensk v fiziki potrebno zagotoviti ustrezno pripravo že pred
odločanjem o študijski usmeritvi. Navedle so: ''Potrebno je negovati in spodbujati
interes deklet za znanost in matematiko. Socialni pritiski in kulturne norme igrajo
pomembno vlogo v zgodnjem obdobju. Zaradi vpliva negativnih stereotipov o fiziki in
fizikih, soočenja deklet z vprašanjem samozavesti in zaupanja vase, močnega pritiska
mnenja vrstnikov je težko enačiti akademske dosežke s trenutno popularnostjo. Ob
vstopu deklet v izobraževalni sistem je pomembno, da jim znanost in matematiko z
navdušenjem za svoje področje predstavijo dobro usposobljeni učitelji. Poleg tega je
potrebno za njihovo nadaljnjo prisotnost na tem področju stalno spodbujanje, da se
nehote ne omejujejo tudi kasneje. Ne nazadnje, pomembno je, da tudi pri študiju vidijo
fiziko kot zanimivo, vznemirljivo, prijetno, kot področje, ki vključuje vse zainteresirane
in sposobne študente.''
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2.6 Kaj se že dogaja za izboljšanje stanja?
2.6.1 V tujini
Na mednarodni konferenci Ženske v fiziki so bila po diskusijskih zasedanjih sprejeta
priporočila (AIP, 2005). Namenjena so udeležencem konference, fizikalnim društvom,
delovnim skupinam, fizičarkam in fizikom. Za posamezne države niso uporabna vsa
priporočila, vsa naj bi se pregledala, prevedla in uredila za razširjanje in izvajanje v
vseh državah. Posebej je bilo izpostavljeno naslednje: ''Cilj povečanja udeležbe žensk
in deklet vseh ras in etničnih skupin v fiziki in na področjih, povezanih s fiziko zahteva
obvezo in angažiranje tako žensk kot moških.''
Raziskava (Whitten et al., 2003) je potekala na 9 ameriških dodiplomskih oddelkih za
fiziko. Podatki študije kažejo, da je bilo na petih (''uspešnih'') vključenih 40 % žensk, na
štirih (''tipičnih'') pa komaj 15-19 %. Raziskovalci so ugotovili, da so ''uspešni'' oddelki
ženskam prijaznejši: imajo boljšo družini prilagojeno politiko (možnost družinskih
dopustov, zaposlovanja partnerjev, urejeno in morebiti subvencionirano varstvo otrok).
Menijo še: ''To vprašanje je zelo pomemben dejavnik pri odločanju žensk glede njihove
kariere, saj iščejo možnosti usklajevanja dela z družinskimi obveznostmi (otroci,
starejši sorodniki). Študentom prijaznejši oddelki uredijo njihovo bivanje, pomoč
starejših študentov novincem, pomagajo pri načrtovanju zaposlovanja oz.
podiplomskega študija, organizirajo druženje fizikov. Ženskam prijaznejše okolje
spodbuja sodelovanje, jim pomaga pri znanstveno-raziskovalnem delu, zagotavlja
varnost, tudi pri delu ponoči.''
Na Univerzi Harvard so v letih od 1990 do 1997 (razen leta 1992) opravili raziskavo s
študenti, ki niso študirali fizike, imeli so pa uvodna predavanje iz fizike (Lorenzo et al.,
2006). V študiji sta bili uporabljeni metodi interaktivnega sodelovanja (angl. Interactive
Engagement – IE) in sodelovalno reševanje problemov (angl. Peer Instruction - PI).
Ugotovljeno je bilo, da aktivne pedagoške metode učinkovito zmanjšajo razliko med
uspešnostjo obeh spolov.
V raziskavi (Tai & Sadler, 2001) je sodelovalo skoraj 1500 študentov 16 ameriških
univerz. Avtorji raziskave navajajo: ''Podatki kažejo, da so ženske v algebrsko
zasnovanem začetnem semestru boljše od moških, v računskem, ki je predpogoj za
nadaljevanje študija na mnogih smereh, so ženske dosti slabše od moških kolegov.''
Ugotovili so še, da je srednješolski način dela z manj temami, torej manjšo pokritostjo
snovi in večjim posvečanjem globljega študija, povezan z boljšim uspehom pri študiju
ne glede na spol. Torej je mnogo koristneje poučevanje fizike z večjo koncentracijo na
'globlje' in 'ožje' pristope k vsebini kot koncentracija na 'široke' in 'plitkejše' pristope.
Avtorji raziskave za večje vključevanje žensk na področje fizike predlagajo večje
koncentriranje na povečanje globine in skrčitev velike pokritosti na večini srednjih šol.

28

V slovenskem prostoru se je omejitev tem izvedla s prenovljenimi učnimi načrti na
začetku tega desetletja ter spremenjeno vsebino maturitetnega kataloga. Matura iz
fizike se po prenovljenem katalogu z zmanjšano količino tem izvaja od leta 2012 naprej
in v to raziskavo so zajete prav te mature.
V raziskavi na več ameriških univerzah (Laws, 1999) je bila na podlagi odzivov žensk
na delavnice iz fizike preverjena domneva, da ženskam bolj ustreza sodelovalni način
dela in v takem okolju obravnavani temi posvetijo visoko stopnjo lastne pozornosti. V
nekdaj strogo računskem začetnem semestru fizike so opustili približno 25 %
tradicionalno zasnovanih dejavnosti in jih nadomestili z aktivnim sodelovalnim delom,
podkrepljenim z uporabo dopolnilnih računalniških orodij. Avtorji študije navajajo:
''Netradicionalne metode razvijajo sposobnost znanstvene obrazložitve z vključevanjem
študentov v procese napovedovanja in opazovanja ter izdelavo modelov, ki jim lahko
olajšajo razumevanje vzorcev. Proces razmišljanja in sklepanja se dodatno okrepi z
diskusijo z vrstniki, učnim asistentom in inštruktorjem.'' Ugotovljeno je bilo, da se je v
delavnice vključilo 40 % žensk, kar je mnogo več kot v tradicionalnih računskih
začetnih semestrih.
Tudi avtorji te raziskave (Laws, 1999) ugotavljajo, da je pomembnejše pridobivanje
osnovnih znanstvenih veščin, kot pa predelanih mnogo tem. ''S tem namenom so bile
delavnice iz fizike pripravljene sodelovalno in usmerjene k aktivnemu delu študentov.
Opazovanja, neposredna izkušnja in uporaba računalniške tehnologije pomaga
študentom pri izgradnji fizikalne intuicije, ki je potrebna pri razumevanju osnovnih
konceptov.'' Ugotovili so še, da je čas, ki je pogosto posvečen pasivnemu poslušanju
predavanj, mnogo bolje izkoriščen v neposrednem sodelovanju z vrstniki in da so
vrstniki pogosto koristnejša pomoč od izobraženih asistentov.
V Veliki Britaniji so v analizi sestave zaposlenih ugotovili spremembe v letih 2012 –
2014 (MacDonald, 2014). Raziskovalka MacDonaldova navaja naslednje podatke:
''Povečal se je delež zaposlenih žensk (s 46,3 % na 46,5 % celotne delovne sile). Na
področjih STEM je bilo v tem obdobju zaposlenih za 6,7 % več moških in 8,2 % več
žensk. Ob koncu tega obdobja ženske predstavljajo 12,8 % vseh zaposlenih na
področjih STEM. Na področju visoko izobraženih v inženirstvu se je število zaposlenih
moških povečalo za 9 %, žensk pa kar za 104 %. Vendar ženske še vedno predstavljajo
le 5,7 % zaposlenih v tem sektorju. Število visoko izobraženih žensk na področju IKT
se je povečalo za 3,5 %, moških za 7 %, žensk je še vedno le 15 %. Na nivoju tehnikov
se je na področju IKT število žensk zmanjšalo za 16 %, število moških povečalo za 4
%. Ženske predstavljajo 21,5 % vseh zaposlenih na tem izobrazbenem nivoju tega
področja. Na nivoju tehnikov se je na področjih naravoslovja, inženirstva in
proizvodnje število moških povečalo za 13 %, število žensk pa zmanjšalo za 10 %.''
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2.6.2 V Sloveniji
Slovenske fizičarke so na konferenci ameriškega inštituta za fiziko (angl. American
Institute of Physics - AIP) poročale (Železnik et al., 2009) o aktivnostih za izboljšanje
stanja v naši državi: ''Leta 2005 se je 49 fizičark neformalno združilo z namenom
izmenjave informacij pri delu in namenom prispevka pozitivni prepoznavnosti fizičark
v fizikalni in splošni javnosti. Eden od ciljev združevanja je tudi zaščita znanstvenic
pred občutkom izoliranosti ali ignorance večinsko moške znanstvene populacije.
Prevzele smo tudi vlogo vzornic mlajšim študentkam in ženskam v popolnoma moških
timih.''
Navajajo še (Železnik et al., 2009), da je bilo leta 2009 v zvezo organiziranih že več kot
100 slovenskih fizičark, ki delujejo na področju raziskovanja, v akademskih
dejavnostih, industriji in upravi. ''V preteklih letih smo izvedle dejavnosti z namenom
motiviranja deklet in študentk k nadaljevanju vključevanja v fiziko. Naš glavni dosežek
je bila objava monografije Fizika, moj poklic. Organizirale smo tudi razstavo o
Slovenkah v fiziki, ki je predstavila prve fizičarke in njihove naslednice.''
Remškarjeva poroča (Remškar, 2006), da so članice neformalne zveze slovenskih
fizičark z namenom popularizacije študija fizike med srednješolskimi dekleti pripravile
potujočo razstavo Slovenke v fiziki. Moške kolege in splošno javnost so hkrati želele
opozoriti na prispevek fizičark k razvoju fizike in razvoju celotne družbe.

2.7 Tipi testnih nalog
Večina nalog v slovenskih učbenikih za fiziko je računskih. V nekaterih novejših
učbenikih (npr. (Babič & Mohorič, 2012), (Babič & Mohorič, 2013) in (Babič &
Mohorič, 2014)) so uporabljene tudi naloge izbirnega tipa. Drugi tipi nalog se pri pouku
fizike v Sloveniji uporabljajo redko.
Del te študije je namenjen ugotavljanju morebitnih razlik med fanti in dekleti pri izbiri
(preferenci) in uspešnosti reševanja različnih tipov nalog. Med tipi nalog, ki se
uporabljajo pri pouku fizike na srednješolskem nivoju, sta raziskani zgoraj omenjeni
razliki pri treh tipih nalog. Pred podrobnejšimi opisi tipov nalog v tej študiji pa
poglejmo, kako različni avtorji razvrščajo tipe nalog.
2.7.1 Tradicionalna opredelitev tipov nalog
Slovenski psiholog Leon Zorman (Zorman, 1974) glede na to, kako so naloge
sestavljene in kako testiranci odgovarjajo, razlikuje dve osnovni skupini nalog, in sicer:
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1. Naloge, pri katerih mora učenec napisati ustrezen odgovor, so bodisi naloge z
dopolnjevanjem bodisi s kratkimi odgovori.
2. Naloge, pri katerih mora učenec izbrati pravilen odgovor, so izbirni tip naloge,
alternativni tip ali tip povezovanja in urejanja.

Naloge izbirnega tipa
Zorman opredeljuje ta tip nalog takole (Zorman, 1974): ''Ločimo več variant nalog
izbirnega tipa: naloge z enim pravilnim odgovorom, naloge z najboljšim odgovorom,
naloge z različno stopnjo pravilnosti odgovorov in naloge z negativnim odgovorom.
V skupino nalog z enim pravilnim odgovorom se uvrščajo zlasti matematične in deloma
naloge iz naravoslovja, pri katerih delno pravilni odgovori dostikrat niso mogoči.
Uvodni del naloge je lahko vprašanje ali tudi nedokončani stavek, ki mu sledijo možni
odgovori, izmed katerih je le en pravilen.''
Zorman (Zorman, 1974) navaja naslednje prednosti tega tipa: omogoča preverjanje
zapletenega in ne le spominskega znanja, učenci ne pišejo, temveč le podčrtujejo
oziroma obkrožujejo, vrednotenje pravilnih odgovorov je dokaj preprosto. S to testno
obliko v največji meri zajamemo miselne sposobnosti učencev, ki so pogoj za
razumevanje in uporabo učne snovi iz določenega predmeta.
In dodaja (Zorman, 1974) naslednje pomanjkljivosti: dopuščeno je ugibanje, s tem
tipom nalog ni mogoče ugotoviti, koliko so učenci sposobni za ustvarjalno in
samostojno miselno delo.
Slovenski fizik Marjan Hribar meni o nalogah izbirnega tipa naslednje (Hribar, 2004b):
''Pri testnih nalogah, ki jih uporabljamo v fiziki, so to običajno naloge, pri katerih se
izbere en pravilni odgovor. Vprašanja zahtevajo, da učenec na osnovi svojega znanja
sam najprej poišče pravilni odgovor in med ponujenimi označi tistega, ki je skladen z
njegovim. Ugibanje brez pravega znanja ni učinkovito, saj je možnost pravilnega
odgovora s slepim ugibanjem le četrtina (pri štirih podanih odgovorih). Struktura
odgovorov na zastavljeni problem je navadno ali geslo z opisom dogodka oziroma
pojava ali ponujeni odgovori.''
Primera nalog: (Hribar, 2004b)
1. Žogo spustimo z balkona v prvem nadstropju, da prosto pade na tla. Hitrost
žoge med padanjem
a. enakomerno narašča
b. se ne spreminja
c. v začetku narašča hitro, nato počasneje
d. v začetku narašča počasi, nato hitreje.
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2. Žoga, ki jo spustimo z balkona v prvem nadstropju, doseže tla v času
Ob udarcu na tla ima hitrost:
a.
b.
c.
d.
.

.

Hribar (Hribar, 2004b) še dodaja, da se v primerjavi z odprtimi vprašanji ali računskimi
nalogami učenec ob nalogah izbirnega tipa počuti varnejši. Vprašanja so že zaradi
oblike dobro določena in učenec ni v dvomih glede tega, kaj se od njega zahteva.
Ponujeni odgovori so mu tudi v oporo pri iskanju rešitve.
Slovenska strokovnjakinja za e-izobraževanje Janova (Jan, 2014) predlaga uporabo
vprašanj izbirnega tipa z enim pravilnim odgovorom (poleg vprašanj z več pravilnimi
odgovori, vprašanj alternativnega tipa ter vprašanj z dopolnjevanjem) tudi pri sestavi
spletnih testov. Navaja še, da je spletni test lahko namenjen bodisi pridobivanju
informacij o tem, ali učenci sledijo učnemu procesu (formativnemu preverjanju) bodisi
samopreverjanju znanja učenca, ali pa pridobivanju informacij o tem, ali so učenci
dosegli učne cilje (ocenjevanju). Priporoča, da se ponudi minimalno štiri možne
odgovore, ker se s tem zmanjšuje verjetnost, da učenec ugiba.
Slovenski informatiki (ZRSS, 2010) svetujejo, naj bodo vsi odgovori približno enako
dolgi in natančni. Če se zgodi, da je pravilni odgovor pri vseh nalogah daljši in bolj
natančen, je zelo verjetno, da se bodo dijaki odločali po načelu iskanja daljšega
odgovora, ne pa na podlagi znanja. Dodajajo še, da naj pravilne odgovore razvrstimo po
naključnem vrstnem redu, ne pa da je pravilni odgovor npr. vedno na prvem ali
zadnjem mestu.

Računske naloge
Glede na eno prejšnjih razvrstitev (Zorman, 1974) računske naloge sodijo v skupino
nalog, pri katerih mora učenec napisati ustrezen odgovor, ne pa izbrati. So naloge tipa
dopolnjevanja in kratkih odgovorov. Zorman meni, da je take naloge razmeroma lahko
sestaviti, onemogočajo slučajno reševanje in ugibanje in da se ta tip najpogosteje
uporablja pri preverjanju znanja iz matematike in naravoslovnih predmetov, kjer je
potrebno poleg odgovora napisati tudi potek reševanja. Dodaja še, da lahko ta tip
uspešno uporabimo tudi v primerih, ko so problemi ali vprašanja podana v obliki risb,
skic, grafikonov in diagramov.
Hribar o računskih nalogah meni naslednje (Hribar, 2004a): ''Reševanje fizikalnih nalog
je ena od stalnih dejavnosti pri pouku fizike. Namenjeno je utrjevanju snovi,
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razumevanju fizikalnih zakonov in njihovi uporabi v različnih bolj ali manj znanih
okoliščinah, preverjanju in ocenjevanju znanja. Poleg tega reševanje nalog spodbuja
razumevanje zvez med količinami, pridobivanje izkušenj z velikostjo količin,
razumevanje formulacije problemov, samostojno formulacijo problemov, pridobivanje
izkušenj s kvantitativnim ocenjevanjem, kvalitativno ocenjevanje različnih fizikalnih
situacij.''
Kot primer naloge še dodaja: Žoga, ki jo spustimo z balkona v prvem nadstropju,
doseže tla v času 1 s. Kolikšna je njena hitrost ob udarcu na tla? (Hribar, 2004a)

2.7.2 Sodobne opredelitve tipov nalog
Novejši viri, kot npr. doktorska disertacija Raluce Elene Teodorescu (Teodorescu,
2009), sodobneje razvrščajo fizikalne probleme in sistematično vpeljujejo nove tipe
fizikalnih nalog. Avtorica v svojem delu navaja, da so raziskovalci področja fizikalnih
problemov že pred leti ugotovili, da običajne naloge v učbenikih ne omogočajo
primernega razvoja učenčevih sposobnosti reševanja problemov in razmišljanja na
nivoju ekspertov. Teodorescova navaja nekatere novejše tipe fizikalnih problemov.
Nastali so z upoštevanjem izsledkov študij, ki se ukvarjajo z raziskovalnim področjem
izobraževalne fizike (angl. Physics Education Research – PER). V oklepajih so
navedeni angleški nazivi tipa naloge.
Pri vsakem tipu naloge je dodan primer. Pri vseh situacijah je privzeto, da je upor zraka
zanemarljivo majhen, za težni pospešek je upoštevana vrednost
.

1. Odprti tip naloge (angl. Open-ended Problem) je problem brez določenega
dokončnega pravilnega odgovora. Učenec prejme pripravljeno skico, na podlagi
katere je potrebno konstruirati čim več fizikalnih problemov, ki so povezani s to
situacijo. Avtorji teh nalog menijo, da naloge ustvarijo dosti boljše priložnosti
za učenčev trening v razmišljanju eksperta kot naloge v običajnih učbenikih.

Primer naloge: Na podlagi naslednje slike si zamisli čim več različnih situacij in
v zvezi z njimi sestavi fizikalne probleme za prijatelja. Prijateljevo rešitev tvojih
problemov tudi preveri.
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Slika 4: Smučarka na zasneženem pobočju (Giancoli, 2005)

Komentar k primeru naloge: Učenci tipično sestavljajo naloge z vsebino v
povezavi z gibanjem in Newtonovimi zakoni. Večinoma izberejo situacije v
povezavi z enakomernim gibanjem smučarke.

2. Vsebinsko bogati problemi (angl. Context-rich Problems) učenčevo pozornost
k iskanju enačb (''formul'') preusmerjajo k uporabi fizikalnih pojmov in
principov v situacijah vsakdanjega življenja. So na široko opisani, gostobesedni
in kompleksni problemi, za katerih rešitev je potrebno filtriranje bistvenih
informacij, ocenjevanje manjkajočih količin ali sprejemanje ustreznih
predpostavk.

Primer naloge: Prijateljici veterinarki pomagaš pri manjšem kirurškem posegu
na kravi. Prosi te, da steriliziraš skalpel in prijemalko za ustavitev krvavitve s
30-minutnim prekuhavanjem v vreli vodi. Ko končaš s prekuhavanjem, hitro
prestaviš instrumenta na dobro izoliran pladenj z 200 grami sterilizirane vode s
sobno temperaturo. Instrumenta sta v celoti prekrita z vodo. Temperaturi
instrumentov in vode se uravnovesita v nekaj minutah. Veterinarka uporablja
kirurške gumijaste rokavice, ki so zelo tanke. Ali se lahko opeče? Skalpel z
maso 50 gramov in prijemalka z maso 70 gramov sta narejena iz jekla s
specifično toploto
. Sterilizirana sta bila v
vode s specifično
toploto
. Navedite morebitne predpostavke, ki ste jih sprejeli pri
reševanju naloge.
Komentar k primeru naloge: Predpostaviti je potrebno sobno temperaturo
(približno
) in temperaturo instrumentov, ko se ju prestavi v hladno vodo
(približno
). Veterinarka se ne bo opekla, končna temperatura
instrumentov je približno
. Naloga je povzeta s spletne strani skupine
PER na College of Science and Engineering, Univerze v Minnesoti. (PER,
2012)
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3. Inverzni (obratni) problemi (angl. Jeopardy Problems) so podana enačba ali
diagram oziroma graf, ki opisuje fizikalen proces. Naloga učenca je zamisliti si
fizikalno situacijo, ki ustreza podani predlogi. Avtorji teh problemov menijo, da
obrat običajno zastavljenih problemov razvija boljše razumevanje fizikalnih
konceptov in promovira uporabo več možnosti pri reševanju problemov. Tako
zastavljeni problemi tudi preprečujejo zanašanje učencev na matematične izraze
in jim pomagajo uvideti koristnost enot. Podrobneje je ta vrsta nalog opisana v
(Van Heuvelen, 1999). Van Heuvelen navaja mnogo prednosti tega tipa nalog:
učenci morajo vizualizirati proces, ki je povezan z enačbo, diagramom oziroma
grafom, pomemben doprinos te vrste nalog je vloga enot, ki so pomemben vir
informacij in ključ za prepoznavanje vpletenih fizikalnih veličin, naloge
razvijajo večje razumevanje situacij zaradi verbalnega opisa situacije,
preslikavanja v vsakodnevne situacije, fizikalnega in matematičnega opisa
situacije in ne nazadnje: naloge je enostavno sestaviti.
Primer naloge: Opiši fizikalno situacijo (zapiši fizikalni problem) na podlagi
naslednje enačbe:
.
Namig: Situacija je lahko povezana z navpičnim metom.

Komentar k primeru naloge: Možen je naslednji fizikalni problem: Z višine
nad tlemi v navpični smeri z začetno hitrostjo
vržemo žogico.
Kolikšno višino doseže po ? Veliko nalog tega tipa je v ameriškem učbeniku
(Etkina, Gentile, & Heuvelen, 2014).

Dodaten primer naloge: Opiši fizikalno situacijo (zapiši fizikalni problem) na
podlagi naslednje slike:

Slika 5: Skica sil (a) predstavlja dogajanje prikazano v (b)
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Komentar k primeru naloge: Slika 5 lahko prikazuje situacijo s škatlo, ki se ob
navpični steni giblje navzdol s konstantno hitrostjo. Naloga je povzeta po (Van
Heuvelen, 1999).

4. Naloga tipa ''Sestavi problem'' (angl. Problem Posing) je pripravljen začetek
trditve, ki naj ga učenec nadaljuje tako, da bo pri reševanju ustrezno uporabil
fizikalne pojme in principe. Takšen tip problema usmerja učenčevo pozornost
na fizikalne principe in sočasno spodbuja njegovo znanstveno razmišljanje.
Primer naloge: Otroci z balkonov različnih nadstropij stolpnice spuščajo žogice.
… Nadaljuj opis situacije z dodanim fizikalnim problemom.

5. Seminar, vaje (angl. Tutorials) so premišljeno sestavljena gradiva, ki
upoštevajo znanje o učenčevih tipičnih težavah z izbrano snovjo. Sestavljene so
tako, da izboljšajo učenčevo reševanje kvalitativnih in kvantitativnih
problemov, ki se nanašajo na iste fizikalne principe. Pripravljene so na podlagi
ugotovitev predhodnih študij o pogostih, večkrat ponavljajočih se težavah
učencev. Naloge so sestavljene z namenom odpravljanja težav učencev in
povečevanja njihovega razumevanja fizikalnih pojmov. Med reševanjem naloge
se soočijo s konfliktom med napačno (alternativno, naivno) predstavo in
pravilnim fizikalnim razumevanjem.

Primer naloge: Žogico spustiš z višine
. Koliko časa bo padala? Kako
globoko bo padla v prvi sekundi padanja? Kako globoko v drugi sekundi? Kako
globoko v zadnji sekundi gibanja? Koliko časa bo žogica padala prvih
,
koliko časa zadnjih
?

Komentar k primeru naloge:
,
,
(v drugi
sekundi pade globlje kot v prvi),
(vsako naslednjo sekundo
pade globlje, v zadnji najgloblje),
,
, zadnjih
pada najmanj časa – celotna naloga pomaga učencem pri razumevanju
prostega pada kot enakomerno pospešenega gibanja.

6. Naloge z razvrščanjem (angl. Ranking Tasks) so učinkovite za izboljšanje
konceptualnega razumevanja in vrednotenja ciljev. Učenec pri teh nalogah
razvršča fizikalne situacije, sisteme ali količine glede na različne kriterije.
Reševanje takšnih nalog pomaga učencem pri ponovni preučitvi fizikalnih
pojmov ter relacij med fizikalnimi količinami.
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Primer naloge: Slika kaže tri vezja, ki so narejena iz enakih žarnic in baterij z
zanemarljivim notranjim uporom. Razvrstite žarnice glede na svetlost od najbolj
do najmanj svetle.

Slika 6: Električna vezja z žarnicami

Komentar k primeru naloge: Kako svetijo žarnice, je odvisno od toka, ki teče
skoznje. Z zaporedno dodano žarnico se poveča skupni upor vezja, posledično
se zmanjša skupni tok skozi vezje. Z vzporedno dodano žarnico se skupni upor
zmanjša, zaradi tega se skupni tok poveča, vendar se v razvejišču razdeli (v tem
primeru razpolovi). Žarnice A, D in E svetijo enako, žarnici B in C šibkeje od
ostalih treh. Tipična težava učencev pri tej nalogi je njihova predpostavka, da je
baterija vir konstantnega toka. Posledično napačno napovejo, da bosta žarnici D
in E svetili šibkeje kot A. Naloga je povzeta po članku (McDermott, 1992).

7. Naloge vrednotenja (angl. Evaluation Tasks) so problemi, pri katerih učenci na
različne načine kritično analizirajo reševanje naloge oziroma razmišljanje. V
nalogi je predvajan scenarij reševanja problema. Naloga učenca je, da presodi
oziroma ovrednoti pristop osebe, ki rešuje problem. Takšne naloge imajo velik
vpliv na izboljšanje konceptualnega razumevanja učencev in se vedno pogosteje
uporabljajo v novejših učbenikih za fiziko.

Primer naloge: Anica, Tomaž in Pika sedijo na saneh na vrhu zasneženega
pobočja. Sani se ne pričnejo premikati. Prijatelji imajo različne predloge o tem,
kaj storiti, da bi sani začele drseti.
Anica: ''Mislim, da bi se sani začele premikati, če bi z njih vstal eden izmed nas
treh.''
Tomaž: ''Ne strinjam se s tabo, Anica. Povabiti moramo še nekoga, da bo sedel
z nami na saneh.''
Pika: ''Nihče izmed vaju nima prav. Predlagam, da vstanemo s sani vsi trije,
zgladimo njeni spodnji ploskvi in vsi sedemo nazaj. Sani bodo zdrsele po
pobočju.''
Komentirajte posamezne predloge otrok, ugotovite njihovo pravilnost in z
uporabo fizikalnih pojmov utemeljite svojo odločitev.
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Komentar k primeru naloge: Sani zdrsnejo po pobočju, ko s klancem vzporedne
sile niso več v ravnovesju, torej je potrebno zmanjšati lepenje, kar lahko otroci
naredijo z glajenjem spodnjih ploskev.
8. Naloge tipa ''Preveri reševanje naloge'' (angl. Check-the-Problem-Solving
Tasks) so fizikalni problemi z visokim kognitivnim doprinosom. So lahko
problemi z napačno rešitvijo, ki naj jo učenci popravijo, ali problemi, ki
temeljijo na eksperimentih. Pri tovrstnih nalogah je lahko tipično predstavljen
celoten postopek reševanja hipotetičnega učenca (s tipičnimi napakami, ki jih
učenci delajo pri takih nalogah). Lahko je tudi opisan eksperiment in so
priloženi podatki v povezavi z njim. Naloga učencev je, da poiščejo povezave
med spremenljivkami, predvidijo odvisnosti oziroma preverijo dodano rešitev
naloge.

Primer naloge: Učenci so dobili na testu naslednjo nalogo:
V zabaviščnem parku uporabljajo veliko vzmet zato, da izstrelijo voziček z
osebo navzgor po klancu. Izračunajte, kolikšno razdaljo v smeri po klancu
navzgor prepotuje voziček, če je skupna masa osebe in vozička
, naklon
klanca z vodoravnico
, prožnostni koeficient vzmeti
, vzmet pa je
na začetku stisnjena za
. Zanemarite trenje in zračni upor.
Učenec je rešil nalogo takole:

Poiščite morebitne napake v reševanju naloge ter predstavite pravilno rešitev
naloge.

Komentar k primeru naloge: V učenčevem reševanju naloge je več napak.
Napačno je povprečna sila vzmeti enačena s spremembo potencialne energije
osebe in vozička oziroma v členu s prožnostno energijo ni kvadriran
raztezek/skrček vzmeti. Prožnostni koeficient vzmeti
je napačno
vstavljen v enačbo kot
. Pravilen izračun višine
iz tako
nastavljenega računa bi bil
. V tako nastavljeni enačbi ni upoštevana
razdalja po klancu, ampak višinska razlika.
Pravilna predpostavka je izenačenje spremembe prožnostne energije vzmeti s
spremembo potencialne energije osebe in vozička, kjer z upoštevanjem naklona
klanca povežemo višinsko razliko z razdaljo po klancu. Pravilna rešitev je
.
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Naloga je povzeta po zbirki vaj (Van Heuvelen & Etkina, 2006), ki je priloga
učbenika (Etkina et al., 2014).

9. Naloge, ki imajo več možnih rešitev (angl. Multiple-Possibility Problems)
nimajo enega pravilnega odgovora. Učenci morajo najprej sami sprejeti
nekatere predpostavke, možne strategije reševanja problema in analizirati
končne rezultate.

Primer naloge: Navpično navzgor vržemo žogico, ujamemo jo čez
sekund. S
kakšno hitrostjo smo jo vrgli? Navedite vse predpostavke, ki ste jih sprejeli.

Komentar k primeru naloge: Rešitev naloge je odvisna od predpostavke, na
kateri višini smo ujeli žogico, kje je morebiten strop, ... Primer naloge je bil
oblikovan pri pouku enega izmed oddelkov, ki jih je avtorica poučevala. Fantje
in dekleta tega oddelka niso sodelovali v raziskavi, so leto mlajši. S
sodelujočimi fanti in dekleti je bila pri pouku rešena vsaj ena naloga tega tipa
pri ponavljanju snovi prvega letnika na začetku drugega.

10. ''(Ne le) številski'' problemi (angl. Not-Just-a-Number Problems) so
zastavljeni tako, da se od učencev nazorno pričakuje, da razmišljajo kvalitativno
v nekaterih delih in kvantitativno v drugih.

Primer naloge: Anja spusti žogico z nekega balkona v stolpnici. Maja je na
balkonu dve nadstropji pod Anjo, Neja pa na balkonu še dve nadstropji nižje od
Maje. Med sabo primerjaj naslednje vrednosti: čas padanja žogice od Anje do
Maje, čas padanja žogice od Anje do Neje in čas padanja žogice od Maje do
Neje. Po velikosti od najmanjše k največji pa še naslednje vrednosti: hitrost
žogice ob balkonu, kjer je Anja, hitrost žogice ob balkonu, kjer je Maja, in
hitrost žogice ob balkonu, kjer je Neja. Višinska razlika med dvema
nadstropjema je tri metre. Vse primerjane vrednosti tudi izračunaj.
Komentar k primeru naloge: Pravilne so naslednje velikostne primerjave
oziroma izračunane vrednosti: čas padanja žogice od Maje do Neje < čas
padanja žogice od Anje do Maje < čas padanja žogice od Anje do Neje,
,
,
,
,
,
,
;
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11. ''Fermijevi'' problemi (angl. Fermi Problems) so naloge, pri katerih morajo
učenci oceniti vrednost izbrane količine. Bistvo naloge je, da se s smiselnimi
predpostavkami, povezanimi z enostavnim računanjem, omeji razpon vrednosti,
med katerimi je prava rešitev. Odgovor se poda z vrednostjo
.

Primer naloge: V kolikšnem času bi neka oseba prehodila razdaljo, ki je enaka
oddaljenosti Zemlje do Lune?

Komentar k primeru naloge: Za rešitev naloge je potrebno poiskati podatek o
razdalji med Zemljo in Luno ter približno oceniti hitrost hoje (npr.
). Povprečna oddaljenost Lune od Zemlje je
(Vir podatka:
https://sl.wikipedia.org/wiki/Luna). Iz teh dveh vrednosti izračunamo približen
čas hoje:
oziroma približno
(Zemljinih) let. Primer naloge
je povzet iz nabora takšnih nalog z ameriških tekmovanj (Bouffard, 1999).

12. Naloge, ob katerih se razvija sposobnost simbolnega razmišljanja (angl.
Problems to develop skill in symbolic reasoning) so pari enako zastavljenih
problemov, prvi s številskimi podatki in potrebno računsko rešitvijo in drugi s
potrebno simbolno rešitvijo.

Primer naloge:
a) Žogica, ki jo spustimo z balkona, doseže tla v času
. Kolikšna je
njena hitrost ob udarcu na tla? (Komentar k primeru naloge:
)
b) Žogica, ki jo spustimo z balkona, doseže tla v času . Kolikšna je njena
hitrost ob udarcu na tla? (Komentar k primeru naloge:
)

13. Naloge z meritvami (angl. Experimental-Data Problems) so zastavljene tako,
da učenci analizirajo podatke, ki so pridobljeni ob določenem eksperimentu.

Primer naloge: Otroci so raziskovali najvišje razgledne stolpe v Sloveniji. S
stolpov so spuščali žogico in merili čas padanja do tal pri vznožju stolpa.
Izmerili so naslednje čase:
,
,
,
,
,
,
,
in
.
Z računom ugotovi, približno kako visoki so stolpi. Kateri razgledni stolpi bi to
lahko bili?
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Komentar k primeru naloge:

Čas padanja žogice

Višina stolpa

Razgledni stolp:

3,3

53,5

Vinarium Lendava

2,5

30

na Rogli

2,4

28

na Plačkem vrhu

2,3

25,9 in 25

2,2

23

v Gonjačah

2,1

22

na Boču, na Planini nad Vrhniko

2,0

20

Razglednik

1,9

18

na Gomili

na Žusmu, na Stolpniku

Tabela 3: Čas padanja žogice in višina najvišjih slovenskih razglednih stolpov (Wikipedia, 2016)

Ameriški fizik Vazgen Shekoyan (Shekoyan, 2009) v svoji disertaciji deli probleme v
dve glavni skupini.
1. Naloge, ki imajo eno možno rešitev (ang. Single – Possibility Problems SPPs) so naloge, ki jasno predstavijo vse potrebne podatke, na razpolago je
primeren algoritem, ki zagotavlja pravilno rešitev.
2. Naloge, ki imajo več možnih rešitev (ang. Multiple – Possibility Problems MPPs) so problemi, ki niso jasno formulirani, vsi podatki niso podani, za
njihovo rešitev ni znanega algoritma, obstaja več možnih pravilnih rešitev
problema. Glede na osnovno predpostavko, ki jo naredi tisti, ki rešuje problem,
so možne popolnoma različne rešitve.
Ugotavlja še (Shekoyan, 2009), da se glede takšnih lastnosti nalog pojavljajo še drugi
izrazi:
a) dobro in slabo strukturirani problemi (izraza sta uporabljena najpogosteje),
b) dobro in slabo definirani problemi,
c) konvergentni in divergentni problemi.
Shekoyan k nalogam z več možnimi rešitvami (Shekoyan, 2009) prišteva situacije iz
vsakdanjega življenja in jih od problemov, ki jih običajno srečujemo v učbenikih,
razlikuje zaradi manjkajočih podatkov, navidezno nejasno definiranih ciljev in omejitev
in ker je možnih več pravilnih rešitev zastavljenega problema.
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Shekoyan v svoji disertaciji (Shekoyan, 2009) povzema ugotovitve Kitchenerja. Le-ta
predlaga tristopenjski model kognitivnega procesa za opis stopenj razmišljanja, skozi
katere gre nekdo, ki je soočen z nekim problemom:
1. kognicija,
2. metakognicija in
3. epistemološka kognicija.
V svojem delu (Shekoyan, 2009) še dodaja: ''Med stopnjami ni ostrih mej. Primer prve
stopnje kognitivne aktivnosti pri reševanju preprostih problemov je problem, ki
zahteva, da se naloga prebere, zazna problem, se napišejo preproste enačbe ter izračuna
neznano vrednost. Primer metakognitivne aktivnosti je spremljanje reševanja naloge
prve kognitivne stopnje, kot npr. preverjanje matematične rešitve, izdelava pravilnega
zapisa, izbira predstavitve rezultata, samostojno odločanje o časovni razporeditvi
reševanja ipd.. Primer aktivnosti epistemološke kognicije se odraža na mejah znanja,
kriterijih znanja, v predpostavkah, katera metoda reševanja naj se uporabi, limitiranju
primerov, oceni smiselnosti rešitev ipd..''
V zvezi z nalogami, ki imajo več možnih rešitev, pa Shekoyan (Shekoyan, 2009) meni:
''Kritična in raziskovalna komponenta reševanja problemov z več možnimi rešitvami je
epistemološka kognicija. Na tej stopnji posamezniki razmišljajo o mejah znanja, o
gotovosti vedenja, o pravilnosti osnovne predpostavke. Tisti, ki rešuje problem, bi se
naj vseskozi spraševal: ''Kako vem to?'' Epistemološka kognicija vpliva na
posameznikovo razumevanje narave problema ter na njegovo odločitev, katere
strategije so ustrezne za njegovo rešitev. To je pomembna stopnja razmišljanja v
realnem življenju. Strokovnjaki na nekem področju so na višjem nivoju epistemološke
kognicije kot novinci. Reševanje problemov z več možnimi rešitvami poveča
epistemološko kognicijo in napelje učence k bolj smiselnemu reševanju problemov, kar
jim pomaga zgraditi boljše konceptualno razumevanje fizike.''

Glede na zgornje opisane stopnje razmišljanja lahko računske naloge uvrstimo v prvo
stopnjo kognitivne aktivnosti. Naloga izbirnega tipa se lahko uvrsti v prvo ali drugo
stopnjo, odvisno od tega, kako je zastavljena in kakšni so možni priloženi odgovori,
med katerimi učenec izbira.

V Slovenskem prostoru se v srednjih šolah tradicionalno najpogosteje uporabljajo
računske naloge. Razen v najnovejših srednješolskih učbenikih (Babič & Mohorič,
2012), (Babič & Mohorič, 2013) in (Babič & Mohorič, 2014) je nekaj nalog izbirnega
tipa v zbirkah nalog Skozi fiziko z rešenimi primeri (avtor Hinko Šolinc) in zbirkah
nalog, ki sta prilogi učbenikoma Mehanika in toplota ter Elektrika, svetloba in snov
(avtorji Marjan Hribar s sodelavci).
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Z vpeljavo mature (leta 1995) in hkrati s tem maturitetnega izpita iz fizike se je razširila
uporaba nalog izbirnega tipa. Javno objavljene maturitetne izpitne pole, izdane zbirke
maturitetnih nalog ter januarja 2015 učiteljem omogočen dostop do banke nalog
Državnega izpitnega centra so postale dober in bogat vir tako nalog izbirnega tipa kot
tudi strukturiranih nalog.
Sodobnejše naloge, kot na primer naloge z več možnimi rešitvami, se pri nas pri pouku
fizike le redko uporabljajo. Pri testiranju v okviru te študije so bile v namen primerjave
odzivov fantov in deklet na različne tipe fizikalnih nalog uporabljene naloge treh tipov:
naloge izbirnega tipa, računske naloge in naloge z več možnimi rešitvami.

2.8 Mednarodne raziskave
V Sloveniji izvaja mednarodne raziskave v sodelovanju s tujimi institucijami Pedagoški
inštitut.
Pedagoški inštitut (Pedagoški inštitut, 2008) izvaja temeljne, razvojne in aplikativne
raziskave na vseh področjih vzgoje in izobraževanja. Poslanstvo Pedagoškega inštituta
je razvoj edukacijskih znanosti in spodbujanje njihovega interdisciplinarnega
povezovanja. Svojo dejavnost opravlja v okviru nacionalnega raziskovalnega programa
kot javno službo. Poleg tega opravlja tudi dejavnosti za druge naročnike v obsegu in na
način, določen s programom razvoja in letnim načrtom. Temeljne dejavnosti inštituta
so:


povezovanje s sorodnimi domačimi in mednarodnimi ustanovami,



izpolnjevanje statusnih, kadrovskih in infrastrukturnih pogojev za vključevanje
v stalna omrežja mednarodnega edukacijskega raziskovanja (OECD, IEA
študije, Evropska unija, Svet Evrope itd.),



usposabljanje in podiplomsko izobraževanje raziskovalcev,



svetovanje in diseminacija rezultatov raziskovalnega dela,



usmerjanje raziskovanja na področja, ki so za Slovenijo strateško pomembna,



organizacija in izvedba seminarjev, strokovnih srečanj in mednarodnih
konferenc,



sodelovanje sodelavcev
pedagoškem delu,



vključevanje v mednarodno raziskovalno dejavnost.

inštituta
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v

dodiplomskem

in

podiplomskem

2.8.1 PISA 2006
Na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve (Republika Slovenija Ministrstvo za
zunanje zadeve, 2015) je navedeno: ''Organizacija za gospodarsko sodelovanje in
razvoj (OECD) združuje 34 gospodarsko najrazvitejših držav na svetu, ki oblikujejo
svetovne standarde in načela v gospodarskih in razvojnih politikah. Prizadeva si za
oblikovanje politik, usmerjenih v doseganje gospodarske in družbene blaginje.
Spodbuja učinkovito uporabo ekonomskih virov, raziskave in poklicno usposabljanje,
finančno stabilnost in politike, ki zagotavljajo vzdržno gospodarsko rast. V tem okviru
OECD podpira globalno odprtost trgovine in prosti pretok kapitala. Aktivnosti OECD
so usmerjene v globino celotne družbene strukture. Skupina držav OECD z manj kot
petino svetovnega prebivalstva ustvari približno polovico svetovnega BDP.''
Dodano je še: ''Slovenija se je z včlanitvijo v OECD vključila v področne primerjalne
študije, kot so OECD Pregled zaposlovanja, Pregledna tabela inovacij, Zdravje na prvi
pogled, Pokojnine na prvi pogled, PISA (angl. Programme for International Student
Assesment) in ne nazadnje OECD ekonomski pregled. To povečuje vidnost Slovenije v
svetu in zaupanje širše mednarodne skupnosti vanjo.'' (Republika Slovenija Ministrstvo
za zunanje zadeve, 2015)
Raziskava PISA 2000 je bila fokusirana na področje branje in pripadajoča podpodročja.
Dekleta so dosegla boljše rezultate od fantov. V raziskavi PISA 2003 so bili na
matematičnem področju v večini sodelujočih držav boljši fantje. PISA 2006 je bila
usmerjena v raziskavo naravoslovnih dosežkov. Na splošno se je pokazala le majhna
razlika med spoloma. Nekoliko boljši so bili fantje na področjih Fizikalni sistemi in
Sistem Zemlja-vesolje. (OECD, 2009a)
2.8.2 TIMSS Advanced 2008
Je ena od raziskav IEA TIMSS (angl. IEA - International Association for the
Evaluation of Educational Achievement) mednarodnih ocenjevanj, ki so zasnovana za
primerjavo informacij o izobraževalnih dosežkih v več državah. V sodelujočih državah
se šolski sistemi razlikujejo, različni sta zahtevnost in globina obravnavanih vsebin.
Napredno ocenjuje dijake, ki so se izobraževali na področjih matematike in fizike na
višjem nivoju, ki so se v srednji šoli pripravljali za nadaljevanje šolanja na področju
matematike in naravoslovja na terciarni ravni; pri nas sta to izbrana matematika na
višjem nivoju splošne mature ter izbrana fizika na splošni maturi.
Ta mednarodna raziskava ocenjuje napredek znanja matematike in fizike pri dijakih
zadnjega letnika srednje šole, pri nas je to 4. letnik, v številnih državah 12. razred.
(Garden et al., 2006)
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3 Opis študije
Z namenom odgovoriti na zastavljena vprašanja je ta študija osredotočena na razliko
med fanti in dekleti v zvezi z dejavniki, ki vplivajo na njihov odnos do fizike, v zvezi z
njihovo izbiro fizike, ko le-ta ni več obvezen šolski predmet, v zvezi z njihovo izbiro
(preferenco) različnih tipov fizikalnih nalog ter v zvezi z njihovo uspešnostjo reševanja
nalog različnih tipov.
Raziskava med starši ter fanti in dekleti je bila izvedena v šolskem letu 2014/15. V njej
je sodelovalo 100 fantov in deklet iz štirih splošnih oddelkov drugega letnika I.
gimnazije v Celju in njihovi starši. Fantje in dekleta so bili iz oddelkov, ki sem jih
avtorica študije v tistem šolskem letu poučevala. V celoti (izbira in reševanje nalog,
izpolnjevanje vprašalnika) so bili pridobljeni podatki pri 92 fantih in dekletih ter 97
njihovih starših. V intervjujih je sodelovalo 10 drugošolcev (pet fantov in pet deklet.)
Starši vseh 100 v študijo povabljenih drugošolcev so soglašali s sodelovanjem svojih
otrok v raziskavi.

3.1 Raziskava med starši
Analizirani so odgovori 97 staršev fantov in deklet drugega letnika splošne gimnazije
na pripravljen vprašalnik (priloga Vprašalnik za starše) z desetimi vprašanji. Med starši
je bilo 41 staršev fantov in 56 staršev deklet. Med starši je bilo 75 % mam in 25 %
očetov. Večina staršev je izpolnila vprašalnik na uvodnem roditeljskem sestanku
septembra 2014.
V odgovorih so izrazili mnenje glede svojega spodbujanja otrok k izbiri naravoslovja,
še posebej k izbiri fizike. Navedli so načine reševanja problemov njihovih otrok pri
fiziki, stopnjo omogočanja otrokovega stika z naravo ter možnosti tehniških dejavnosti
v okviru njihovega doma.
Poleg demografskih podatkov so v tem delu študije analizirani tudi njihovi predlogi za
dejavnosti, na podlagi katerih bi se več deklet odločilo za izbiro fizike in navedbe o
vzrokih za manjšo prisotnost žensk pri študiju fizike in opravljanju poklica fizičarke.
Analizirani so tudi predlogi staršev za razvijanje pozitivnega odnosa njihovih otrok do
naravoslovja in tehnologije.

3.2 Raziskava med fanti in dekleti
Raziskava je potekala v šolskem letu 2014/15, in sicer po tri šolske ure v vsakem od
štirih oddelkov drugega letnika. Ure, namenjene raziskavi, so potekale po končanem
področju Mehanika, po tem, ko je bila snov v celoti obravnavana, utrjena in ocenjena.
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V analizo prvih treh delov raziskave so vključeni rezultati 92 drugošolcev (39 fantov in
53 deklet od 100 vseh v štirih oddelkih), ki so sodelovali pri vseh prvih treh delih
raziskave:
1) izbira nalog in utemeljevanje izbire,
2) reševanje izbranih in obveznih nalog,
3) izpolnjevanje vprašalnika,
4) sodelovanje v intervjuju.
V analizo niso vključeni rezultati tistih osmih drugošolcev, ki so sodelovali le v enem
oziroma dveh delih. Vzrok za nesodelovanje v vseh treh delih je odsotnost
posameznikov pri pouku tistega dne, ko se je izvajal del raziskave.
Prva dva dela (izbira in reševanje nalog) sta bila izvedena v dveh zaporednih urah po
urniku posameznega oddelka, tretja (izpolnjevanje vprašalnika) ni bila v vseh oddelkih
naslednja zaporedna šolska ura, ker je bilo potrebno uro izvesti v računalniški učilnici,
saj je izpolnjevanje vprašalnika potekalo v spletni obliki.
Z naključno izbranimi petimi fanti in petimi dekleti so bili kasneje izvedeni še
intervjuji. Z intervjuji se je dodatno potrjevalo njihovo mnenje glede izbire nalog.

Kdaj?
september 2014

Dogodek?
sestanek za starše

Kdo? (Koliko?)
starši (97)

december 2014

1. šolska ura
2. šolska ura

fantje (39), dekleta (53)
fantje (39), dekleta (53)

3. šolska ura

fantje (39), dekleta (53)
fantje (5), dekleta (5)

marec 2015

Dejavnost?
izpolnjevanje vprašalnika
izbira nalog, utemeljevanje
(ne)izbire nalog
reševanje izbranih (3) in
obveznih (3) nalog
izpolnjevanje vprašalnika
sodelovanje v intervjuju

Tabela 4: Dejavnosti sodelujočih staršev in drugošolcev v študiji

V tabeli 4 je prikazan časovni potek dejavnosti sodelujočih v študiji.

3.2.1 Izbira nalog, reševanje izbranih in obveznih nalog, izpolnjevanje
vprašalnika in sodelovanje v intervjujih

Dejavnosti sodelujočih fantov in deklet so grafično prikazane na sliki 7.
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Slika 7: Grafični prikaz dejavnosti sodelujočih fantov in deklet

Pripravljene naloge za izbiro (priloga Naloge za izbiro) so vsi sodelujoči prejeli
natisnjene. Izmed treh nalog v treh sklopih (''Film GRAVITACIJA'', ''SKOK V
VIŠINO'', ''VLAKEC SMRTI'') so izbrali po eno v vsakem sklopu. Izbrali so tisto
nalogo, ki bi jo reševali, če bi imeli možnost izbire. Svojo izbiro so vpisali v pripravljen
obrazec (priloga Izbira nalog (obrazec)), kjer so tudi utemeljili izbiro ene naloge izmed
treh v vsakem sklopu oziroma treh nalog izmed vseh devetih ter navedli vzroke, da se
za preostalih šestih nalog niso odločili.
V vsakem sklopu je glede na vrstni red:


prva naloga: naloga izbirnega tipa,



druga: računska naloga ter



zadnja: naloga z več možnimi rešitvami.

Naloge (po tri v vsakem sklopu) so sestavljene z istim fizikalnim problemom v ozadju.
Razlikovale so se v načinu zastavljenega problema, torej v tipu zastavljenega problema.
Namen tega dela ni bilo ugotavljanje razlik glede na spol pri izbiri in uspešnosti
reševanja glede na kontekst naloge, temveč glede na tip naloge. Glede na vsebinski
vidik nalog je bilo že ugotovljeno (Uljan, 2015), da dekleta mnogo raje izbirajo t. i.
dekliške naloge, kot pa fantovske ali nevtralne – zanimive oziroma nevtralne –
nezanimive.
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V drugem delu raziskave med fanti in dekleti so sodelujoči v študiji eno šolsko uro
reševali naloge, ki so jih preteklo uro izbrali ter tri dodatne obvezne naloge (priloga
Obvezne naloge). Uspešnost reševanja izbranih in obveznih nalog je analizirana glede
na spol.
Za tretji del dejavnosti drugošolcev je bil uporabljen pripravljen vprašalnik (priloga
Vprašalnik za dijake in dijakinje). Za pripravo in izpolnjevanje vprašalnika je bila
uporabljena odprtokodna aplikacija 1KA (https://www.1ka.si/), ki omogoča storitev
spletnega anketiranja. Je spletna storitev (SaaS - Software as a Service), ki združuje
podporo za naslednje funkcionalnosti:


razvoj, oblikovanje in tehnična izdelava spletnega vprašalnika,



izvedba spletne ankete: podpora vabilom in objavi ter zbiranje podatkov,



urejanje in analiza podatkov ter parapodatkov.

Intervjuje je z vsakim intervjuvancem posebej opravila nevtralna oseba z zapisovanjem
ključnih odgovorov. Odgovarjali so na vprašanja glede njihove izbire nalog ter
razlogov za to, da so nalogo izbrali oziroma je niso.
Anketirani so odgovarjali na naslednja pripravljena vprašanja:
1. Katere naloge ste izbrali?
2. Kaj je bil najpomembnejši razlog za izbiro teh nalog?
3. Kaj je najbolj vplivalo na vašo odločitev, da se za preostale naloge niste
odločili?
4. Ali bi se odločili drugače, če bi imeli ponovno možnost izbire med istimi
nalogami?
3.2.2 Analiza podatkov
Po končani zadnji fazi sodelovanja fantov in deklet so bili v spletni aplikaciji 1KA
(https://www.1ka.si/) z vnašanjem povezani podatki o njihovi uspešnosti pri reševanju
izbranih in obveznih nalog z njihovimi odgovori na zastavljena vprašanja v vprašalniku
(priloga Vprašalnik za dijake in dijakinje). V ta namen so se pri vseh treh delih
podpisali. Združeni podatki so analizirani s spletno aplikacijo 1KA in kasneje uvoženi
in dodatno analizirani s programom za statistične analize družboslovnih znanosti IBM
SPSS (angl. Statistic Programe for the Social Sciences – SPSS). Nazadnje so bili v
datoteko z uvoženimi podatki s programom IBM SPSS dodani še podatki o kodah
navedenih razlogov za izbiro oziroma proti izbiri posameznih nalog za izbiro.
Povezanost spremenljivke ''spol'' s spremenljivko, ki je bila pri določenem koraku
dejavnosti fantov in deklet oziroma vprašanju raziskovana, je bila ugotovljena s
pomočjo hi-kvadrat (Pearson hi-kvadrat) preizkusa, ki je bil opravljen s programom
SPSS. V osnovi je postavljena domneva (ničelna hipoteza), da spremenljivki nista
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povezani. Kjer je ugotovljena povezanost spremenljivke ''spol'' s trenutno raziskovano
spremenljivko, je dodan grafikon in izpis tabele hi-kvadrat preizkusa iz programa
SPSS. Povsod je dodana tudi interpretacija zavrnitve ničelne hipoteze, torej potrditve
nasprotne hipoteze, da sta raziskovani spremenljivki povezani. Interpretacija se povsod
nanaša na osnovno množico.
Hi-kvadrat test je oblika statistične analize (Kreativa, 2014), ki se uporablja v
raziskavah, kjer se pojavljajo nominalne spremenljivke. To so spremenljivke, kjer
posameznih vrednosti spremenljivke ne moremo medsebojno primerjati po velikosti,
med vrednostmi spremenljivke ni hierarhičnega odnosa. Spremenljivka ''spol'' je tipični
primer nominalne spremenljivke. Hi-kvadrat test nam pove, ali obstaja statistično
pomembna soodvisnost med dvema spremenljivkama. V študiji je uporabljen hikvadrat test za preizkus hipoteze neodvisnosti.
Da je hi-kvadrat test zanesljiv, morata biti izpolnjena dva pogoja: več kot 20 %
pričakovanih frekvenc ne sme biti manjših od 5 in najmanjša pričakovana frekvenca
mora biti vsaj 1.
V tabelah hi-kvadrat preizkusa oznaka Sig. pomeni signifikanco, to je tveganje, ki ga
povzročimo, če zavrnemo ničelno domnevo in sprejmemo alternativno. To je torej
tveganje, s katerim trdimo, da sta analizirani spremenljivki na populaciji povezani. Kot
je to običajno pri statističnih analizah, je ničelna domneva zavrnjena in sprejeta
alternativna/nasprotna, kjer tveganje ni večje od 5 % (signifikanca ni večja od 0,05).
K tej študiji priloženi grafikoni so bili večinoma pripravljeni v programu Microsoft
Excel. Izjema so grafikoni, pridobljeni iz poročil Državnega izpitnega centra.
Podnaslovljeni so z napisom ''Slika: ''.

3.3 Mednarodne raziskave
V zvezi z raziskovano problematiko so zanimivi tudi podatki o uspešnosti slovenskih
fantov in deklet pri sodelovanju v mednarodnih raziskavah. Analizirani so podatki
raziskave PISA 2006 in TIMSS Advanced 2008, ki so bili pridobljeni na Pedagoškem
inštitutu. Analiza je osredotočena na uspešnost reševanja nalog glede na spol. V tabeli 5
so predstavljeni osnovni podatki o teh dveh raziskavah.

Raziskava:
PISA 2006
TIMSS Advanced 2009

Sodelujoči v Sloveniji:
15-letniki (1. letnik srednje šole
oz. 9. razred osnovne šole)
kandidati za maturo iz fizike
(4. letnik srednje šole)

Raziskovana tematika:
naravoslovna pismenost
znanje fizike

Tabela 5: Predstavitev v študijo vključenih mednarodnih raziskav
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3.3.1 PISA 2006
''Naloge raziskave PISA merijo naravoslovno pismenost, ki se nanaša na
posameznikovo naravoslovno znanje in uporabo tega znanja pri prepoznavanju
vprašanj, pridobivanje novega znanja, na razlaganje znanstvenih pojavov in sklepanje o
tematikah, ki so povezane z naravoslovjem, na razumevanje značilnosti naravoslovja
kot oblike človeškega znanja in raziskovanja, zavedanje o tem, kako naravoslovje in
tehnologija oblikujeta naše materialno, intelektualno in kulturno okolje, ter na
pripravljenost sodelovanja pri reševanju vprašanj, povezanih z naravoslovjem in
idejami naravoslovja.'' (OECD, 2009b)
V to študijo so vključeni rezultati raziskave PISA 2006. Slovenski 15-letniki so reševali
naravoslovne naloge, objavljene v drugem delu publikacije (Nacionalni center PISA,
Pedagoški inštitut, 2008a). V prvem delu publikacije so naloge predraziskave PISA
2006, v tretjem delu pa naloge, ki so bile uporabljene v preteklih raziskavah, v katerih
Slovenija ni sodelovala. Naloge, ki so javno objavljene, se ne nameravajo več uporabiti
v naslednjih raziskavah. V drugem delu je osem nalog s skupno 286 vprašanji. Naloge
so pregledali področni strokovnjaki, reševali so jih fantje in dekleta vseh srednješolskih
izobraževalnih programov v Sloveniji in nekaterih osnovnih šol.
Naloge so sestavljene iz uvodnega besedila, ki mu sledi več vprašanj. Nekatera
vprašanja so zastavljena tako, da učenec izbere pravilni odgovor, pri nekaterih pa ga
napiše. Raziskava PISA vsebuje različne tipe nalog: izbirni tip (naloge zaprtega tipa) in
naloge s kratkimi ali daljšimi odgovori (naloge odprtega tipa). (Nacionalni center PISA,
Pedagoški inštitut, 2008a)
Vsa (tudi tista, ki jih slovenski udeleženci raziskave niso reševali) vprašanja so v
angleškem jeziku objavljena v publikaciji (OECD, 2009b).
Najpomembnejši razlogi za študij razlike med spoloma so: razumevanje izvora
neenakosti, izboljšanje povprečnega rezultata, izboljšanje razumevanja procesa učenja.
Razlike med spoloma prikažejo področja, na katerih okoliščine in lastnosti učencev
vplivajo na njihov uspeh. Raziskava PISA je že v osnovi zasnovana tako, da daje
odgovore na mnoga vprašanja v zvezi z razliko med spoloma.
3.3.2 TIMSS Advanced 2008
Pri tej raziskavi so sodelovale naslednje države: Armenija, Iran, Italija, Libanon,

Nizozemska, Norveška, Filipini, Rusija, Slovenija in Švedska, nekatere izmed njih (tudi

6

V tej študiji je v analizi uspešnosti reševanja upoštevanih 23 nalog, pri preostalih petih vprašanjih se je
raziskoval odnos ali mnenje sodelujočih o določenih temah. V publikaciji so ta vprašanja označena z
dodanim ''S''.
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Slovenija) že v raziskavi v letu 1995. Naslednje ocenjevanje TIMSS Advanced je bilo
izvedeno v letu 2015.
Na področju fizike so se preverjale naslednje vsebine: mehanika (30 % po deležu
vsebine), elektrika in magnetizem (30 %), toplota in temperatura (20 %) ter atomska in
jedrska fizika (20 %). Zastopana so bila naslednja kognitivna področja: poznavanje
dejstev (poznavanje dejstev, opisovanje lastnosti in pojavov) (30 %), uporaba znanja
(povezovanje znanja, uporaba modelov, iskanje rešitev, razlaga pojavov) (40 %) in
sklepanje (analiza problema in rešitev po korakih, posplošeni zaključki, splošne enačbe,
prenos na nove situacije, povezovanje več situacij in področij fizike, uporaba
matematičnih postopkov v fizikalnih situacijah, utemeljitev rešitve problema,
oblikovanje hipotez, napovedovanje drugih pojavov, sprememb, fizikalnih pogojev,
interpretacija podatkov in rezultatov) (30 %). Izmed sedmih blokov nalog (P1 - P7) so
bile naloge 3 blokov uporabljene iz preteklega ocenjevanja v letu 1995 (P1, P2 in P3),
naloge preostalih 4 blokov (P4 - P7) so bile na novo sestavljene. V knjižicah (za
fizikalni del 5 - 8), ki so jih prejeli dijaki, so bile različno kombinirane skupine nalog,
npr. v knjižici 8: P2, P5 in P7.
V izdani brošuri (Babič et al., 2009) so navedene in komentirane naloge, ki so javno
objavljene in ne bodo uporabljene na naslednjih testiranjih. Teh nalog je 37, kar je le
polovica vseh nalog, ki so jih reševali slovenski sodelujoči.
Poleg reševanja matematičnih in fizikalnih problemov so anketirani izpolnili vprašalnik
o svojem domačem in šolskem življenju, ravnatelji o šoli, učitelji o problematiki
predmeta, ki ga poučujejo.

3.4 Splošna matura
V delu te študije, ki preiskuje izbiro in uspešnost reševanja fizikalnih nalog, je
raziskano, katera področja najpogosteje izberejo slovenski fantje in dekleta, ki so
opravljali splošno maturo iz predmeta fizika v letih od 2012 do vključno 2015. Na
podlagi podatkov, ki so bili pridobljeni pri Državnem izpitnem centru (RIC), je
analizirana tudi njihova uspešnost reševanja posameznih nalog. Posebna pozornost je
namenjena raziskovanju razlik glede na spol kandidatov.
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4 Predstavitev rezultatov
4.1 Raziskava med starši
Kjer se vsota števila odgovorov ne sklada s številom oddanih vprašalnikov, ni bilo
označenih odgovorov. Vrednosti v % so zaokrožene na cele odstotke, zato tudi pri tem
prihaja do malenkostnih odstopanj. V tabelah tega podpoglavja (razen v tabelah 6 in 7)
je navedeno število fantov in deklet, za katere so starši izbrali posamezno kategorijo. V
oklepaju je (razen v tabelah 6 in 7) v odstotkih naveden njihov delež znotraj spola.
a) Moja trenutna zaposlitev je:
Področje zaposlitve
starša:

V celoti
povezana z
naravoslovjem.
11 (11)

Delno povezana
z naravoslovjem.

Ni povezana z
naravoslovjem.

Število (delež vseh
25 (26)
56 (58)
oddanih (%)):
Tabela 6: Področje zaposlitve staršev anketiranih drugošolcev

Sem brez
zaposlitve.
4 (4)

Prevladujejo starši z zaposlitvijo, ki ni povezana z naravoslovjem (58 %). Zaposlenih v
celoti v zvezi z naravoslovjem je le približno desetina vseh. Podatki so prikazani v
tabeli 6.
b) Kakšen je tip naselja, v katerem živite?
Vrsta naselja
Center
Obrobje
Manjše strnjeno
Strnjeno vaško
Raztresene hiše ali hiše
prebivališča:
mesta
mesta
naselje (kraj, trg)
naselje
na samem
Število (delež vseh
12 (12)
26 (27)
33 (34)
15 (15)
11 (11)
oddanih (%)):
Tabela 7: Delež otrok anketiranih staršev glede na vrsto naselja, kjer prebivajo

Največ (približno tretjina) jih živi v manjšem strnjenem naselju, nekaj manj (27 %) na
obrobju mesta, 15 % v strnjenem vaškem naselju, po približno desetina pa v centru
mesta in v raztresenih hišah ter hišah na samem. Glejte tabelo 7.

c) Kaj stori vaš otrok, če se pojavi problem pri učenju fizikalnih vsebin? (Možno
je bilo izbrati več odgovorov.)
Starši so lahko izmed podanih odgovorov glede iskanja pomoči svojih otrok izbrali več
možnosti. Podatki v tabeli 8 kažejo, da si večji delež fantov (76 %) kot deklet (55 %)
pomaga sam z zapiski in učbenikom. Pri sošolcih in sošolkah išče pomoč več deklet (50
%) kot fantov (41 %). Starši oziroma drugi sorodniki pomagajo vsem v približno
enakem deležu (39 % fantom in 36 % deklet). Pomoč inštruktorja uporabi desetina
fantov, deklet enkrat več, dve desetini. Nihče izmed 41 fantov se ne sprijazni z
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nerazumevanjem/neznanjem, vsi poiščejo neko obliko pomoči. Eno dekle izmed 56 se
sprijazni z nerazumevanjem/neznanjem, vendar tudi ta poišče drugo obliko pomoči.

Pomaga si sam s svojimi
zapiski in učbenikom.
Poišče pomoč pri sošolcih
oz. sošolkah.
Pomagam mu jaz oz. drug
sorodnik.
Uporabi pomoč inštruktorja.
Se
sprijazni
z
nerazumevanjem/neznanjem
in ne poišče pomoči.

Fantje
31 (76)

Dekleta
31 (55)

17 (41)

28 (50)

16 (39)

20 (36)

4 (10)

11 (20)

/

1 (2)

Tabela 8: Mnenje staršev glede iskanja pomoči svojih otrok ob problemu z učenjem fizike

d) Izberite odgovor, ki najbolje označuje vaše mnenje.
Se popolnoma strinjam.
Menim, da bi bilo
potrebno mlade
usmerjati k
naravoslovnim
študijskim
usmeritvam.
Svojega otroka
spodbujam k
naravoslovni
poklicni usmeritvi.
Sina/hčerko
spodbujam k izbiri
fizike na maturi.
V domačem okolju
svojemu otroku
omogočam stik z
naravo.
Moj otrok ima
možnost tehniških
dejavnosti v okviru
doma.

To velja le delno.

Ne strinjam se s trditvijo.

Fantje

Dekleta

Fantje

Dekleta

Fantje

Dekleta

23 (56)

28 (50)

16 (39)

22 (39)

1 (2)

6 (11)

15 (37)

18 (32)

22 (54)

29 (52)

3 (7)

9 (16)

7 (17)

2 (4)

19 (46)

27 (48)

14 (34)

26 (46)

36 (88)

51 (91)

2 (5)

2 (4)

1 (2)

1 (2)

23 (56)

18 (32)

15 (37)

33 (59)

2 (5)

4 (7)

Tabela 9: Mnenje staršev v zvezi z usmerjanjem svojih otrok k naravoslovju in fiziki, omogočanjem stika z
naravo, možnostjo tehniških dejavnosti doma glede na spol otroka

Približno polovica staršev vseh je prepričanih, da bi bilo potrebno mlade usmerjati k
študiju naravoslovja, delno se s tem strinja 39 % staršev tako fantov kot deklet, okoli
desetina staršev deklet se s tem ne strinja.
Približno tretjina vseh staršev svoje otroke spodbuja k naravoslovni poklicni usmeritvi,
malo več kot polovica jih to počne le delno, 16 % staršev deklet in le 7 % fantov ne
spodbuja svojih otrok k naravoslovnemu poklicu.
K izbiri fizike na maturi sinove spodbuja 17 % staršev, hčerke le 4 %, slaba polovica
vseh jih spodbuja le delno, hčerk ne spodbuja slaba polovica staršev, sinov 34 %.
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Približno 90 % staršev vseh v svojem domačem okolju omogoča stik z naravo.
Približno polovica fantov (56 %) ima v okviru doma možnost tehničnih dejavnosti, več
kot polovica deklet (59 %) ima to možnost le delno.
Podatki o zgoraj navedenih mnenjih staršev so prikazani v tabeli 9.

Če povežemo posamezne odgovore po posameznikih, lahko posebej za fante in dekleta
ugotovimo še navedeno v nadaljevanju.

Tip naselja prebivališča:
Število deklet:
V domačem
popolnoma
okolju svojemu
delno
otroku
omogočam stik z
ne
naravo.
Moj otrok ima
popolnoma
možnost
delno
tehniških
dejavnosti v
ne
okviru doma.

Strnjeno vaško
naselje

10 (18)
7
1

Manjše strnjeno
naselje
(kraj, trg)
16 (29)
16
/

11 (20)
11
/

Raztresene hiše
ali hiše na
samem
11 (20)
11
/

1

/

/

/

/

/
7

2
6

5
11

3
7

8
2

1

1

/

1

1

Center
mesta

Obrobje
mesta

8 (14)
6
1

Tabela 10: Mnenje staršev o možnosti deklet za stik z naravo in tehniških dejavnosti glede na tip naselja

Velika večina (91 %) staršev dekletom popolnoma omogoča stik z naravo, ne glede na
to kje živijo. 73 % deklet, ki živijo v raztresenih hišah ali hišah na samem, ima možnost
tehniških dejavnosti, od preostalih 45, ki živijo drugje, jih ima delno to možnost 69 %.
Samo tri dekleta od 56 nimajo možnosti ukvarjanja s tehniko. Glejte tabelo 10.

Tip naselja prebivališča:
Število fantov:
V domačem
popolnoma
okolju svojemu
delno
otroku
omogočam stik z
ne
naravo.
Moj otrok ima
popolnoma
možnost
delno
tehniških
dejavnosti v
ne
okviru doma.

Center
mesta

Obrobje
mesta

Manjše strnjeno
naselje
(kraj, trg)

Strnjeno
vaško naselje

Raztresene
hiše ali hiše
na samem

4 (10)
3
1

16 (39)
14
1

17 (41)
15
/

4 (10)
4
/

/
/
/

/

1

/

/

/

1
3

7
7

12
4

3
1

/
/

/

2

/

/

/

Tabela 11: Mnenje staršev o možnosti fantov za stik z naravo in tehniških dejavnosti glede na tip naselja

Podatki v tabeli 11 kažejo, da ima 88 % fantov ne glede na to, kje živijo, omogočen stik
z naravo. Dobra polovica (56 %) ima popolno možnost tehniških dejavnosti, 37 % vseh
fantov ima to možnost delno, samo dva fanta z obrobja mesta doma nimata možnosti
tehniških dejavnosti.
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Poklicna usmeritev starša:

V celoti
povezana z
naravoslovjem.
8 (14)
5
3

Delno povezana z
naravoslovjem.

Ni povezana z
naravoslovjem.

Sem brez
zaposlitve.

Število deklet :
11 (20)
35 (63)
2 (4)
Menim, da bi bilo
popolnoma
9
13
1
potrebno
mlade
delno
2
16
1
usmerjati
k
naravoslovnim
ne
/
/
6
/
študijskim
usmeritvam.
Svojega
otroka
popolnoma
4
6
8
/
spodbujam
k
delno
3
5
19
2
naravoslovni poklicni
ne
1
/
8
/
usmeritvi.
popolnoma
1
/
1
/
Sina/hčerko
delno
5
6
14
2
spodbujam k izbiri
ne
2
4
20
/
fizike na maturi.
Tabela 12: Mnenje staršev o spodbujanju deklet k naravoslovju in fiziki glede na njihovo poklicno usmeritev

Sedmina (14 %) staršev deklet ima naravoslovno zaposlitev. Skoraj dve tretjini (63 %)
izmed njih se strinja z usmerjevanjem mladih k študiju naravoslovja, 38 % izmed njih
le delno. Samo en starš svoje hčerke ne usmerja k naravoslovnemu poklicu, ostali jih
vsaj delno (polovica popolnoma, 38 % delno ). Samo eno hčerko starš spodbuja k izbiri
fizike, večino (63 %) delno spodbujajo, dve dekleti pa sploh ne. Glejte podatke v tabeli
12.
Dve desetini staršev deklet je poklicno delno povezanih z naravoslovjem, večina izmed
njih (82 %) se strinja z usmerjanjem mladih k študiju naravoslovja, vsi jih vsaj delno
usmerjajo k izbiri naravoslovnega poklica (55 % popolnoma, 45 % delno). Dobra
polovica hčerke delno usmerja k izbiri fizike na maturi, nihče popolnoma.
Skoraj dve tretjini staršev deklet ima družboslovno zaposlitev. Dobra tretjina (37 %) teh
meni, da je mlade potrebno usmerjati k naravoslovju, skoraj polovica (46 %) jih meni
to le delno. Dobra polovica (54 %) hčerke delno usmerja k naravoslovnemu poklicu,
večina (57 %) jih ne spodbuja k izbiri mature iz fizike.

Podatki o mnenju staršev fantov glede usmerjanja in spodbujanja k naravoslovju
oziroma fiziki so prikazani v tabeli 13.
8 % staršev fantov (trije od 41) ima naravoslovno zaposlitev. Večina jih popolnoma
podpira usmerjanje mladih k študiju naravoslovja. Po tretjina jih popolnoma, delno ali
sploh ne usmerja k naravoslovnemu poklicu, nihče sina ne usmerja k izbiri fizike na
maturi, delno dve tretjini.
Dobra tretjina staršev fantov (35 %) je zaposlenih v delni povezavi z naravoslovjem.
Dobri dve tretjini (71 %) izmed njih meni, da je potrebno mlade usmerjati k študiju
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naravoslovja, vsi jih vsaj delno usmerjajo k naravoslovnemu poklicu. 29 % jih sinove
spodbuja k izbiri fizike, 43 % jih k temu spodbuja delno.

Poklicna usmeritev starša:

V celoti
povezana z
naravoslovjem.
3 (8)
2
/

Delno
povezana z
naravoslovjem.
14 (35)
10
4

Ni povezana z
naravoslovjem.

Sem brez
zaposlitve.

Število fantov:
21 (53)
2 (5)
Menim, da bi bilo
popolnoma
11
1
potrebno mlade
delno
10
1
usmerjati
k
naravoslovnim
ne
1
/
/
/
študijskim
usmeritvam.
Svojega
otroka
popolnoma
1
7
7
/
spodbujam
k
delno
1
6
13
1
naravoslovni
poklicni
ne
1
/
1
1
usmeritvi.
popolnoma
/
4
3
/
Sina/hčerko
delno
2
6
10
/
spodbujam
k
izbiri fizike na
ne
1
3
8
2
maturi.
Tabela 13: Mnenje staršev o spodbujanju fantov k naravoslovju in fiziki glede na njihovo poklicno usmeritev

Med starši fantov je dobra polovica (53 %) takšnih, katerih zaposlitev ni povezana z
naravoslovjem. Vsi so vsaj delno mnenja, da se naj mlade usmerja k študiju
naravoslovja (52 % popolnoma). 62 % jih delno usmerja k izbiri naravoslovnega
poklica. K izbiri fizike na maturi spodbuja svojega sina le sedmina teh staršev.

Višina dosežene formalne
izobrazbe starša:

Osnovna
šola ali
manj
/
/
/

Poklicna
šola

Štiriletna
srednja
šola
10 (18)
5
4

Višja ali
visoka
strokovna
šola
10 (18)
5
4

Univerzitetna
izobrazba

Znanstveni
magisterij
ali doktorat
3 (5)
2
1

Število deklet:
7 (13)
26 (46)
Menim, da bi bilo popolnoma
4
12
potrebno mlade
delno
3
10
usmerjati
k
naravoslovnim
ne
/
/
1
1
4
študijskim
usmeritvam.
Svojega
otroka popolnoma
/
1
4
5
6
spodbujam
k
delno
/
6
4
4
14
naravoslovni
poklicni
ne
/
/
2
1
6
usmeritvi.
popolnoma
/
/
/
/
2
Sina/hčerko
delno
/
5
5
6
8
spodbujam
k
izbiri fizike na
ne
/
2
5
3
16
maturi.
Tabela 14: Usmerjanje deklet k naravoslovju in fiziki glede na višino dosežene formalne izobrazbe starša

/
2
1
/
/
3
/

Podatki, prikazani v tabeli 14, prikazujejo, da večina staršev deklet (89 %), ne glede na
višino njihove izobrazbe, meni, da je potrebno (delno 39 % ali v celoti 46 %) mlade
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usmerjati k študiju naravoslovja. Približno polovica staršev deklet (52 %), ne glede na
njihovo izobrazbo, svoje hčerke delno usmerja k naravoslovnemu poklicu.
Starša samo dveh deklet od 56-tih hčerki spodbujata k izbiri fizike na maturi. Oba sta
univerzitetno izobražena. Skoraj polovica (48 %) staršev hčerke delno spodbuja k tej
izbiri, 46 % staršev deklet jih ne spodbuja k tej izbiri.

V nadaljevanju analize glejte podatke v tabeli 15. 98 % staršev fantov, ne glede na
njihovo izobrazbo, je mnenja, da je potrebno (delno 39 %, v celoti 59 %) mlade
usmerjati k študiju naravoslovja.
54 % staršev sinove delno spodbuja k naravoslovni poklicni usmeritvi (največ (36 %)
med njimi jih ima višjo oz. visoko strokovno izobrazbo), približno tretjina (34 %)
popolnoma, od teh je največji delež (47 %) univerzitetno izobraženih.
Izmed večine staršev dijakov, ki sinove delno spodbujajo k izbiri fizike, jih je največ
(32 %) končalo štiriletno srednjo šolo. 43 % oz. največ izmed staršev, ki sinov ne
spodbujajo k tej izbiri, jih ima univerzitetno izobrazbo. 89 % staršev fantov, ki sinove
spodbujajo k izbiri fizike, je končalo bodisi višje- oz. visokošolski študij bodisi
univerzitetni študij.

Višina dosežene formalne
izobrazbe starša:

Osnovna
šola ali
manj
1 (2)
/
1

Poklicna
šola

Štiriletna
srednja
šola
10 (24)
5
5

Višja ali
visoka
strokovna
šola
10 (24)
7
3

Univerzitetna
izobrazba

Znanstveni
magisterij
ali doktorat
2 (5)
1
1

Število fantov:
4 (10)
14 (34)
Menim, da bi popolnoma
2
9
bilo
potrebno
delno
2
4
mlade usmerjati
k naravoslovnim
ne
/
/
/
/
1
/
študijskim
usmeritvam.
Svojega otroka popolnoma
/
1
4
2
7
1
spodbujam
k
delno
/
2
6
8
5
1
naravoslovni
poklicni
ne
1
/
/
/
2
/
usmeritvi.
Sina/hčerko
popolnoma
/
/
1
3
3
/
spodbujam
k
delno
/
2
6
4
5
2
izbiri fizike na
ne
1
1
3
3
6
/
maturi.
Tabela 15: Usmerjanje fantov k naravoslovju in fiziki glede na višino dosežene formalne izobrazbe starša

Sledijo besedilni odgovori staršev na vprašanja v nadaljevanju vprašalnika.
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Najpogosteje navedeni odgovori na vprašanje: ''Tako pri nas kot v tujini študira fiziko
in se kasneje poklicno ukvarja z njo več moških kot žensk. Kateri so po vašem mnenju
najpomembnejši vzroki za to? '' so bili:








to so moški poklici, saj so moški bolj tehnični tipi, nagnjenost k tehniki, ki je
bližje moškim kot ženskam, miselnost, da te poklice uspešneje opravlja moški
del populacije, večji stik moške populacije s tehničnimi vedami, stereotipi, v
družbi prisotna etiketa moškega poklica in mnenje, da ženske niso primerne,
vpliv vzgoje, usmerjanje doma, tradicionalna usmerjenost/delitev družbe na
moške in ženske poklice, nepopularizacija tovrstnih poklicev med ženskami,
predsodki, pomanjkanje razvojno usmerjenega razmišljanja in načrtovanja,
dekleta premalo spodbujamo k naravoslovnim dejavnostim,
večja povezanost oz. udeležba ženske v družini (mati), ženske se težje odločajo
za študij in ta poklic predvsem zaradi težjega usklajevanja dela in družine,
obremenitve na delovnem mestu, težak študij, majhno število delovnih mest,
primernih za ženske, moški imajo večjo možnost zaposlitve,
v osnovni šoli je to predstavljen kot fantovski predmet, način spodbujanja že v
osnovni šoli, dekleta si verjetno ne znajo predstavljati, kaj bi lahko počela, kje
bi bila zaposlena.

Najpogostejši predlogi staršev na vprašanje: ''Kaj bi po vašem mnenju opogumilo več
deklet za izbiro fizike?'' so bili:








zanimiv pouk fizike, privlačni poskusi, prepričljivi profesorji, ki znajo navdušiti
za predmet in posledično za študij/poklic, več ekskurzij v institucije, ki se
ukvarjajo s fizikalnimi vedami, obiski tehničnih muzejev, ogledi laboratorijev,
pri razlagi učne snovi uporaba več didaktičnega materiala, več delavnic, teorijo
podkrepiti s praktičnimi primeri, razlaga uporabnosti fizike, zanimivi krožki,
vključevanje v društva, ki se ukvarjajo s to dejavnostjo, zunanji
strokovnjaki/predavanja, obogatitev z najrazličnejšimi praktičnimi poskusi, lažji
učni načrt, bolj spodbujati dekleta, ki so včasih premalo ambiciozna čeprav jih
tematika zanima, drugačen pristop do deklet, ki včasih potrebujejo več
individualne obravnave,
boljša izbira za zaposlitev, sprememba državnih lobijev v izobraževanju,
spodbujanje domačega okolja, spodbujanje šole, promocije v šolah, v medijih,
izdaja zloženk,
predstavitev uspešnih žensk na tem področju, predstavitev možnosti zaposlitev,
stimulacija plače, raziskovalna dejavnost, predstavitev poklicev primernih za
ženske povezanih s fiziko, da so ta delovna mesta prosta, dobro plačana, širša
oz. sistemska podpora, primeren odnos družbe, enake možnosti pri zaposlovanju
v raziskovalnih institucijah,
zgodnje prepoznavanje nadarjenosti in njeno ''negovanje'', več naravoslovnih
dejavnosti ponujenih že v zgodnjem otroštvu in nižjih razredih OŠ.
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Najpogostejši odgovori staršev na vprašanje: ''Na kakšen način bi po vašem mnenju pri
dijakih in dijakinjah ustvarili bolj pozitiven odnos do naravoslovja in tehnologije?'' so
bili:


povezava teorije z realnostjo, s prikazom praktičnih primerov iz življenja, da si
laže predstavljajo, več stika z naravo, praktičnega dela, eksperimentov, večji
poudarek na te predmete že v osnovni šoli,



organizacija naravoslovnih taborov, terensko delo, vključevanje oz. vpogled v
proizvodnjo, s praktičnimi delavnicami v naravoslovnih laboratorijih, inštitutih,
s povabilom znanih in uspešnih naravoslovnih znanstvenikov v njihovo sredino,
večja možnost izbirnih predmetov,



možnosti poslovnega uspeha na tem področju, zaposlitvene možnosti v tujini in
doma (uspešna podjetja), nadpovprečni dohodki, veliko podjetniških priložnosti,
preko pozitivnih sporočil v vseh medijskih oblikah, seznanjanje, da je
prihodnost v tehnološkem napredku, boljša predstavitev naravoslovnih poklicev
v procesu šolanja.

Starši torej zelo pogosto navajajo vpliv zunanjih dejavnikov (šole, družbe, vrstnikov
ipd.) na priljubljenost naravoslovja pri njihovih otrocih in pri odločanju za izbiro teh
predmetnih področij ter študija oziroma izbire poklicne poti na teh področjih.

59

4.2 Raziskava med fanti in dekleti
4.2.1 Izbira nalog
Izbira posameznih nalog glede na spol je prikazana v tabeli 16, izbira po tipu nalog
glede na spol pa v tabeli 17. V obeh tabelah so vrednosti najpogosteje izbranih nalog
oziroma tipov nalog zapisane krepko.
Sklop
‘’Film
GRAVITACIJA’’
‘’SKOK
VIŠINO’’

V

‘’VLAKEC
SMRTI’’

Št. naloge
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Fantje
24
9
6
17
10
12
18
10
11

Dekleta
39
11
3
19
16
18
30
16
7

Skupaj
63
20
9
36
26
30
48
26
18

Tabela 16: Število izbranih posameznih nalog glede na spol

V vseh treh sklopih je bila ne glede na spol najpogosteje izbrana naloga izbirnega tipa.
V prvem sklopu je 62 % fantov in 74 % deklet izbralo nalogo tega tipa. V drugem
sklopu so vsi redkeje izbirali nalogo tega tipa: 44 % fantov ter 36 % deklet. V tretjem
sklopu pa dekleta dosti pogosteje kot v drugem, fantje zelo podobno kot v drugem (46
% fantje, 57 % dekleta).
Tip naloge
Naloga izbirnega tipa
Računska naloga
Naloga z več možnimi rešitvami

Fantje
59
29
29

Dekleta
88
43
28

Tabela 17: Izbrane naloge glede na tip nalog in spol

Kot kažejo podatki v tabeli 17, so bile računske naloge v vseh sklopih drugi
najpogosteje izbran tip. Fantje so enako pogosto izbrali računske naloge kot naloge z
več možnimi rešitvami. Dekleta so izmed vseh treh tipov nalog najredkeje izbrala
nalogo z več možnimi rešitvami.
Izbrana
Ni izbrana
Povprečna
Standardna
Povprečna
Standardna
ocena
deviacija
ocena
deviacija
Izbirni tip
3,77
0,919
0,848
3,96
Računska naloga
0,736
3,81
0,937
3,99
Več možnih rešitev
0,971
3,84
0,685
3,93
Tabela 18: Podatki o povprečni oceni sodelujočih dijakov glede na njihovo odločitev o izbiri posameznega tipa
naloge

Izračunane vrednosti v tabeli 18 prikazujejo povezavo med izbiro tipa naloge in končno
oceno pri fiziki v preteklem šolskem letu. Krepko označene vrednosti prikazujejo
podatek o izbiri uspešnejših sodelujočih drugošolcev pri določenem tipu naloge.
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Drugošolci, ki niso izbrali naloge izbirnega tipa, so imeli višjo povprečno oceno od
tistih, ki so izbrali to nalogo. V nasprotju s tem tipom nalog so računsko in nalogo z več
možnimi rešitvami izbrali drugošolci z v povprečju višjo oceno v preteklem letu. Torej
so uspešnejši sodelujoči raje izbrali računsko nalogo z eno ali več možnimi rešitvami,
nalogi izbirnega tipa pa so se raje izognili.

Pri analizi utemeljitev fantov in deklet, zakaj je oziroma ni bila določena naloga
izbrana, sta bili uporabljeni naslednji kodirni shemi (glejte tabeli 19 in 20).
Sodelujoči v študiji niso izbirali med ponujenimi odgovori, temveč so sami zapisali
razloge, ki so po njihovem mnenju vplivali na njihovo odločitev. Pri navajanju
razlogov, da se za posamezno nalogo niso odločili, so uporabili več raznovrstnih
utemeljitev, zato je pri kodirni shemi razlogov za neizbrano posamezno nalogo več
kategorij.

Odgovori.

Zanimiva.
Lahka.

Utemeljitev.
Vprašanje.
DA/NE.

Odgovor zmede.

Nalogo sem izbral/-a, ker:
so podani odgovori, je možnost preverjanja in ponovnega
računanja, primerjanja rešitve, je zaprti tip vprašanja, najkrajše
reševanje, možnost ugibanja v primeru neznanja
je zanimiva naloga, v povezavi s filmom
je lahka, kratka naloga, jo znam rešiti s svojim znanjem,
razumljiva, preprosta, enostavna, ne potrebuješ veliko znanja za
pravilno rešitev
jo lahko utemeljiš in ''dokažeš'' rešitev z računom, rešiš
sistematično, uporabiš formulo, je klasična naloga
je vprašanje dobro zastavljeno, je dovolj podatkov za reševanje,
podatki so točni, razločni, smiselni, je najbolj razumljiva naloga
lahko samo odgovoriš, preveriš DA ali NE, ni potrebno natančno
računati, ni potrebno utemeljiti, lahko samo logično premisliš, si
predstavljaš ob skici, je 50% možnosti, da prav odgovoriš, dobiš
točke za postopek
ni odgovorov, ki bi te zmedli

Tabela 19: Kodirna shema kategorij razlogov za izbiro posamezne naloge

Iz podatkov v tabelah in v grafikonih v nadaljevanju je razvidno, da so fantje in dekleta
navedli za določen tip naloge tipične/podobne razloge.
Kategorije razlogov, pri katerih je bilo izmed vseh sodelujočih manj kot 5% omemb, so
v analizi navajanja razlogov za izbiro oziroma proti izbiri posamezne naloge združene v
možnost Drugo.
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Izbirni tip naloge.

Ni odgovorov.
Utemeljitev z računom.
Podatki.

Potrebno utemeljiti.

DA/NE.
Drug tip naloge.
Težka.

Predolga.
Prelahka.

Ali.
Enaka naloga.

Naloge nisem izbral/-a, ker:
ne maram nalog z obkroževanjem, niso mi všeč naloge
izbirnega tipa, se ne skoncentriram na nalogo, ampak na
rešitve, dani odgovori lahko zmedejo, so zavajajoči,
zaradi 3. in/ali 4. odgovora je težja odločitev, že manjša
odstopanja, zaokroževanje lahko povzročijo napačno
izbiro
ni danih odgovorov, ne vem, kako naj utemeljim, ne
morem preveriti rezultata
je lažje utemeljiti z računom
podatki niso natančno definirani, so nesmiselni, situacija
je opisana manj natančno, je premalo podatkov, zaradi
okvirnih podatkov bi se mi zdela rešitev nezanesljiva,
bolj zapletena kot ostali dve nalogi
je potrebno utemeljiti/napisati rešitev z računom, točnim
postopkom, zapisati posamezne korake rešitve, težko je
sistematično napisati korake, potrebno je več razmišljati,
ni možno natančno določiti, si predstavljati situacijo
je potrebno odgovoriti z DA ali NE, vprašanje te lahko
zmede, lahko se zmotiš že na začetku
imam raje drug tip naloge, ena od preostalih dveh nalog
mi je bolj všeč, ni mi všeč ta naloga
je naloga težka/težja od ostalih dveh, manj razumljiva od
drugih dveh, prezahtevna, bolj komplicirana, težko
zastavljena
porabim preveč časa, je preveč besedila, ni kratka,
jedrnata naloga, je največ dela
je prelahko, rešitev je možno uganiti, ne predstavlja
izziva, je preveč vsakdanja, ni zanimiva, samo podatke
vstavimo v enačbo in izračunamo
mi vprašanja z ''ali'' niso všeč, niso mi všeč primerjave
je 1. naloga v tem sklopu enaka, so v bistvu vse naloge
enake

Tabela 20: Kodirna shema kategorij razlogov proti izbiri posamezne naloge

V nadaljevanju so analizirane navedbe razlogov fantov in deklet, da so posamezno
nalogo izbrali oziroma je niso. V tabelah je navedeno število fantov in deklet, ki so
navedli posamezen razlog, da so oziroma niso izbrali naloge. V oklepaju je dodan
njihov delež znotraj spola (izražen v %).

Naloge izbirnega tipa
Naloge tega tipa (naloga 1, 4 in 7) so v vseh treh sklopih prva naloga po vrstnem redu.
Vsebine nalog so v prilogi (priloga Naloge za izbiro).
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Naloga 1 (izbirni tip):
V tabeli 21 ter grafikonih 3 in 4 so prikazani navedeni razlogi za izbiro naloge 1 in
razlogi proti njeni izbiri. Večina fantov in deklet, ki so izbrali to nalogo, je za razlog
navedla možnost izbiranja med podanimi odgovori. Večina tistih, ki naloge niso izbrali,
je ni izbrala, ker jim naloga izbirnega tipa ne ustreza. Fantje so navedli še več drugih
razlogov, zakaj naloge niso izbrali, drugače pa se ni pokazala bistvena razlika glede na
spol.

Izbira:

Razlog:
Odgovori.
Lahka.
Drugo.
Izbirni tip naloge.
Drugo.

DA

NE

Fantje
19 (49)
4 (10)
1 (3)
7 (18)
8 (21)

Dekleta
34 (64)
3 (6)
2 (4)
11 (21)
3 (6)

Tabela 21: Najpogostejši razlogi za odločanje glede izbire naloge 1 po spolu

Izbira naloge 1 - DA
40
30
20

Fantje

10

Dekleta

0
Odgovori.

Lahka.

Drugo.

Grafikon 3: Kategorije razlogov za izbiro naloge 1 glede na spol

Izbira naloge 1 - NE
15
10
Fantje

5

Dekleta

0
Izbirni tip
naloge.

Drugo.

Grafikon 4: Kategorije razlogov, da naloga 1 ni bila izbrana, glede na spol
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Naloga 4 (izbirni tip):
Naloga izbirnega tipa v sklopu 2, naloga 4, je bila izbrana manjkrat kot naloga
izbirnega tipa prvega sklopa nalog. Vendar je najpogosteje naveden razlog za izbiro
enak, možnost izbire med podanimi odgovori, tako pri fantih kot pri dekletih.
Največ dekletom in fantom, ki niso izbrali te naloge, niso všeč naloge izbirnega
tipa. Glejte podatke in prikaz v tabeli 22 ter v grafikonih 5 in 6.

Izbira:

Razlog:
Odgovori.
Drugo.
Izbirni tip naloge.
Podatki.
Drug tip naloge.
Težka.
Drugo.

DA

NE

Fantje
10 (26)
6 (15)
8 (21)
4 (10)
1 (3)
4 (10)
6 (15)

Dekleta
19 (36)
1 (2)
18 (34)
4 (8)
6 (11)
4 (8)
1 (2)

Tabela 22: Najpogostejši razlogi za odločanje glede izbire naloge 4 po spolu

Izbira naloge 4 - DA
20
15
Fantje

10

Dekleta

5
0
Odgovori.

Drugo.

Grafikon 5: Kategorije razlogov za izbiro naloge 4 glede na spol

Izbira naloge 4 - NE
20
15
10

Fantje
Dekleta

5
0
Izbirni tip Podatki. Drugi tip
naloge.
naloge.

Težka.

Drugo.

Grafikon 6: Kategorije razlogov, da naloga 4 ni bila izbrana, glede na spol
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Naloga 7 (izbirni tip):
Kot pri prejšnjih dveh nalogah izbirnega tipa, je tudi pri izboru naloge 7, naloge
izbirnega tipa v sklopu 3, najpogosteje naveden razlog: podani odgovori. Tisti, tako
fantje kot dekleta, ki niso izbrali te naloge, navajajo kot razlog dejstvo, da jim
naloge izbirnega tipa niso všeč, oziroma da so se jim zdeli problematični podatki.
Podatki o razlogih glede izbiranja naloge 7 so zapisani v tabeli 23 ter grafično
prikazani v grafikonih 7 in 8.

Izbira:

Razlog:
Odgovori.
Drugo.
Izbirni tip naloge.
Podatki.
Drugo.

DA
NE

Fantje
12(31)
6 (15)
9 (23)
4 (10)
8 (21)

Dekleta
29 (55)
2 (4)
13 (25)
3 (6)
6 (11)

Tabela 23: Najpogostejši razlogi za odločanje glede izbire naloge 7 po spolu

Izbira naloge 7 - DA
40
30
20

Fantje

10

Dekleta

0
Odgovori.

Drugo.

Grafikon 7: Kategorije razlogov za izbiro naloge 7 glede na spol

Izbira naloge 7 - NE
15
10
5

Fantje

0

Dekleta
Izbirni Podatki. Drugo.
tip
naloge.

Grafikon 8: Kategorije razlogov, da naloga 7 ni bila izbrana, glede na spol
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Analiza v intervjujih pridobljenih mnenj fantov in deklet je potrdila ugotovitve glede
nalog izbirnega tipa. Intervjuvana dekleta navajajo naslednje razloge za izbiro naloge
izbirnega tipa: zaradi podanih možnih rešitev se mi zdi pot do rešitve lažja, sem bolj
prepričana vase, ker lahko preverim svoj rezultat, lažje je izločati napačne rešitve,
naloga z izbiro prave rešitve je hitreje rešena, točke si zagotoviš s primerjavo s
podanimi rezultati. Fantje so navedli: če naloge ne znam rešiti, lahko uganem pravi
rezultat, podani odgovori me usmerjajo pri reševanju, naloga je lahko rešljiva, ker so
znani vsi podatki, naloge s podanimi odgovori se mi zdijo najlažje.
Iz odgovorov je možno sklepati, da tako fantje kot dekleta izberejo nalogo, za katero
menijo, da je lahka, hitro rešljiva in se za njeno pravilno rešitev ni potrebno zelo
potruditi. Oziroma z drugimi besedami: želijo enostavno pot do pravilne rešitve.
Dekletom so podani odgovori v pomoč pri preverjanju njihove rešitve. Tako so lahko
bolj prepričane v pravilnost svoje rešitve.

Računske naloge
Računske naloge (naloge 2, 5 in 8) so po vrstnem redu v vseh treh sklopih druga
naloga. Glejte vsebine nalog v prilogi (priloga Naloge za izbiro).

Kot pri nalogah izbirnega tipa so se tudi pri računskih nalogah pojavile tipične
navedene kategorije razlogov. Vendar druge kot pri nalogah izbirnega tipa.
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Naloga 2 (računska naloga z eno rešitvijo):
Fantom in dekletom, ki so izbrali to nalogo, ustreza utemeljitev rešitve naloge z
računom. Tiste, ki naloge niso izbrali, moti, da ni odgovorov, s katerimi bi si lahko
pomagali pri reševanju, ni jim všeč računska utemeljitev oziroma jim je bolj všeč
drugačen tip nalog. Glejte podatke v tabeli 24 ter prikaza v grafikonih 9 in 10.

Izbira:
DA

NE

Razlog:
Utemeljitev.
Drugo.
Ni odgovorov.
Potrebna utemeljitev.
Drug tip naloge.
Enaka naloga.
Drugo.

Fantje
5 (13)
4 (10)
8 (21)
6 (15)
4 (10)
5 (13)
7 (18)

Dekleta
8 (15)
3 (6)
20 (38)
10 (19)
7 (13)
4 (8)
1 (2)

Tabela 24: Najpogostejši razlogi za odločanje glede izbire naloge 2 po spolu

Izbira naloge 2 - DA
10
8
6
4
2
0

Fantje
Dekleta

Grafikon 9: Kategorije razlogov za izbiro naloge 2 glede na spol

Izbira naloge 2 - NE
25
20
15
Fantje

10

Dekleta
5
0
Ni
Potrebna Drugi tip
odgovorov. utemeljitev. naloge.

Enaka
naloga.

Drugo.

Grafikon 10: Kategorije razlogov, da naloga 2 ni bila izbrana, glede na spol
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Naloga 5 (računska naloga z eno rešitvijo):
Izbira:

Razlog:
Lahka.
Utemeljitev.
Vprašanje.
Ni odgovorov.
Podatki.
Potrebna utemeljitev.
Drug tip naloge.
Težka.
Predolga.
Drugo.

DA

NE

Fantje
5 (13)
4 (10)
2 (5)
3 (8)
3 (8)
5 (13)
5 (13)
3 (8)
5 (13)
4 (10)

Dekleta
3 (6)
9 (17)
4 (8)
11 (21)
7 (13)
6 (11)
5 (9)
5 (9)
/
3 (6)

Tabela 25: Najpogostejši razlogi za odločanje glede izbire naloge 5 po spolu

Izbira naloge 5 - DA
10
8
6
4
2
0

Fantje
Dekleta

Grafikon 11: Kategorije razlogov za izbiro naloge 5 glede na spol

Izbira naloge 5 - NE
12
10
8
6
4
2
0

Fantje
Dekleta

Grafikon 12: Kategorije razlogov, da naloga 5 ni bila izbrana, glede na spol

Fantje so kot najpogostejša razloga, da so nalogo 5 izbrali, navedli enostavnost naloge
in možnost utemeljitve rešitve z računom. Dekleta pri tej nalogi najbolj pritegne
računsko utemeljevanje rešitve. Fantje najpogosteje niso izbrali naloge, ker jim je všeč
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drugačen tip naloge, ker ne želijo utemeljevati z računom in se jim zdi predolga. Največ
deklet je naloga 5 odvrnila, ker ni podanih možnih rešitev, med katerimi bi izbrala
pravo, in ker se jim zdijo problematični podatki. Podatke o kategorijah razlogov za
izbiro in proti izbiri naloge 5 glejte v tabeli 25. Isti podatki so predstavljeni še v
grafikonih 11 in 12.

Naloga 8 (računska naloga z eno rešitvijo):
Tako fantje kot dekleta, ki so izbrali nalogo 8, najpogosteje kot razlog za tako odločitev
navajajo ugodno možnost računske utemeljitve rešitve zastavljenega problema.
Najpogostejši razlogi, ki so od te naloge odvrnili fante, so problematični podatki,
potrebno računsko utemeljevanje, kot razlog navajajo tudi ugotovitev, da je ta naloga
enaka kot vsaj ena od drugih dveh v tem sklopu. Največ dekletom, ki naloge niso
izbrale, ne ustreza računsko utemeljevanje, naslednji najpogostejši navedeni razlog
proti izbiri naloge je pogrešanje odgovorov za preverjanje rešitve problema. Poglejte
tabelo 26 ter grafikona 13 in 14.

Izbira:

Razlog:
Utemeljitev.
Vprašanje.
Drugo.
Ni odgovorov.
Podatki.
Potrebna utemeljitev.
Težka.
Enaka naloga.
Drugo.

DA

NE

Fantje
5 (13)
2 (5)
3 (8)
2 (5)
6 (15)
6 (15)
4 (10)
5 (13)
6 (15)

Dekleta
11 (21)
4 (8)
1 (2)
11 (21)
1 (2)
15 (28)
5 (9)
1 (2)
4 (8)

Tabela 26: Najpogostejši razlogi za odločanje glede izbire naloge 8 po spolu

Izbira naloge 8 - DA
12
10
8
6
4
2
0

Fantje
Dekleta

Grafikon 13: Kategorije razlogov za izbiro naloge 8 glede na spol
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Izbira naloge 8 - NE
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Fantje
Dekleta

Grafikon 14: Kategorije razlogov, da naloga 8 ni bila izbrana, glede na spol

Kot pri prvem tipu nalog (naloge izbirnega tipa) lahko tudi pri računskih nalogah
ugotovimo, da se pojavijo približno enako tipične kategorije navedenih razlogov za in
proti izboru določene naloge. Dekleta bolj kot fantje pogrešajo podane odgovore za
preverjanje svojih rešitev. Ne glede na spol pa večini tistih, ki so nalogo izbrali, ustreza
utemeljevanje rešitve naloge z računom.
Tista intervjuvana dekleta, ki so izbrala računsko nalogo, so to utemeljila takole: naloga
se mi zdi najlažja, ker poznam ''formulo'', po kateri izračunam rešitev, všeč mi je
pisanje vmesnih korakov, ker lahko za kakšen posamezen pravilen korak dobim točke,
čeprav naloge ne rešim pravilno v celoti, fantje pa: računski postopek se mi zdi
enostaven.
Vprašana dekleta pa so navedla naslednje razloge, da računske naloge niso izbrale: te
naloge so težje, ker ni podanih možnih odgovorov, ne morem preveriti pravilnosti svoje
rešitve, fantje pa: ni mi všeč oziroma zdi se mi težje, da moram rešitev utemeljiti z
izpisanim računom.

Naloge z več možnimi rešitvami

Te naloge (oštevilčene s 3, 6 in 9) so po vrstnem redu zadnja naloga v vsakem izmed
treh sklopov nalog. Vsebine nalog so navedene v prilogi (priloga Naloge za izbiro). Vsi
sodelujoči v študiji so jih izbrali najmanjkrat.
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Naloga 3 (računska naloga z več možnimi rešitvami):
Fantje, ki bi reševali to nalogo, bi jo zaradi možnosti odgovora z DA in NE na
zastavljeno vprašanje. Največ tistih, ki naloge niso izbrali, tako fantov kot deklet, je ne
bi reševali zaradi problematičnih/pomanjkljivih podatkov. Naslednja najpogostejša
kategorija razloga, da naloge niso izbrali, je tako pri fantih kot dekletih njena težavnost.
Nekaj dekletom je bolj všeč drugačen tip nalog. Glejte številske podatke v tabeli 27 ter
prikaz v grafikonih 15 in 16.

Izbira:

Razlog:
DA/NE.
Drugo.
Podatki.
Drug tip naloge.
Težka.
Drugo.

DA

NE

Fantje
6 (15)
/
17 (44)
/
8 (21)
8 (21)

Dekleta
1 (2)
2 (4)
18 (34)
5 (9)
16 (30)
11 (21)

Tabela 27: Najpogostejši razlogi za odločanje glede izbire naloge 3 po spolu

Izbira naloge 3 - DA
8
6
4
2
0

Fantje
Dekleta
DA/NE

Drugo.

Grafikon 15: Kategorije razlogov za izbiro naloge 3 glede na spol

Izbira naloge 3 - NE
20
15
10
Fantje

5

Dekleta

0
Podatki. Drugi Težka. Drugo.
tip
naloge.

Grafikon 16: Kategorije razlogov, da naloga 3 ni bila izbrana, glede na spol
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Naloga 6 (računska naloga z več možnimi rešitvami):
Podobno kot pri prejšnji nalogi z več možnimi rešitvami so tisti (fantje in dekleta), ki so
jo izbrali za reševanje, navedli kot razlog za to možnost odgovora na zastavljen
problem z DA oziroma NE. Podatki so številsko prikazani v tabeli 28, grafično pa v
grafikonih 17 in 18.

Izbira:
DA

NE

Razlog:
Utemeljitev.
DA/NE.
Drugo.
Ni odgovorov.
Podatki.
Potrebna utemeljitev.
Težka.
Ali.
Drugo.

Fantje
1 (3)
8 (21)
3 (8)
1 (3)
5 (13)
3 (8)
5 (13)
6 (15)
7 (18)

Dekleta
4 (8)
9 (17)
4 (8)
4 (8)
11 (21)
2 (4)
9 (17)
6 (11)
4 (8)

Tabela 28: Najpogostejši razlogi za odločanje glede izbire naloge 6 po spolu

Fantje večinoma niso izbrali te naloge, ker se vprašanje prične na ''Ali'', ker je težka
oziroma so videli problem v podatkih. Največ dekletom so se zdeli problematični
podatki, sledi delež deklet, ki se jim je zdela naloga težka.

Izbira naloge 6 - DA
10
8
6
4
2
0

Fantje
Dekleta

Grafikon 17: Kategorije razlogov za izbiro naloge 6 glede na spol
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Izbira naloge 6 - NE
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Grafikon 18: Kategorije razlogov, da naloga 6 ni bila izbrana, glede na spol

Naloga 9 (računska naloga z več možnimi rešitvami):

Izbira:
DA

NE

Razlog:
Vprašanje.
DA/NE.
Drugo.
Ni odgovorov.
Podatki.
DA/NE.
Drug tip naloge.
Težka.
Predolga.
Ali.
Drugo.

Fantje
4 (10)
4 (10)
3 (8)
/
6 (15)
/
2 (5)
9 (23)
5 (13)
5 (13)
1 (3)

Dekleta
1 (2)
5 (9)
/
5 (9)
11 (21)
6 (11)
3 (6)
17 (32)
1 (2)
3 (6)
1 (2)

Tabela 29: Najpogostejši razlogi za odločanje glede izbire naloge 9 po spolu

Fantom in dekletom, ki so izbrali nalogo 9, je bilo všeč vprašanje z možnostjo
odgovora z DA ali NE, vprašanje se jim je zdelo dobro zastavljeno. Kot kažejo podatki
v tabeli 29 in prikaz v grafikonih 19 in 20, se je največ tako fantom in dekletom, ki
naloge 9 niso izbrali, zdela težka, sledi naveden razlog glede problematičnih podatkov,
fantom se je naloga zdela tudi predolga, dekleta so pogrešala podane odgovore za
preverjanje svoje rešitve.
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Izbira naloge 9 - DA
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Dekleta

Grafikon 19: Kategorije razlogov za izbiro naloge 9 glede na spol
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Grafikon 20: Kategorije razlogov, da naloga 9 ni bila izbrana, glede na spol

Izmed naključno izbranih intervjuvanih nihče ni izbral naloge tega tipa. Dekleta ga niso
izbrala, ker: ni podanih odgovorov za primerjavo moje rešitve, je zame naloga pretežka,
težja od drugih dveh v istem sklopu, manjkajo podatki, fantje pa, ker: bi mi reševanje
vzelo preveč časa, je ena od ostalih dveh nalog lažja, bi moral računati še druge stvari,
ne samo končno rešitev, ni vseh potrebnih podatkov.

Večini vseh (tako fantom kot dekletom) veliko pomeni možnost preverjanja svojega
rezultata z danimi možnimi odgovori. Računske naloge ne izberejo, ker ne morejo
preveriti svojega rezultata, tistim, ki jo izberejo, je všeč možnost utemeljitve z
računom. Teh nalog so dobro vajeni od pouka fizike, saj se te naloge pri nas
tradicionalno uporabljajo najpogosteje. Nalog, ki imajo več možnih rešitev, ne izberejo,
ker vidijo problem v netočnih, nepopolnih podatkih, zdijo se jim težko rešljive. Praksa
kaže, da se v našem prostoru naloge tega tipa sploh ne uporabljajo in takšnega
razmišljanja (razen peščice najboljših) niso niti vajeni. Z intervjuji so bile preverjene
oziroma potrjene najpomembnejše ugotovitve glede izbire nalog.
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Samo eno intervjuvano dekle bi ob morebitnem ponovnem izbiranju nalog zamenjalo
eno nalogo. V tretjem sklopu bi namesto računske izbrala nalogo izbirnega tipa, ki se ji
je kasneje zdela lažja. Fantje in dekleta so navedli, da so že ob prvi izbiri izbrali naloge,
ki so se jim zdele najlažje in najhitreje rešljive, dekleta so še dodala, da so že izbrala
naloge izbirnega tipa zaradi možnosti preverjanja rešitve in tega ne bi zamenjale.

Največja razlika pri navedbi razlogov pri izbiri naloge se je med fanti in dekleti
pokazala pri nalogah 3, 4, 8, 9. Za podrobnejšo statistično analizo bi bilo potrebnih več
sodelujočih v študiji, da bi bila zanesljivost dovolj velika.

4.2.2 Uspešnost reševanja izbirnih in obveznih nalog
Uspešnost reševanja posamezne naloge je razvrščena v eno izmed 4 stopenj:


Rešena naloga. (



Nepopolno rešena. (



Malo rešena. (



Nič rešena. (

)
)

)
)

Vsaki stopnji uspešnosti je v oklepaju pripisana številčna koda uspešnosti ( ).
V kategorijo ''Rešena naloga.'' so vključene popolnoma pravilne in dokončane rešitve
nalog. ''Nepopolno rešena.'' naloga pomeni, da je bila naloga pravilno nastavljena in
rešena do neke stopnje, vendar rešitev ni bila (pravilno) dokončana. V kategorijo ''Malo
rešena.'' naloga so razvrščene rešitve nalog, ki so bile samo zasnovane, vendar ni bilo
pravilnega nadaljnjega reševanja. ''Nič rešena.'' naloga je tista, pri kateri ni bilo niti
osnovne pravilne predpostavke za uspešno nadaljevanje reševanja.
Indeks uspešnosti (IU) (dodan stolpec v tabelah tega podpoglavja) je izračunan za
posamezno nalogo kot povprečje vrednosti kod uspešnosti za tiste fante in dekleta, ki so
izbrali nalogo. Možne so vrednosti v intervalu med 1 in 4. V izračunu se oznaka
uporablja za število fantov oziroma deklet, ki so nalogo rešili z uspešnostjo, določeno s
številsko kodo uspešnosti . Npr.
pri nalogi 1 pomeni, da je osem deklet rešilo
nalogo 1 nepopolno. Indeks uspešnosti je izračunan po naslednjem obrazcu:

Niti pri uspešnosti reševanja izbirnih niti obveznih nalog se ni pokazala bistvena razlika
med spoloma.
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V nadaljevanju so pri vseh nalogah v opisno analizo uspešnosti reševanja vključene
rešitve izbranih nalog. V tabelah so dodane vrednosti števila fantov in deklet, ki niso
izbrali posamezne naloge.

Sklop ‘’Film GRAVITACIJA’’
Uspešnost reševanja izbrane naloge prvega sklopa ‘’Film GRAVITACIJA’’ je
prikazana v tabeli 30. Navedeno je število fantov oziroma deklet glede na njihovo
izbiro in stopnjo uspešnosti rešitve izbrane naloge.
Naloga 1 (izbirni tip):
63 % fantov in 64 % deklet, ki so izbrali to nalogo, je rešilo to nalogo popolnoma
pravilno. Nepopolne rešitve so bile pri 25 % fantih in 21 % dekletih. Malo oziroma nič
rešitev je bilo pri 13 % fantih in 15 % dekletih.
Med tistimi fanti in dekleti, ki so nalogo rešili popolnoma pravilno, je kot razlog za
izbiro te naloge večina (88 %) navedla ''možnost izbire med podanimi odgovori'', le 7,5
% izmed njih se je zdela naloga ''lahka''.
Naloga 2 (računska naloga z eno rešitvijo):
Popolnoma je rešilo to nalogo 78 % fantov in 73 % deklet, ki so jo izbrali. Brez
kakršnekoli rešitve ni bil nihče, ostali (22 % fantov ter 27 % deklet) so to nalogo rešili
malo oz. nepopolno.
Med vsemi, ki so nalogo 2 rešili popolnoma pravilno, jih je 60 % navedlo razlog za
izbiro te naloge ''enostavnost utemeljitve z računom''. Preostalih 40 % je navedlo druge
posamične razloge.
Fantje
Indeks
uspešnosti

Dekleta
Indeks
uspešnosti

Rešena naloga.
15
25
Nepopolno rešeno.
6
8
Naloga 1
3,46
3,44
Malo rešeno.
2
4
Nič rešeno.
1
2
Ni izbrana.
15
14
Rešena naloga.
7
8
Nepopolno rešeno.
2
1
Naloga 2
3,78
3,55
Malo rešeno.
/
2
Nič rešeno.
/
/
Ni izbrana.
30
42
Rešena naloga.
4
/
Nepopolno rešeno.
1
2
Naloga 3
3,33
2,67
Malo rešeno.
/
1
Nič rešeno.
1
/
Ni izbrana.
33
50
Tabela 30: Izbira in uspešnost reševanja nalog sklopa ‘’Film GRAVITACIJA’’ glede na spol
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Naloga 3 (računska naloga z več možnimi rešitvami):
Pravilno sta rešili to nalogo dve tretjini fantov (4 od 6), ki so jo izbrali, in nobeno dekle.
Vsa dekleta (3) so nalogo rešila nepopolno oz. malo.
Vsi, ki so rešili nalogo 3 pravilno v celoti (štirje fantje), so jo izbrali, ker jim je ustrezal
odgovor ''DA/NE''.

Sklop ‘’SKOK V VIŠINO’’
Uspešnost reševanja izbrane naloge drugega sklopa ‘’SKOK V VIŠINO’’ je prikazana
v tabeli 31. Navedeno je število fantov oziroma deklet glede na njihovo izbiro in
stopnjo uspešnosti rešitve izbrane naloge.

Fantje
Indeks
uspešnosti

Dekleta
Indeks
uspešnosti

Rešena naloga.
6
5
Nepopolno rešeno.
2
5
Naloga 4
2,47
2,42
Malo rešeno.
3
2
Nič rešeno.
6
7
Ni izbrana.
22
34
Rešena naloga.
5
2
Nepopolno rešeno.
/
2
Naloga 5
2,90
1,44
Malo rešeno.
4
3
Nič rešeno.
1
9
Ni izbrana.
29
37
Rešena naloga.
/
/
Nepopolno rešeno.
6
5
Naloga 6
2,08
2,06
Malo rešeno.
1
9
Nič rešeno.
5
4
Ni izbrana.
27
35
Tabela 31: Izbira in uspešnost reševanja nalog sklopa ‘’SKOK V VIŠINO’’ glede na spol

Naloga 4 (izbirni tip):
Pri tej nalogi je bila uspešnost reševanja tako pri fantih kot pri dekletih bolj razpršena.
Popolnoma je rešilo nalogo 35 % fantov in 26 % deklet. Nepopolno jo je rešilo 12 %
fantov in 26 % deklet, malo 18 % fantov in 11 % deklet, nič rešena ni bila naloga pri 35
% fantih in 37 % dekletih.
82 % vseh, ki so pravilno rešili nalogo 4, je izbralo to nalogo zaradi ugodja že podanih
odgovorov, med katerimi so izbirali pravo rešitev.
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Naloga 5 (računska naloga z eno rešitvijo):
To nalogo so dekleta reševala slabše od fantov. 56 % jih nič ni rešilo naloge, takih
fantov je bilo 10 %. Malo rešena naloga je bila pri 40 % fantov in 19 % deklet,
nepopolno je nalogo rešilo nič fantov in 13 % deklet. Pravilno je rešila to nalogo
polovica fantov in le 13 % deklet.
Med sodelujočimi v študiji, ki so nalogo 5 rešili popolnoma pravilno, jih je 29 %
nalogo izbralo, ker se jim je zdela lahka, 57 % izmed njih pa, ker jim je všeč
utemeljevanje z računom.

Naloga 6 (računska naloga z več možnimi rešitvami):
Te naloge ni popolnoma pravilno rešil nihče. Dekleta so jo reševala nekoliko slabše od
fantov. Delno jo je rešila polovica fantov in 28 % deklet, malo 8 % fantov in polovica
deklet, nič je ni rešilo 42 % fantov in 22 % deklet.
Med tistimi sodelujočimi drugošolci, ki so to nalogo rešili delno pravilno, jih je 73 %
nalogo izbralo, ker jim je všeč možnost odgovora z DA oziroma NE.

Sklop ‘’VLAKEC SMRTI’’
Uspešnost reševanja izbrane naloge tretjega sklopa ‘’VLAKEC SMRTI’’ je prikazana v
tabeli 32. Navedeno je število fantov oziroma deklet glede na njihovo izbiro in stopnjo
uspešnosti rešitve izbrane naloge.

Fantje
Indeks
uspešnosti

Dekleta
Indeks
uspešnosti

Rešena naloga.
/
1
Nepopolno rešeno.
4
5
Naloga 7
1,61
1,73
Malo rešeno.
3
9
Nič rešeno.
11
15
Ni izbrana.
21
23
Rešena naloga.
1
/
Nepopolno rešeno.
4
3
Naloga 8
2,30
1,63
Malo rešeno.
2
4
Nič rešeno.
3
9
Ni izbrana.
29
37
Rešena naloga.
/
/
Nepopolno rešeno.
4
2
Naloga 9
2,27
2,00
Malo rešeno.
6
3
Nič rešeno.
1
2
Ni izbrana.
28
46
Tabela 32: Izbira in uspešnost reševanja nalog sklopa ‘’VLAKEC SMRTI’’ glede na spol
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Naloga 7 (izbirni tip):
Izkazalo se je, da je bila ta naloga zahtevna za vse, ne glede na spol in navkljub tako
množični izbiri. Vendar so bila tokrat dekleta malenkost boljša od fantov. Rešilo jo je
samo eno dekle. Nepopolno jo je rešilo 22 % fantov in 17 % deklet, malo 17 % fantov
in 30 % deklet. Večina je ni popolnoma nič rešila, in sicer 61 % fantov in polovica
deklet.
Tisti sodelujoči drugošolci, ki so to nalogo izbrali, so ne glede na uspešnost reševanja
kot glavni razlog za izbiro naloge navedli možnost uporabe podanih odgovorov. To se
ujema z ugotovitvami pri nalogah izbirnega tipa v prvih dveh sklopih.

Naloga 8 (računska naloga z eno rešitvijo):
Pri tej nalogi so bili uspešnejši fantje, pravilno jo je rešil en fant in nobeno dekle.
Nepopolno jo je rešilo 40 % fantov in 19 % deklet, malo petina fantov in četrtina
deklet. Nič je ni rešilo 30 % fantov in kar 56 % deklet.
Tudi pri tej računski nalogi so tisti fantje in dekleta, ki so jo uspešno (v celoti ali delno)
rešili, kot razlog za izbiro navedli enostavnost računskega utemeljevanja poteka
reševanja.

Naloga 9 (računska naloga z več možnimi rešitvami):
Tudi ta naloga se je izkazala za zahtevno, pravilno je ni rešil nihče. Ponovno so bili
nekoliko boljši fantje. Nepopolno jo je rešilo 36 % fantov in 29 % deklet, malo 55 %
fantov in 43 % deklet. Nič je ni rešilo 9 % fantov in kar 29 % deklet.
Število tistih, ki so nalogo 9 izbrali za reševanje, je zelo majhno, zato ni smiselno
primerjati razlogov za izbiro z njihovo uspešnostjo pri reševanju.

Obvezne naloge
Uspešnost reševanja obveznih nalog je prikazana v tabeli 33. Navedeno je število
fantov oziroma deklet glede na njihovo stopnjo uspešnosti rešitve izbrane naloge.
Naloga 1 (računska naloga z več možnimi rešitvami):
4 % deklet in 3 % fantov so nalogo rešili popolnoma pravilno, nepopolno jo je rešilo 41
% fantov in 26 % deklet, malo 44 % fantov in kar 62 % deklet ter nič 13 % fantov in 8
% deklet.
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Fantje
Indeks
uspešnosti

Dekleta
Indeks
uspešnosti

Rešena naloga.
1
2
Nepopolno rešeno.
16
14
Naloga 1
2,33
Malo rešeno.
17
33
Nič rešeno.
5
4
Rešena naloga.
23
26
Nepopolno rešeno.
1
9
Naloga 2
2,90
Malo rešeno.
3
5
Nič rešeno.
12
13
Rešena naloga.
3
3
Nepopolno rešeno.
3
4
Naloga 3
1,56
Malo rešeno.
7
7
Nič rešeno.
26
39
Tabela 33: Uspešnost reševanja obveznih nalog glede na spol

2,26

2,91

1,45

Naloga 2 (izbirni tip):
Naloga ni bila zahtevna. Pravilno jo je rešilo 59 % fantov in 49 % deklet, nepopolno 3
% fantov in 17 % deklet, malo 8 % fantov in 9 % deklet, nič pa 31 % fantov in 25 %
deklet.

Naloga 3 (računska naloga z eno rešitvijo):
Nalogo so fantje in dekleta reševali zelo podobno uspešno. Izkazala se je za dokaj
zahtevno. Popolnoma jo je rešilo 8 % fantov in 6 % deklet, nepopolno 8 % fantov in
deklet, malo 18 % fantov in 13 % deklet, nič je ni rešilo 67 % fantov in 74 % deklet.
Ker je bila po vrstnem redu zadnja naloga, je verjetno k slabši uspešnosti reševanja
doprinesla tudi časovna stiska.

Analiza uspešnosti reševanja tako izbranih kot tudi obveznih nalog ni pokazala bistvene
razlike med fanti in dekleti. Fantje in dekleta so reševali naloge približno enako
uspešno.
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4.2.3 Rezultati ankete za fante in dekleta
V nadaljevanju so analizirani rezultati izpolnjevanja vprašalnika. Anketni vprašalnik so
drugošolci štirih oddelkov izpolnjevali v tretjem delu sodelovanja v raziskavi.
V tabelah tega poglavja je navedeno število fantov oziroma deklet, ki so izbrali
določeno kategorijo, v oklepajih je v odstotkih naveden njihov delež znotraj spola.
Pri večini odgovorov se ni pokazala statistično pomembna razlika glede na spol. Kjer
pa se je, je to prikazano z grafikonom. Tam so dodani tudi izpisi iz programa SPSS o
hi-kvadrat testu soodvisnosti spremenljivke ''spol'' in posamezne raziskovane
spremenljivke.
Posamezne alineje v nadaljevanju se nanašajo na posamezno vprašanje oziroma
posamezno postavko pri vprašanjih.
a) Najljubši šolski predmet.
Fantje
Dekleta

S

M

A

N

Š

ŠP

Z

G

B

K

F

P

I

2
(5)
3
(6)

4
(10)
2
(4)

5
(13)
15
(28)

1
(2)
2
(4)

/

16
(41)
10
(19)

/

4
(10)
3
(6)

2
(5)
3
(6)

2
(5)
4
(8)

2
(5)
/

/

1
(2)
/

3
(6)

2
(4)

6
(11)

Tabela 34: Izbira najljubšega šolskega predmeta glede na spol

V tabeli 34 je prikazana izbira najljubšega šolskega predmeta. Kratice v prvi vrstici
pomenijo skrajšave za imena predmetov (S – slovenščina, M – matematika, A –
angleščina, N – nemščina, Š – španščina, ŠP – športna vzgoja, Z – zgodovina, G –
geografija, B – biologija, K – kemija, F – fizika, P – psihologija, I - informatika).
Najpogosteje izbran najljubši šolski predmet je športna vzgoja, izbralo ga je 16 fantov
in 10 deklet ali 28 % vseh anketiranih, naslednji najljubši predmet je angleščina (petim
fantom in 15 dekletom). Fizika je poleg informatike in zgodovine med najmanj
priljubljenimi šolskimi predmeti, izbrala sta jo 2 fanta in nobeno dekle. Pri fantih je
najbolj priljubljena športna vzgoja, sledi ji angleščina, pri dekletih pa angleščina,
naslednji najljubši šolski predmet športna vzgoja.
b) Končna ocena pri fiziki v preteklem šolskem letu.

odlično
(5)
Fantje
Dekleta

Povprečna
Standardna
Povprečna
ocena
deviacija
ocena
(po spolu)
(po spolu)
(skupno)
16 (41)
9 (23)
12 (31)
2 (5)
4,00
0,961
3,86
10 (19)
23 (43)
17 (32)
3 (6)
3,75
0,822
Tabela 35: Razporeditev ocen iz fizike v preteklem šolskem letu glede na spol
prav dobro
(4)

dobro
(3)

zadostno
(2)
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Standardna
deviacija
(skupno)
0,892

Kot je prikazano v tabeli 35, je večji delež fantov (41 %) kot deklet (19 %) dosegel
oceno odlično (5), pri oceni prav dobro (4) je razmerje skoraj nasprotno, oceni dobro
(3) in zadostno (2) je dosegel približno enak delež po spolu, negativno ni bil ocenjen
nihče. Povprečna končna ocena pri fiziki je pri fantih malo višja kot pri dekletih.
c) Število tedenskih ur, namenjenih domačemu delu v povezavi s fiziko.
Več kot 5 ur.
/
/

Fantje
Dekleta

2 do 5 ur.
5 (13)
/

Manj kot 2 uri.
24 (62)
47 (89)

Se ne posvečam.
10 (26)
6 (11)

Tabela 36: Število tedenskih ur, namenjenih domačemu delu v povezavi s fiziko po spolu

Vrednosti v tabeli 36 prikazujejo, da več kot 5 ur tedensko fiziki ne posveča nihče,
večina fantov (62 %) in deklet (89 %) za domače delo v povezavi s fiziko porabi
tedensko manj kot 2 uri. Fiziki se doma ne posveča čisto nič približno četrtina fantov in
približno desetina deklet. Pričakovano je bilo, da dekleta namenjajo fiziki več ur
domačega dela kot fantje. Glejte tudi prikaz v grafikonu 21.

Število tedenskih ur, namenjenih
fiziki
50
40
30
20
10
0

Fantje
Dekleta
Več kot 5 2 do 5 ur. Manj kot 2
Se ne
ur.
uri.
posvečam.

Grafikon 21: Število tedenskih ur, posvečenih domačemu delu v povezavi s fiziko glede na spol

Chi-Square Tests
Value

df

Asymp. Sig. (2sided)

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association

a

2

,003

13,390

2

,001

,023

1

,879

11,589

N of Valid Cases

92

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected
count is 2,12.

Tabela 37: Hi-kvadrat preizkus povezanosti spremenljivk ''spol'' in ''število tedenskih ur, namenjenih
domačemu delu v povezavi s fiziko''
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Vrednost Hi-kvadrat znaša 11,589 in je statistično pomembna na ravni 0,003. Hipotezo
neodvisnosti zavračamo s tveganjem 0,3 % in sprejemamo nasprotno hipotezo:
Spremenljivki ''spol'' in ''število tedenskih ur, namenjenih domačemu delu v povezavi s
fiziko'' sta odvisni, torej lahko trdimo, da obstaja povezanost med spolom in številom
tedenskih ur, namenjenih domačemu delu v povezavi s fiziko. Dekleta namenjajo
učenju fizike več ur kot fantje. Prikaz preizkusa povezanosti spremenljivk je v tabeli
37.
d) Učenje naravoslovja me zanima.

Fantje
Dekleta

Se popolnoma strinjam.
20 (51)
14 (26)

To velja le delno.
17 (44)
34 (64)

Ne strinjam se s trditvijo.
2 (5)
5 (9)

Tabela 38: Delež fantov in deklet glede na stopnjo zanimanja za učenje naravoslovja

Približno dve tretjini deklet se le delno zanima za učenje naravoslovja, medtem ko se
polovica fantov popolnoma strinja s trditvijo, da jih učenje naravoslovja zanima. Skoraj
desetino deklet učenje naravoslovja ne zanima. Glejte tabelo 38 in grafikon 22. Glede
na proučeno literaturo je to pričakovan rezultat.
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Grafikon 22: Primerjava mnenj fantov in deklet glede njihovega zanimanja za učenje naravoslovja

Chi-Square Tests
Value

df

Asymp. Sig. (2sided)

a

2

,049

Likelihood Ratio

6,031

2

,049

Linear-by-Linear Association

5,261

1

,022

Pearson Chi-Square

6,020

N of Valid Cases

92

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected
count is 2,97.

Tabela 39: Hi-kvadrat preizkus povezanosti spremenljivk ''spol'' in ''mnenje glede zanimanja za učenje
naravoslovja''
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Prikaz preizkusa povezanosti spremenljivk je v tabeli 39. Vrednost Hi-kvadrat znaša
6,020 in je statistično pomembna na ravni 0,049. Hipotezo neodvisnosti zavračamo s
tveganjem 4,9 % in sprejemamo nasprotno hipotezo: Spremenljivki ''spol'' in ''mnenje
glede zanimanja za učenje naravoslovja'' sta odvisni, torej lahko trdimo, da obstaja
povezanost med spolom in mnenjem glede zanimanja za učenje naravoslovja. Učenje
naravoslovja zanima večji delež fantov kot deklet.
e) Naravoslovni predmeti niso težji od ostalih.

Fantje
Dekleta

Se popolnoma strinjam.
16 (41)
11 (21)

To velja le delno.
15 (38)
29 (55)

Ne strinjam se s trditvijo.
8 (21)
16 (24)

Tabela 40: Stopnja strinjanja fantov in deklet s trditvijo o težavnosti naravoslovnih predmetov

Po pričakovanju se manjši delež deklet (približno petina) kot fantov (približno dve
petini) strinja s to trditvijo. Več kot polovica deklet (55 %) se strinja le delno, skoraj
četrtini deklet in dobrima dvema petinama fantov se zdijo naravoslovni predmeti težji
od ostalih. Vrednosti so prikazane v tabeli 40.

f) Pouk fizike se mi zdi zanimiv.

Fantje
Dekleta

Se popolnoma strinjam.
13 (33)
4 (8)

To velja le delno.
24 (62)
34 (64)

Ne strinjam se s trditvijo.
2 (5)
15 (28)

Tabela 41: Delež fantov in deklet glede na stopnjo strinjanja s trditvijo o zanimivosti pouka fizike

Po pričakovanjih se zelo malo dekletom (le 8 % izmed njih) zdi pouk fizike zanimiv,
medtem ko je zanimiv tretjini fantov. Skoraj dve tretjini vseh se delno strinja s trditvijo,
kar 28 % deklet pouk fizike ni zanimiv, medtem ko je nezanimiv le 5 % fantov.
Rezultati so prikazani v tabeli 41 in grafikonu 23.
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Grafikon 23: Mnenje fantov in deklet glede trditve o zanimivosti pouka fizike
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Chi-Square Tests
Value

df

Asymp. Sig. (2sided)

a

2

,001

Likelihood Ratio

15,863

2

,000

Linear-by-Linear Association

14,414

1

,000

Pearson Chi-Square

14,639

N of Valid Cases

92

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count
is 7,21.

Tabela 42: Hi-kvadrat preizkus povezanosti spremenljivk ''spol'' in ''mnenje glede trditve o zanimivosti
pouka fizike''

Vrednost Hi-kvadrat znaša 14,639 in je statistično pomembna na ravni 0,001. Hipotezo
neodvisnosti zavračamo s tveganjem 0,1 % in sprejemamo nasprotno hipotezo:
Spremenljivki ''spol'' in ''mnenje glede trditve o zanimivosti pouka fizike'' sta odvisni,
torej lahko trdimo, da obstaja povezanost med spolom in mnenjem glede trditve o
zanimivosti pouka fizike. Pouk fizike se zdi zanimiv večjemu deležu fantov kot deklet.
Prikaz preizkusa povezanosti spremenljivk je v tabeli 42.
g) Pouk fizike mi je v gimnaziji bolj všeč kot mi je bil v osnovni šoli.
Fantje
Dekleta

Se popolnoma strinjam.
12 (31)
19 (36)

To velja le delno.
17 (44)
14 (26)

Ne strinjam se s trditvijo.
10 (26)
20 (38)

Tabela 43: Delež fantov in deklet glede na njihovo primerjavo pouka fizike v gimnaziji in osnovni šoli

V tabeli 43 je prikazano strinjanje s trditvijo glede primerjave pouka fizike v gimnaziji
in osnovni šoli. Največ fantov (44 %) se s trditvijo strinja delno, dobri tretjini deklet (36
%) je pouk v gimnaziji bolj všeč kot v osnovni šoli, 38 % deklet pa je bil pouk fizike v
osnovni šoli bolj všeč.
h) Fizika ni zahteven šolski predmet.

Fantje
Dekleta

Se popolnoma strinjam.
10 (26)
1 (2)

To velja le delno.
19 (49)
17 (32)

Ne strinjam se s trditvijo.
10 (26)
35 (66)

Tabela 44: Mnenje fantov in deklet glede zahtevnosti fizike kot šolskega predmeta

Podatki v tabeli 44 potrjujejo pričakovanja: večina deklet (dve tretjini) je mnenja, da je
fizika zahteven šolski predmet, samo eno dekle meni, da fizika ni zahtevna. Približno
četrtina fantov se s trditvijo strinja oziroma se ne strinja, skoraj polovica se jih delno
strinja s trditvijo glede zahtevnosti fizike v šoli. Glejte še grafikon 24 in prikaz
preizkusa povezanosti spremenljivk v tabeli 45.
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Grafikon 24: Prikaz mnenj o zahtevnosti šolskega predmeta fizika glede na spol

Vrednost Hi-kvadrat znaša 19,689 in je statistično pomembna na ravni 0,000. Hipotezo
neodvisnosti zavračamo s tveganjem 0,0 % in v celoti sprejemamo nasprotno hipotezo:
Spremenljivki ''spol'' in ''mnenje glede zahtevnosti šolskega predmeta fizika'' sta
odvisni, torej lahko trdimo, da obstaja povezanost med spolom in mnenjem glede
zahtevnosti šolskega predmeta fizika. Večji delež deklet kot fantov meni, da je fizika
zahteven šolski predmet.
Chi-Square Tests
Value

df

Asymp. Sig. (2sided)

a

2

,000

Likelihood Ratio

21,229

2

,000

Linear-by-Linear Association

19,371

1

,000

Pearson Chi-Square

19,689

N of Valid Cases

92

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected
count is 4,66.

Tabela 45: Hi-kvadrat preizkus povezanosti spremenljivk ''spol'' in ''mnenje glede zahtevnosti šolskega
predmeta fizika''

i) Uspešnost pri fiziki je zelo povezana z nivojem matematičnega znanja.
Fantje
Dekleta

Se popolnoma strinjam.
10 (26)
7 (13)

To velja le delno.
25 (64)
40 (76)

Ne strinjam se s trditvijo.
4 (10)
6 (11)

Tabela 46: Mnenje fantov in deklet o povezanosti fizike z nivojem matematičnega znanja

Skoraj dve tretjini fantov (64 %) se delno strinja s to trditvijo, delno se strinja tudi kar
76 % deklet. Podatki so prikazani v tabeli 46.
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j) Fizika je predmet, pri katerem se naučim razmišljati, sklepati, povezovati
različna področja.

Fantje
Dekleta

Se popolnoma strinjam.
23 (59)
30 (57)

To velja le delno.
14 (36)
21 (40)

Ne strinjam se s trditvijo.
2 (5)
2 (4)

Tabela 47: Mnenje fantov in deklet glede razmišljanja, sklepanja in povezovanja različnih področij pri fiziki

Pri mnenju v zvezi s tem so bili fantje in dekleta zelo usklajeni. Največ (dobra polovica
vseh) jih je mnenja, da se pri fiziki naučijo razmišljati, sklepati, povezovati različna
področja. Dobra tretjina vseh se s tem delno strinja. Zelo malo (samo dva fanta in dve
dekleti) jih nasprotuje tej trditvi. Rezultati so prikazani v tabeli 47.
k) Pri fiziki je pomembnejše razumevanje kot pa učenje ''na pamet''.
Fantje
Dekleta

Se popolnoma strinjam.
32 (82)
48 (91)

To velja le delno.
5 (13)
5 (9)

Ne strinjam se s trditvijo.
2 (5)
/

Tabela 48: Mnenje o razumevanju in učenju ''na pamet'' pri fiziki glede na spol

Skoraj vsi fantje (82 %) in vsa dekleta (91 %) pri fiziki dajejo prednost razumevanju
pred učenjem ''na pamet''. Glejte podatke v tabeli 48.
l) Kakšen pouk fizike vam ustreza?
Veliko.
Tekmovalnost.
Težavnost.
Individualno delo.
Možnost
komunikacije in
sodelovanja z
vrstniki.
Komunikacija z
učiteljem.
Možnost izražanja
idej pred celotnim
razredom.
Pogovor o
obravnavani snovi.
Laboratorijsko delo.
Uporaba IKT.
Pisno ocenjevanje.
Ustno ocenjevanje.

Malo.

Fantje
12 (31)
14 (36)
17 (44)

Dekleta
6 (11)
9 (17)
13 (25)

Fantje
27 (69)
25 (64)
22 (56)

Dekleta
47 (89)
44 (83)
40 (75)

34 (87)

50 (94)

5 (13)

3 (6)

37 (95)

48 (91)

2 (5)

5 (9)

26 (67)

21 (40)

13 (33)

32 (60)

36 (92)

51 (96)

3 (8)

2 (4)

37 (95)
35 (90)
19 (49)
16 (41)

50 (94)
47 (89)
17 (32)
25 (47)

2 (5)
4 (10)
20 (51)
23 (59)

3 (6)
6 (11)
36 (68)
28 (53)

Tabela 49: Mnenje fantov in deklet glede karakteristik pouka fizike, ki jim ustreza

V tabeli 49 so prikazani rezultati odgovorov na vprašanje: Kakšen pouk fizike vam
ustreza?.
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Večini fantov (69 %) in deklet (89 %) tekmovalnost ne ustreza. Glede na druge
raziskave je bil pričakovan takšen rezultat pri dekletih, ne pa tudi pri fantih.
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Grafikon 25: Želje fantov in deklet glede tekmovalnosti pri pouku fizike

Chi-Square Tests
Value

Pearson Chi-Square
Continuity Correction

df

Likelihood Ratio

Exact Sig. (2-

Exact Sig. (1-

sided)

sided)

sided)

a

1

,020

4,235

1

,040

5,373

1

,020

5,400
b

Asymp. Sig. (2-

Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

,032
5,341

1

,020

,021
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a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,63.
b. Computed only for a 2x2 table

Tabela 50: Hi-kvadrat preizkus povezanosti spremenljivk ''spol'' in ''mnenje glede želje po tekmovalnosti pri
pouku fizike''

Vrednost Hi-kvadrat znaša 5,400 in je statistično pomembna na ravni 0,040. Hipotezo
neodvisnosti zavračamo s tveganjem 4,0 % in sprejemamo nasprotno hipotezo:
Spremenljivki ''spol'' in ''mnenje glede želje po tekmovalnosti pri pouku fizike'' sta
odvisni, torej lahko trdimo, da obstaja povezanost med spolom in mnenjem glede želje
po tekmovalnosti pri pouku fizike. Dekleta si pri pouku fizike želijo manj
tekmovalnosti kot fantje. Glejte prikaz preizkusa povezanosti spremenljivk v tabeli 50
in grafikon 25.

Večina vseh anketiranih drugošolcev (75 %) si ne želi velike težavnosti pri pouku
fizike. Teh deklet (83 %) je več kot fantov (64 %). Glede na svoje izkušnje menim, da
so tisti, ki si želijo večjo težavnost (tako fantje kot dekleta), dobri na vseh
naravoslovnih področjih in tudi uspešni na tekmovanjih iz znanja.
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Prav tako si večina fantov in deklet (67 % vseh) želi malo individualnega dela.
Ponovno je med njimi več deklet (kar tri četrtine vseh deklet) kot fantov (dobra
polovica vseh fantov).
V nasprotju od zadnjih dveh karakteristik pouka fizike si večina oziroma 91 % vseh
anketiranih želi veliko možnosti komunikacije in sodelovanja z vrstniki. Velik delež
pouka s sodelovanjem z vrstniki si želi 94 % deklet in 87 % fantov.
Še več vseh anketiranih drugošolcev (92 %) si želi pri pouku veliko komunikacije z
učiteljem. Izmed njih je 95 % vseh deklet in 91 % fantov.
Delež izbire vseh glede možnosti izražanja idej pred celotnim razredom je približno
polovičen z malenkostno prednostjo želje po veliko izražanja idej pred vrstniki (51 %
vseh). Veliko teh priložnosti ustreza 67 % fantov in le 40 % deklet.

Možnost izražanja idej
pred celotnim
razredom.
40
Fantje

20

Dekleta

0
Malo.

Veliko.

Grafikon 26: Želje fantov in deklet glede možnosti izražanja idej pred celotnim razredom pri pouku fizike

Chi-Square Tests
Value

df

Asymp. Sig.
(2-sided)

Pearson Chi-Square
Continuity Correction
Likelihood Ratio

a

1

,010

5,538

1

,019

6,674

1

,010

6,576
b

Fisher's Exact Test

Exact Sig. (2- Exact Sig. (1sided)

sided)

,012

,009

Linear-by-Linear
6,505

1

,011

Association
N of Valid Cases
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a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 19,08.
b. Computed only for a 2x2 table

Tabela 51: Hi-kvadrat preizkus povezanosti spremenljivk ''spol'' in ''mnenje glede želje po izražanju idej
pred celotnim razredom''
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Vrednost Hi-kvadrat znaša 6,576 in je statistično pomembna na ravni 0,019. Hipotezo
neodvisnosti zavračamo s tveganjem 1,9 % in sprejemamo nasprotno hipotezo:
Spremenljivki ''spol'' in ''mnenje glede želje po izražanju idej pred celotnim razredom''
sta odvisni, torej lahko trdimo, da obstaja povezanost med spolom in mnenjem glede
želje po izražanju idej pred celotnim razredom. Fantje si pri pouku fizike želijo več
možnosti izražanja idej pred celotnim razredom kot dekleta. Glejte prikaz preizkusa
povezanosti spremenljivk v tabeli 51 in grafični prikaz podatkov v grafikonu 26.

Pogovor o obravnavani snovi ustreza 95 % anketiranih drugošolcev, od tega 96 %
deklet in 92 % fantov.
Večina vseh (90 % fantov, 89 % deklet) si želi veliko uporabe informacijsko –
komunikacijske tehnologije.
Večina anketiranih drugošolcev (61 %) si želi malo pisnega ocenjevanja. Med njimi je
večji delež vseh deklet (68 %) kot fantov (51 %).
Nekaj več kot polovici vseh (55 %) ustreza malo ustnega ocenjevanja. Med njimi je 53
% vseh deklet in 59 % izmed vseh fantov.
m) Pri fiziki želim doseči čim boljšo oceno.
Fantje
Dekleta

Se popolnoma strinjam.
35 (90)
52 (98)

To velja le delno.
4 (10)
1 (2)

Ne strinjam se s trditvijo.
/
/

Tabela 52: Delež fantov in deklet z željo po čim boljši oceni pri fiziki

Kot kažejo podatki v tabeli 52, večina anketiranih drugošolcev želi pri fiziki dobro
oceno, nihče ni izbral možnosti, da se ne strinja s to trditvijo, kar je bilo tudi
pričakovano.
n) Želim pridobiti čim več znanja na področju fizike.
Fantje
Dekleta

Se popolnoma strinjam.
26 (67)
23 (43)

To velja le delno.
12 (31)
27 (51)

Ne strinjam se s trditvijo.
1 (2)
3 (6)

Tabela 53: Mnenje fantov in deklet glede želje po pridobivanju znanja na področju fizike

Medtem ko dve tretjini fantov želi pridobiti čim več fizikalnih znanj, se s tem strinja le
43 % deklet. Približno polovica deklet se delno strinja s to trditvijo. Glejte podatke v
tabeli 53.
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o) Fizika je predmet, ki je po vsebini bližje fantom.
Fantje
Dekleta

Se popolnoma strinjam.
12 (31)
14 (26)

To velja le delno.
17 (43)
27 (51)

Ne strinjam se s trditvijo.
10 (26)
12 (23)

Tabela 54: Mnenje fantov in deklet o trditvi, da je fizika predmet, ki je vsebinsko bližje fantom

Polovica deklet se s trditvijo strinja le delno, mnenje fantov je razpršeno skoraj
tretjinsko. Glejte tabelo 54.

p) Fizika je lahko enako zanimiva tako za fante kot za dekleta.
Fantje
Dekleta

Se popolnoma strinjam.
26 (67)
29 (55)

To velja le delno.
9 (23)
24 (45)

Ne strinjam se s trditvijo.
4 (10)
/

Tabela 55: Mnenje anketiranih drugošolcev glede zanimivosti fizike za fante in dekleta

S trditvijo, katere rezultati odgovorov so v tabeli 55, se popolnoma strinjata dve tretjini
fantov in malo več kot polovica (55 %) deklet. Več deklet (45 %) kot fantov (23 %) se s
tem strinja le delno. Glejte tudi prikaz v grafikonu 27.
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Grafikon 27: Mnenje o trditvi, da je fizika lahko enako zanimiva za fante in dekleta, po spolu

Chi-Square Tests
Value

df

Asymp. Sig. (2sided)

Pearson Chi-Square

9,061a

2

,011

Likelihood Ratio

10,645

2

,005

,019

1

,890

Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases
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a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected
count is 1,70.

Tabela 56: Hi-kvadrat preizkus povezanosti spremenljivk ''spol'' in ''mnenje glede zanimivosti fizike''
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Vrednost Hi-kvadrat znaša 9,061 in je statistično pomembna na ravni 0,011. Hipotezo
neodvisnosti zavračamo s tveganjem 1,1 % in sprejemamo nasprotno hipotezo:
Spremenljivki ''spol'' in ''mnenje glede zanimivosti fizike'' sta odvisni, torej lahko
trdimo, da obstaja povezanost med spolom in mnenjem glede zanimivosti fizike. Večji
delež fantov kot deklet meni, da je lahko fizika enako zanimiva tako za fante kot za
dekleta. Prikaz preizkusa povezanosti spremenljivk je v tabeli 56.
q) Imam občutek, da sem dober/-a pri fiziki.
Fantje
Dekleta

Se popolnoma strinjam.
15 (38)
1 (2)

To velja le delno.
21 (54)
27 (51)

Ne strinjam se s trditvijo.
3 (8)
25 (47)

Tabela 57: Mnenje fantov in deklet glede občutka, da so dobri pri fiziki

Kot prikazujejo podatki v tabeli 57 in grafikonu 28, se mnenja fantov in deklet glede
tega, ali so ''dobri pri fiziki'', zelo razlikujejo. S trditvijo se strinja dobra tretjina (38 %)
fantov in le eno dekle. Delno se strinja približno polovica vseh sodelujočih. Skoraj
polovica (47 %) deklet in le trije fantje nimajo dobrega občutka glede svoje uspešnosti
pri fiziki. Analiza odgovorov pri tem vprašanju prikazuje izrazito nesamozavest deklet
kar se tiče njihovih sposobnosti na področju fizike. Ti rezultati se ujemajo z
ugotovitvami drugih študij.
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Grafikon 28: Mnenje fantov in deklet glede svoje uspešnosti pri fiziki

Chi-Square Tests
Value

df

Asymp. Sig. (2sided)

28,823a

2

,000

Likelihood Ratio

33,061

2

,000

Linear-by-Linear Association

27,867

1

,000

Pearson Chi-Square

N of Valid Cases
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a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected
count is 6,78.

Tabela 58: Hi-kvadrat preizkus povezanosti spremenljivk ''spol'' in ''občutek, da je anketirani dober pri
fiziki''
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Vrednost Hi-kvadrat znaša 28,823 in je statistično pomembna na ravni 0,000. Hipotezo
neodvisnosti zavračamo s tveganjem 0,0 % in v celoti sprejemamo nasprotno hipotezo:
Spremenljivki ''spol'' in ''občutek, da je anketirani dober pri fiziki'', sta odvisni, torej
lahko trdimo, da obstaja povezanost med spolom in občutkom, da je anketirani dober
pri fiziki. Dekleta so bolj nesamozavestna kot fantje glede svoje uspešnosti pri fiziki.
Glejte prikaz preizkusa povezanosti spremenljivk v tabeli 58.
r) Dekleta imajo pri fiziki boljše ocene kot fantje.
Fantje
Dekleta

Se popolnoma strinjam.
1 (3)
/

To velja le delno.
18 (46)
25 (47)

Ne strinjam se s trditvijo.
20 (51)
28 (53)

Tabela 59: Mnenje anketiranih drugošolcev glede trditve o oceni deklet pri fiziki

S trditvijo se popolnoma strinja le en fant, po približno polovica fantov in deklet se s
tem strinja le delno oziroma se ne strinja. Odgovori anketiranih drugošolcev so
prikazani v tabeli 59.
s) Dekleta in fantje imajo enake možnosti, da dobijo pri fiziki dobro oceno.
Fantje
Dekleta

Se popolnoma strinjam.
31 (79)
50 (94)

To velja le delno.
7 (18)
3 (6)

Ne strinjam se s trditvijo.
1 (3)
/

Tabela 60: Mnenje fantov in deklet glede možnosti, da dobijo dobro oceno pri fiziki

50 od 53 deklet (oziroma kar 94 % izmed vseh deklet) je mnenja, da imajo vsi enake
možnosti, da dobijo dobro oceno pri fiziki, le 3 se s tem strinjajo le delno. Tudi večina
fantov (79 %) se s tem popolnima strinja. Podatki so prikazani v tabeli 60.
t) Kako si pomagate, če naletite na problem pri učenju fizikalnih vsebin ? (Možnih
je bilo več odgovorov.)
Pomagam si s svojimi zapiski in
učbenikom.
Poiščem pomoč pri sošolcih.
Poiščem pomoč pri sošolkah.
Poiščem pomoč pri komu iz
višjega letnika.
Poiščem pomoč pri učitelju fizike.
Pomagajo mi starši oz. sorodniki.
Pomaga mi inštruktor.
Se sprijaznim z nerazumevanjem
oz. neznanjem in ne poiščem
pomoči.

Fantje
34 (87)

Dekleta
50 (94)

Skupaj
84 (91)

23 (59)
17 (44)
5 (13)

32 (60)
45 (85)
3 (6)

55 (60)
62 (67)
8 (9)

10 (26)
16 (41)
3 (8)

7 (13)
25 (47)
9 (17)

17 (18)
41 (45)
12 (13)

3 (8)

3 (6)

6 (7)

Tabela 61: Kako si fantje in dekleta pomagajo, če naletijo na problem pri učenju fizikalnih vsebin?
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Kot je prikazano v tabeli 61, si največ fantov (87 %) in deklet (94 %) pomaga z zapiski
in učbenikom. Približno enako (okoli 60 %) jih poišče pomoč pri sošolcih, medtem ko
več deklet (85 %) kot fantov (44 %) poišče pomoč pri sošolkah (glejte tudi grafikon
29). Nekaj več dekletom (47 %) kot fantom (41 %) pomagajo starši in sorodniki, tudi
inštruktorji pomagajo več dekletom (17 %) kot fantom (8 %).

Poiščem pomoč pri
sošolkah.
50
40
30
20
10
0

Fantje
Dekleta
Ni izbrano.

Izbrano.

Grafikon 29: Izbira možnosti iskanja pomoči pri sošolkah glede na spol

Vrednost Hi-kvadrat znaša 17,452 in je statistično pomembna na ravni 0,000. Hipotezo
neodvisnosti zavračamo s tveganjem 0,0 % in v celoti sprejemamo nasprotno hipotezo:
Spremenljivki ''spol'' in ''iskanje pomoči pri sošolkah'' sta odvisni, torej lahko trdimo, da
obstaja povezanost med spolom in iskanjem pomoči pri sošolkah. Večina deklet v
nasprotju s fanti poišče pomoč pri sošolkah. Glejte prikaz preizkusa povezanosti
spremenljivk v tabeli 62.
Chi-Square Tests
Value

Pearson Chi-Square
Continuity Correction
Likelihood Ratio

b

df

Asymp. Sig.

Exact Sig.

Exact Sig.

(2-sided)

(2-sided)

(1-sided)

17,452a

1

,000

15,623

1

,000

17,770

1

,000

Fisher's Exact Test

,000

,000

Linear-by-Linear
17,263

1

,000

Association
N of Valid Cases
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a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12,72.
b. Computed only for a 2x2 table

Tabela 62: Hi-kvadrat preizkus povezanosti spremenljivk ''spol'' in ''iskanje pomoči pri sošolkah''
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u) Kako spodnji dejavniki pripomorejo k boljšemu znanju/boljši oceni pri fiziki?
(Anketiranci so razvrstili možnosti po pomembnosti od najbolj k najmanj
pomembnim.)

Anketirani so razvrščali 13 dejavnikov. Pri desetih (sprotno delo doma, sodelovanje pri
pouku, dobro predznanje, dobro obvladovanje matematike, vsakodnevno opazovanje
pojavov, logično sklepanje, postavljanje vprašanj/iskanje odgovorov, povezovanje
znanja, vztrajnost, pomoč sorodnika/vrstnika) se ni pokazala bistvena razlika v mnenju
fantov in deklet pri razvrščanju teh dejavnikov po pomembnosti.

V tabeli 63 so prikazani rezultati razvrščanja dejavnikov, ki lahko pripomorejo k
boljšemu znanju/boljši oceni pri fiziki. Ocene, ki jih je zbralo večje število
anketirancev, so označene krepko.
Od 1 do 13 so razvrščeni dejavniki od najbolj pomembnih k najmanj pomembnim.
Dejavniki so predstavljeni na lestvici od 6 (najbolj pomembni) do -6 (najmanj
pomembni). V predzadnjem stolpcu (desno) so izračunane povprečne ocene strinjanja
(I). Pozitivne vrednosti I pomenijo, da skupina anketiranih dejavniku pripisuje večjo
pomembnost, negativne pa manjšo pomembnost. V skrajnem desnem stolpcu so
izračunane absolutne vrednosti razlik povprečnih ocen strinjanja deklet in fantov
(
). Pri dejavnikih v zadnjih treh vrsticah (Dobri zapiski in uporaba
učbenika, Učenje ''na pamet'' in Zaupanje vase) je razlika med fanti in dekleti največja.
Te vrednosti so označene krepko.

Največji delež fantov (tretjina) je dejavnik sprotno delo doma postavil na prvo oziroma
četrto mesto po pomembnosti, največji delež deklet (dobri dve petini) na drugo oziroma
četrto mesto. Dekletom se zdi sprotno delo doma pomembnejše kot fantom.
Največji delež fantov (petina) postavlja dejavnik sodelovanje pri pouku na prvo mesto,
takih deklet je četrtina.
Največ fantov (četrtina) postavlja dobro predznanje na drugo oziroma tretje mesto po
pomembnosti, za največji delež deklet (skoraj tretjino) je dobro predznanje po
pomembnosti šele na sedmem oziroma desetem mestu. Tudi dejavnika sodelovanje pri
pouku in dobro predznanje je dekletom pomembnejše od fantov.
Več kot polovica fantov logično sklepanje postavlja na prvi dve mesti glede na
pomembnost, skoraj petina deklet na drugo, četrtina izmed njih pa šele na peto mesto.
Ta dejavnik se zdi pomembnejši fantom kot dekletom.
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Sprotno
delo
doma.
Sodelovanje pri
pouku.
Dobro
predznanje.
Logično
sklepanje.
Dobro
obvladovanje
matematike.
Vsakodnevno
opazovanje
pojavov.
Postavljanje
vprašanj/iskanje
odgovorov.
Povezovanje
znanja.
Vztrajnost.
Pomoč vrstnika
oz. sorodnika.
Dobri zapiski in
uporaba
učbenika.
Učenje
''na
pamet''.
Zaupanje vase.

Fantje
Dekleta
Fantje
Dekleta
Fantje
Dekleta
Fantje
Dekleta
Fantje
Dekleta

1
+6
7
6
8
14
/
6
10
5
/
1

2
+5
2
12
4
7
5
3
10
10
1
/

3
+4
2
4
4
8
5
5
4
7
1
1

4
+3
6
11
4
4
3
5
4
6
1
3

5
+2
2
3
4
6
4
6
3
13
4
2

6
+1
4
6
5
2
2
3
3
5
1
5

7
0
4
5
3
4
2
8
/
3
3
3

8
-1
5
1
3
5
3
3
1
3
8
5

9
-2
1
/
3
1
4
/
1
/
7
9

10
-3
1
1
/
1
3
9
/
/
6
6

11
-4
3
2
/
/
4
3
1
1
2
14

12
-5
1
2
/
1
3
2
1
/
2
3

13
-6
1
/
1
/
1
/
1
/
3
1

I
1,4
2,5
2,4
3,1
0,2
0,9
3,3
2,8
-1,4
-1,7

Fantje
Dekleta

1
1

1
/

2
1

1
/

2
/

2
1

4
1

3
4

1
3

4
9

2
9

9
16

7
8

-2,2
-3,6

1,4

Fantje
Dekleta

1
1

2
2

/
/

3
3

2
3

5
10

3
7

3
6

4
6

6
7

4
3

3
3

3
2

-1,1
-0,7

0,4

Fantje
Dekleta
Fantje
Dekleta
Fantje
Dekleta
Fantje
Dekleta

3
3
1
2
/
/
2
14

4
5
5
4
/
1
4
8

7
10
4
2
1
1
5
12

3
8
5
3
2
3
4
3

7
8
7
4
/
2
3
3

4
4
5
7
1
1
3
3

5
5
2
9
4
1
3
3

/
3
3
9
1
4
4
3

3
4
1
7
4
12
4
4

2
2
1
5
5
8
5
/

/
/
3
1
11
13
2
/

/
1
2
/
8
7
/
/

1
/
/
/
2
/
/
/

1,2
2,0
0,9
0,4
-2,8
-2,2
1,0
3,4

1,1
0,7
0,7
0,5

0,3

0,8
0,5
0,6

2,4

Fantje
2
/
/
/
1
/
/
2
3
4
3
6
18 -4,0
1,5
Dekleta
/
/
/
/
/
1
/
/
1
1
3
7
40 -5,5
Fantje
4
1
4
3
/
4
6
3
3
2
4
4
1
1,0
2,5
Dekleta
/
1
2
4
3
5
4
4
4
2
-1,5
7
6
11
Tabela 63: Število anketiranih drugošolcev, ki so razvrstili posamezen dejavnik, ki pripomore k boljšemu
znanju/boljši oceni pri fiziki, od najbolj k najmanj pomembnemu (1-13) glede na spol

Po mnenju drugošolcev dobro obvladovanje matematike ne sodi med pomembnejše
dejavnike. Večina fantov (dobra polovica) je po pomembnosti postavila ta dejavnik šele
na osmo, deveto oziroma deseto mesto, največ deklet (tudi dobra polovica) pa med
devetim in enajstim mestom. Dekletom se zdi ta dejavnik malo manj pomemben kot
fantom.
Tudi vsakodnevno opazovanje pojavov se fantom in dekletom večinoma ne zdi
pomembno. Dve petini fantov ta dejavnik postavlja na zadnji dve najmanj pomembni
mesti, skoraj štirim petinam dekletom se zdi ta dejavnik na zadnjih štirih mestih po
pomembnosti. Tudi ta dejavnik se zdi dekletom manj pomemben kot fantom.
Dejavnik postavljanje vprašanj/iskanje odgovorov največ fantov postavlja na šesto
oziroma deseto mesto, največ deklet razpršeno med šestim in desetim mestom. Fantom
se zdi ta dejavnik malo manj pomemben kot dekletom.
Dobra tretjina fantov postavlja povezovanje znanja na tretje oziroma peto najbolj
pomembno mesto, največ deklet (skoraj polovica) je razpršila ta dejavnik med tretjim in
petim mestom. Ta dejavnik dekleta postavljajo po pomembnosti na višje mesto kot
fantje.
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Fantje večinoma (dve tretjini izmed njih) postavljajo vztrajnost razpršeno med drugo in
šesto mesto po pomembnosti, večina deklet (60 %) pa nižje, med šestim in devetim
mestom. Vztrajnost je malo pomembnejša fantom kot dekletom.
Pomoč vrstnika oziroma sorodnika sodi tako pri fantih kot dekletih med manj
pomembne dejavnike. Pri večini fantov (62 %) med desetim in dvanajstim najmanj
pomembnim dejavnikom, pri večini deklet (treh četrtinah) pa med devetim in
dvanajstim mestom. Pomoč drugih se zdi fantom manj pomembna kot dekletom.

Torej so za večino (tako fantov kot deklet) pomembnejši naslednji dejavniki:
sodelovanje pri pouku, logično sklepanje in sprotno delo doma. Najmanj pomembni
dejavniki pa so: vsakodnevno opazovanje pojavov in pomoč sorodnika oziroma
vrstnika.
Fantje so v povprečju višje kot dekleta postavili na lestvici pomembnosti naslednja dva
dejavnika: dobro predznanje in vztrajnost.

Odziv deklet in fantov se je najbolj razlikoval pri naslednjih treh dejavnikih.

Dobri zapiski in uporaba učbenika.
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Fantje (I(F) = 1,0)
Dekleta (I(D) = 3,4)

Grafikon 30: Mnenje fantov in deklet o pomembnosti dobrih zapiskov in uporabe učbenika

Kot je prikazano tudi v grafikonu 30, se zdi dekletom mnogo bolj kot fantom
pomembno, da imajo dobre zapiske in uporabljajo učbenik (
).
Večina deklet (skoraj dve tretjini) postavlja ta dejavnik na prva tri najbolj pomembna
mesta. Pri fantih je mnenje bolj razpršeno.
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Učenje ''na pamet''.
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Fantje (I(F) = -4,0)
Dekleta (I(D) = -5,5)

Grafikon 31: Mnenje o pomembnosti učenja ''na pamet'' glede na spol

Grafikon 31 prikazuje mnenje fantov in deklet o pomembnosti učenja ''na pamet''.
Večini deklet (trem četrtinam) in skoraj polovici fantov se zdi takšno učenje najmanj
pomembna kategorija. Dekletom se zdi učenje ''na pamet'' v povprečju manj pomembno
kot fantom (
). Mnenje fantov je bolj razpršeno kot mnenje deklet.

Zaupanje vase.
12
10
8
6
4
2

Fantje (I(F) = 1,0)

0

Dekleta (I(D) = -1,5)

Grafikon 32: Mnenje fantov in deklet glede pomembnosti zaupanja vase

Kot kaže prikaz v grafikonu 32, je mnenje fantov in deklet glede pomembnosti
zaupanja vase različno razpršeno. Odgovori fantov so bolj razpršeni po stopnjah
pomembnosti, večini deklet (petini izmed njih) se ta kategorija zdi skoraj najmanj
pomembna, skoraj četrtina izmed njih postavlja ta dejavnik na osmo oziroma deveto
mesto. Zaupanje vase se zdi dekletom mnogo manj pomembno kot fantom
(
).
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Pri tem vprašanju so frekvence za posamezne kategorije premajhne, da bi bila smiselna
statistična analiza (hi-kvadrat test) na tako majhnem vzorcu sodelujočih.

v) Starši oz. drugi sorodniki me usmerjajo v naravoslovje.
Fantje
Dekleta

Se popolnoma strinjam.
7 (18)
9 (17)

To velja le delno.
16 (41)
24 (45)

Ne strinjam se s trditvijo.
16 (41)
20 (38)

Tabela 64: Stopnja strinjanja anketiranih drugošolcev s trditvijo o usmerjanju staršev oziroma sorodnikov v
naravoslovje

Deleži fantov in deklet so razporejeni zelo podobno. Glejte tabelo 64. Manj kot petino
vprašanih starši oziroma drugi sorodniki usmerjajo v naravoslovje. Ostali se približno
enako glede na spol delno ali sploh ne strinjajo s to trditvijo.
w) Starši oz. drugi sorodniki me usmerjajo na področje fizike.
Fantje
Dekleta

Se popolnoma strinjam.
1 (2)
2 (4)

To velja le delno.
17 (44)
10 (19)

Ne strinjam se s trditvijo.
21 (54)
41 (77)

Tabela 65: Delež fantov in deklet, ki jih starši oziroma sorodniki usmerjajo na področje fizike

Glede na podatke v tabeli 65 je razvidno, da na področje fizike starši usmerjajo le eno
dekle in samo dva fanta. 77 % deklet starši sploh ne usmerjajo na to področje, ne
usmerjajo pa nekaj manj fantov in sicer dobro polovico. Ugotovljena razlika med
spoloma je prikazana tudi v grafikonu 33.

Starši oz. drugi sorodniki me
usmerjajo na področje fizike.
50
40
30
20
10
0

Fantje
Dekleta
Ne strinjam To velja le
Se
se s
delno. popolnoma
trditvijo.
strinjam.

Grafikon 33: Delež fantov in deklet glede na usmerjanje staršev na področje fizike

Že grafična ponazoritev prikazuje različno razporeditev odgovorov fantov in deklet
glede usmerjanja staršev in sorodnikov na področje fizike.
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Vrednost Hi-kvadrat znaša 16,623 in je statistično pomembna na ravni 0,036. Hipotezo
neodvisnosti zavračamo s tveganjem 3,6 % in sprejemamo nasprotno hipotezo:
Spremenljivki ''spol'' in ''mnenje glede usmerjanja staršev in drugih sorodnikov na
področje fizike'' sta odvisni, torej lahko trdimo, da obstaja povezanost med spolom in
mnenjem glede usmerjanja staršev in drugih sorodnikov na področje fizike. Dekleta
opažajo usmerjanje staršev in drugih sorodnikov na področje fizike v manjši meri kot
fantje. Glejte prikaz preizkusa povezanosti spremenljivk v tabeli 66.

Chi-Square Tests
Value

df

Asymp. Sig. (2sided)

6,623a

2

,036

Likelihood Ratio

6,605

2

,037

Linear-by-Linear Association

3,744

1

,053

Pearson Chi-Square

N of Valid Cases
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a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected
count is 1,27.

Tabela 66: Hi-kvadrat preizkus povezanosti spremenljivk ''spol'' in ''mnenje glede usmerjanja staršev in
drugih sorodnikov na področje fizike''

x) Želim izbrati naravoslovno študijsko usmeritev.
Fantje
Dekleta

Se popolnoma strinjam.
16 (41)
15 (28)

To velja le delno.
13 (33)
22 (42)

Ne strinjam se s trditvijo.
10 (26)
16 (30)

Tabela 67: Predvidena izbira naravoslovne študijske usmeritve glede na spol anketiranih drugošolcev

Več fantov (41 %) kot deklet (28 %) namerava izbrati študij na področju naravoslovja,
delno se s tem strinja nekaj več deklet (42 %) kot fantov (tretjina izmed njih), tega
namena pa trenutno nima 28 % vseh vprašanih. Podatki o tem so prikazani v tabeli 67.
y) Želim študirati fiziko.
Fantje
Dekleta

Se popolnoma strinjam.
1 (2)
/

To velja le delno.
14 (36)
4 (8)

Ne strinjam se s trditvijo.
24 (62)
49 (92)

Tabela 68: Trenutno mnenje fantov in deklet glede želje po študiju fizike

Fiziko želi študirati samo en fant in nobeno dekle. Večina deklet (92 %) je odločenih,
da ne bodo študirale fizike, takih fantov je manj (62 %). Podatki in razlika med
spoloma so prikazani v tabeli 68 in grafikonu 34.
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Grafikon 34: Število fantov in deklet glede na njihovo trenutno namero o študiju fizike

Tudi pri izražanju mnenj fantov in deklet glede želje po študiju fizike je v grafičnem
prikazu (grafikon 34) vidna razlika v razpršenosti odgovorov glede na spol.
Chi-Square Tests
Value

df

Asymp. Sig. (2sided)

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio

a

2

,001

13,869

2

,001

12,982

1

,000

13,295

Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
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a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is ,42.

Tabela 69: Hi-kvadrat preizkus povezanosti spremenljivk ''spol'' in ''želja po študiju fizike''

Vrednost Hi-kvadrat znaša 13,295 in je statistično pomembna na ravni 0,001. Hipotezo
neodvisnosti zavračamo s tveganjem 0,1 % in sprejemamo nasprotno hipotezo:
Spremenljivki ''spol'' in ''želja po študiju fizike'' sta odvisni, torej lahko trdimo, da
obstaja povezanost med spolom in željo po študiju fizike. Manjši delež deklet kot
fantov želi študirati fiziko. Prikaz preizkusa povezanosti spremenljivk je v tabeli 69.

z) Če bi se učitelji v večji meri individualno ukvarjali z dekleti, bi se jih več
odločilo za izbiro fizike bodisi za maturo bodisi za študij.

Fantje
Dekleta

Se popolnoma strinjam.
3 (8)
1 (2)

To velja le delno.
22 (56)
23 (43)

Ne strinjam se s trditvijo.
14 (36)
29 (55)

Tabela 70: Mnenje anketiranih drugošolcev glede vpliva individualnega ukvarjanja učiteljev z dekleti pri
njihovem odločanju za izbiro fizike
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Podatki v tabeli 70 kažejo, da se s to trditvijo večina vseh vprašanih (96 %) ne strinja
popolnoma. Pri tem vprašanju se ni pokazala bistvena razlika v mnenju fantov in
deklet.
aa) Če bi imeli možnost izbire nivoja (višji, nižji) fizike v prvih treh letnikih
gimnazije, za kateri nivo bi se odločili?
Fantje
18 (46)
9 (23)
12 (31)

Za višji nivo.
Za nižji nivo.
Se ne morem odločiti v tem trenutku.

Dekleta
7 (13)
37 (70)
9 (17)

Tabela 71: Trenutno mnenje o morebitni izbiri nivoja pouka fizike glede na spol vprašanih drugošolcev

Več kot dve tretjini deklet (70 %) bi izbrali nižji nivo, medtem ko si skoraj polovica (46
%) fantov želi višji nivo. Višji nivo si želi le 13 % deklet. Skoraj tretjina (31 %) fantov
se trenutno ne more odločiti glede tega vprašanja. Podatki so prikazani v tabeli 71,
poglejte tudi grafikon 35.
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Grafikon 35: Mnenje fantov in deklet glede izbire nivoja pri fiziki

Chi-Square Tests
Value

df

Asymp. Sig. (2sided)

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association

a

2

,000

21,594

2

,000

1,638

1

,201

20,660

N of Valid Cases

92

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count
is 8,90.

Tabela 72: Hi-kvadrat preizkus povezanosti spremenljivk ''spol'' in ''mnenje o morebitni izbiri nivoja pouka
fizike''
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Vrednost Hi-kvadrat znaša 20,660 in je statistično pomembna na ravni 0,000. Hipotezo
neodvisnosti zavračamo s tveganjem 0,0 % in v celoti sprejemamo nasprotno hipotezo:
Spremenljivki ''spol'' in ''mnenje o morebitni izbiri nivoja pouka fizike'' sta odvisni,
torej lahko trdimo, da obstaja povezanost med spolom in mnenjem o morebitni izbiri
nivoja pouka fizike. V nasprotju s fanti bi večina deklet izbrala nižji nivo pouka fizike.
Glejte prikaz preizkusa povezanosti spremenljivk v tabeli 72.

bb) Ali nameravate izbrati fiziko kot izbirni predmet na maturi?

Da.
Ne.
Še ne vem.

Fantje
9 (23)
13 (33)
17 (44)

Dekleta
2 (4)
42 (79)
9 (17)

Tabela 73: Mnenje anketiranih drugošolcev glede izbire fizike na maturi glede na spol

Skoraj štiri petine (79 %) deklet ne želi izbrati fizike kot izbirni predmet na splošni
maturi, izbrati jo želita le dve dekleti. Fantov je več, in sicer 23 %, tretjina jih ne bo
izbrala fizike. Pri odločitvi še okleva 44 % fantov in 17 % deklet. Vrednosti so
prikazane v tabeli 73. Trenutni namen fantov in deklet je prikazan tudi v grafikonu 36.
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Grafikon 36: Mnenje anketiranih drugošolcev glede namena izbire fizike na maturi po spolu

Chi-Square Tests
Value

df

Asymp. Sig. (2sided)

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association

a

2

,000

21,274

2

,000

,316

1

,574

20,552

N of Valid Cases

92

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected
count is 4,66.

Tabela 74: Hi-kvadrat preizkus povezanosti spremenljivk ''spol'' in ''namen izbire fizike na maturi''
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Vrednost Hi-kvadrat znaša 20,552 in je statistično pomembna na ravni 0,000. Hipotezo
neodvisnosti zavračamo s tveganjem 0,0 % in v celoti sprejemamo nasprotno hipotezo:
Spremenljivki ''spol'' in ''namen izbire fizike na maturi'' sta odvisni, torej lahko trdimo,
da obstaja povezanost med spolom in namenom izbire fizike na maturi. Manjši delež
deklet kot fantov namerava izbrati fiziko na maturi. Prikaz preizkusa povezanosti
spremenljivk je v tabeli 74.

Leto dni po izvedenem vprašalniku (v šolskem letu 2015/16) so se v 3. letniku že
izvajale priprave na maturo. V tabeli 75 je prikazana takratna dejanska vključenost
anketiranih.
Izbrana fizika?
Da.
Ne.
27 (69)
12 (31)
12 (23)
41 (77)

Fantje
Dekleta

Tabela 75: Število udeleženih na pripravah na maturo iz fizike leto dni po opravljenem anketiranju glede na
spol
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Grafikon 37: Število fantov in deklet glede na njihovo trenutno izbiro fizike na maturi

Vrednosti v tabeli 75 in prikaz v grafikonu 37 jasno prikazujejo razliko med fanti in
dekleti pri izbiri fizike na maturi.
Chi-Square Tests
Value

df

Asymp. Sig.
(2-sided)

Pearson Chi-Square
Continuity Correction
Likelihood Ratio

a

1

,000

18,107

1

,000

20,555

1

,000

19,969
b

Fisher's Exact Test

Exact Sig. (2- Exact Sig. (1sided)

sided)

,000

,000

Linear-by-Linear
19,752

1

,000

Association
N of Valid Cases

92

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16,53.
b. Computed only for a 2x2 table

Tabela 76: Hi-kvadrat preizkus povezanosti spremenljivk ''spol'' in ''trenutna izbiro fizike na maturi''
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Vrednost Hi-kvadrat znaša 19,969 in je statistično pomembna na ravni 0,000. Hipotezo
neodvisnosti zavračamo s tveganjem 0,0 % in v celoti sprejemamo nasprotno hipotezo:
Spremenljivki ''spol'' in ''trenutna izbiro fizike na maturi'' sta odvisni, torej lahko
trdimo, da obstaja povezanost med spolom in trenutno izbiro fizike na maturi. Fantje
izberejo fiziko na maturi v večji meri kot dekleta. Glejte prikaz preizkusa povezanosti
spremenljivk v tabeli 76.

Zanimivo je povezati vrednosti v tabelah 73 in 75 po posameznikih. Glede na vrednosti
v tabeli 77 je vidno, da si je od 11 anketiranih, ki so nameravali izbrati fiziko,
premislila le ena oseba, to je bil fant. 13 (8 fantov, 5 deklet) od 55 anketiranih, ki so bili
odločeni, da fizike ne bodo izbrali, se je kasneje odločilo za izbiro, ostalih 42 je
vztrajalo pri svoji odločitvi. Izmed 26 ob anketiranju neodločenih se jih je 16 (11
fantov, 5 deklet) kasneje odločilo za izbiro, 10 najprej neodločenih pa ni izbralo priprav
na maturo iz fizike.
Ali nameravate izbrati
fiziko na maturi?
Da.
Ne.
Še ne vem.

Izbrana fizika?
Da.
Ne.
10
1
13
42
16
10

Tabela 77: Namera anketiranih drugošolcev in dejanska izbira fizike na maturi v naslednjem šolskem letu

Med tistimi 12 dekleti, ki so se leto kasneje pripravljale na maturo iz fizike sta se le 2
odločili za to izbiro že med anketiranjem, ostalih 10 oz. 83 % pa kasneje. Teh fantov je
bil manjši delež in sicer 18 od 27 (67 %). Torej se je po opravljenem anketiranju za
izbiro fizike odločil večji delež deklet.
cc) Učitelji naravoslovnih predmetov me navdušujejo za to področje.
Fantje
Dekleta

Se popolnoma strinjam.
10 (26)
2 (4)

To velja le delno.
20 (51)
42 (79)

Ne strinjam se s trditvijo.
9 (23)
9 (17)

Tabela 78: Delež fantov in deklet glede mnenja o navduševanju učiteljev za področje naravoslovja

Podatki v tabeli 78 prikazujejo, da učitelji navdušujemo za naravoslovje le dve dekleti
in dobro četrtino fantov. Skoraj štiri petine deklet in dobra polovica fantov se s trditvijo
strinja le delno. Glejte tudi prikaz v grafikonu 38.
Vrednost Hi-kvadrat znaša 11,270 in je statistično pomembna na ravni 0,004. Hipotezo
neodvisnosti zavračamo s tveganjem 0,4 % in sprejemamo nasprotno hipotezo:
Spremenljivki ''spol'' in ''mnenje o navduševanju učiteljev za področje naravoslovja'' sta
odvisni, torej lahko trdimo, da obstaja povezanost med spolom in mnenjem o
navduševanju učiteljev za področje naravoslovja. Večina deklet se v nasprotju s fanti le
delno strinja s trditvijo, da jih učitelji naravoslovnih predmetov navdušujejo za to
področje. Prikaz preizkusa povezanosti spremenljivk je v tabeli 79.
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Grafikon 38: Mnenje fantov in deklet glede navduševanja učiteljev naravoslovnih predmetov za to področje

Chi-Square Tests
Value

df

Asymp. Sig. (2sided)

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association

a

2

,004

11,662

2

,003

1,718

1

,190

11,270

N of Valid Cases

92

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected
count is 5,09.

Tabela 79: Hi-kvadrat preizkus povezanosti spremenljivk ''spol'' in ''mnenje o navduševanju učiteljev za
področje naravoslovja''

dd) S pomočjo svojih učiteljev pridobivam osnovna znanja in veščine za poklice,
povezane z naravoslovjem.

Fantje
Dekleta

Se popolnoma strinjam.
24 (62)
27 (51)

To velja le delno.
11 (28)
18 (34)

Ne strinjam se s trditvijo.
4 (10)
8 (15)

Tabela 80: Mnenje anketiranih drugošolcev glede pomoči učiteljev pri pridobivanju osnovnih znanj in veščin
za poklice, povezane z naravoslovjem glede na spol

Več kot polovica vseh vprašanih (55 %) meni, da s pomočjo učiteljev pridobivajo
osnovna znanja in veščine za naravoslovne poklice. S trditvijo se ne strinja malo več
deklet (15 %) kot fantov (10 %). Podatki so prikazani v tabeli 80.
ee) Učitelji me obveščajo o možnih zaposlitvah povezanih z naravoslovjem.
Fantje
Dekleta

Se popolnoma strinjam.
3 (8)
1 (2)

To velja le delno.
14 (36)
10 (19)

Ne strinjam se s trditvijo.
22 (56)
42 (79)

Tabela 81: Mnenje o obveščanju učiteljev o možnih naravoslovnih zaposlitvah glede na spol vprašanih

106

Podatki o odgovorih na to vprašanje so prikazani v tabeli 81. Večji delež deklet (skoraj
štiri petine) meni, da jih učitelji ne obveščamo o možnih zaposlitvah, ki so povezane z
naravoslovjem. Enako meni manj fantov, in sicer dobra polovica (56 %).
ff) Učitelji fizike me navdušujejo za predmet.
Fantje
Dekleta

Se popolnoma strinjam.
12 (31)
2 (4)

To velja le delno.
19 (49)
28 (53)

Ne strinjam se s trditvijo.
8 (20)
23 (43)

Tabela 82: Delež fantov in deklet glede mnenja o navduševanju učiteljev fizike za ta predmet

Kot kažejo podatki v tabeli 82 in grafikonu 39, učitelji fizike navdušujemo samo dve
izmed 53-ih deklet in skoraj tretjino (31 %) anketiranih fantov. Približno polovica vseh
vprašanih (51 %) se s tem strinja le delno, več deklet (43 %) kot fantov (20 %) se s tem
sploh ne strinja.
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Grafikon 39: Delež fantov in deklet glede mnenja o navduševanju učiteljev fizike za ta predmet

Grafikon 39 prikazuje razliko v razpršenosti mnenj fantov in deklet.

Chi-Square Tests
Value

df

Asymp. Sig. (2sided)

14,326a

2

,001

Likelihood Ratio

15,092

2

,001

Linear-by-Linear Association

12,152

1

,000

Pearson Chi-Square

N of Valid Cases

92

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count
is 5,93.

Tabela 83: Hi-kvadrat preizkus povezanosti spremenljivk ''spol'' in ''mnenje glede navduševanja učiteljev za
fiziko''
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Vrednost Hi-kvadrat znaša 14,326 in je statistično pomembna na ravni 0,001. Hipotezo
neodvisnosti zavračamo s tveganjem 0,1 % in sprejemamo nasprotno hipotezo:
Spremenljivki ''spol'' in ''mnenje glede navduševanja učiteljev za fiziko'' sta odvisni,
torej lahko trdimo, da obstaja povezanost med spolom in mnenjem glede navduševanja
učiteljev za fiziko. Učitelji fizike za predmet navdušujemo dekleta v manjši meri kot
fante. Glejte prikaz preizkusa povezanosti spremenljivk v tabeli 83.

V nadaljevanju ankete so sodelujoči fantje in dekleta drugega letnika odgovore napisali.
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gg) Navedi vsaj tri lastnosti dobrega učitelja fizike.
V nasprotju s pričakovanji so na to vprašanje tako fantje kot dekleta odgovorili
podrobno in obširno. Navkljub prejšnji trditvi je opaziti, da so dekleta podala širše in
podrobnejše odgovore, kar pa je bilo pričakovano.
Tipični odgovori večine vprašanih so bili:


prijaznost, potrpežljivost, pripravljenost pomagati, pravičnost, razumevanje,
odprtost za vprašanja dijakov pri pouku, sposobnost razumljivega,
potrpežljivega in predvsem jasnega razlaganja snovi, ponazoritev teorije s
konkretnimi primeri, sposobnost narediti pouk zanimiv in ne suhoparen,
pomembno je, da se učitelj posveča vsem učencem enako, da pri pouku
uporablja različne metode (eksperimenti, laboratorijske vaje, ogled posnetkov,
objavljenih na internetu, dokumentarni filmi), dobra komunikacija v razredu
med učiteljem in razredom, navdušenost nad fiziko, ima nevtralen ocenjevalni
sistem do vseh učencev, ob razlagi navajanje primerov iz vsakdanjega življenja.

Fantje menijo tudi:


da je zabaven in hkrati strog, da pove, kje v življenju bomo to potrebovali,
čitljivo piše, možnost pridobivanja dodatnega neobveznega znanja, zna razložiti
snov na več različnih načinov.

Dekleta pa najpogosteje še:


vedno je pripravljen pomagati učencem, ki imajo težave s fiziko ter je
pripravljen odgovoriti na vprašanja, vsakemu učencu se posveti posebej in mu
pomaga razumeti snov, razloži snov še z drugimi besedami razen s strokovno
definicijo, učitelj mora: biti razumevajoč do učencev, ki imajo težave s fiziko,
spodbuja učenje snovi z razmišljanjem in ne ''na pamet'', skuša približati snov s
pojavi v vsakdanjem življenju, da se odpravimo v naravo in opazujemo naravne
pojave, skupaj rešimo čim več nalog v šoli, snov razlaga dovolj počasi, da si
lahko narediš dobre zapiske, zelo dobro splošno razgledan profesor, ki nas
obvešča o možnostih šolanja, novih odkritjih s področja fizike, nas obvešča o
naših napakah in nam daje povratne informacije o našem znanju, uporablja
informacijsko tehnologijo, PowerPoint predstavitve, animacije.

Večina deklet je navedla, da se dober učitelj individualno posveča učencem s težavami
pri razumevanju in jim večkrat razloži težjo snov. Tudi pri tem vprašanju so se pojavili
odgovori, ki so zelo podobni ugotovitvam drugih raziskav, npr. študije med
avstralskimi dekleti (Mitrevski & Treagust, 2011).
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hh) Tako pri nas kot v tujini študira fiziko in se kasneje poklicno ukvarja z njo več
moških kot žensk. Kateri so po vašem mnenju najpomembnejši vzroki za to?

Najpogostejša mnenja vseh glede tega vprašanja so naslednja:


tehnični predmeti so bližje moškim kot ženskam, moški se ukvarjajo s
sestavljanjem, popravljanjem stvari, z gradnjo, s stroji, z avtomobili, elektriko,
letalstvom, navtiko, s tehniko se ukvarja več moških kot žensk, žensk to
področje ne zanima, to se začne že v otroških letih, ko se fantje ukvarjajo z bolj
tehničnimi stvarmi kot dekleta, starši fantom kupijo igrače kot npr.
avtomobilčki, tovornjaki, motorji, opazujejo jih, kako se ob trkih odbijajo, kako
se vrtijo vrtavke, gradijo stavbe z lego kockami, deklice se igrajo s punčkami,
jih oblačijo, na nekaterih drugih poklicnih področjih je pa več žensk kot moških,
razlog za to je v kulturi, tradiciji, preteklih navadah.

Fantje menijo tudi:


v preteklosti je bilo več znanih fizikov kot pa fizičark, če se v kakšnem obdobju
katera od deklet zanima za fiziko, ji starši rečejo, da to ni zanjo, mnogo ljudi
pravi, da je to poklic za moške in s tem odvrnejo dekleta, ženske so bolj
čustvene, kar jih usmerja v umetnost, glasbo, jezik, psihologijo, sociologijo, bolj
se zanimajo za odnose med ljudmi.

Pogosta mnenja deklet so naslednja:


ker je fizika bolj moški predmet, fantje imajo večje predznanje od punc, bolj
razumejo to področje, moški znajo bolje logično sklepati in povezovati, poklici
v zvezi s fiziko so predstavljeni tako, kot, da zahtevajo fizično moč, premalo je
zaposlitev, kjer bi se videle ženske, ljudje imajo še vedno zadržke pri tem, da bi
se punce ukvarjale s fiziko, čeprav tega ne priznajo, psihološki učinek
stereotipne trditve, da je fizika moški predmet, ženske po navadi bolj zanima
moda, kuhanje, raje se posvečajo kemiji, biologiji, medicini, bolj so jim
zanimive stvari o človeškem razmišljanju, čustvih, dekleta se premalo usmerja k
fiziki v otroštvu, veliko bolj se k fiziki spodbuja fante, dekleta se vzgaja tako, da
so bolj pozorna na pojave v družbi, kot pa v naravi, ženske se ne lotijo
dejavnosti v zvezi s fiziko, ker se bojijo, da ne bodo uspešne, saj ne bodo mogle
konkurirati moškim.
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ii) Kaj bi po vašem mnenju opogumilo več deklet za izbiro fizike? Navedite vsaj tri
predloge.

Najpogostejša mnenja vseh glede tega vprašanja so bila:




prikazovanje fizike na zabaven način, več prikazovanja video posnetkov pri
pouku, zgodbe o uspehu fizičark, tako v šoli kot v medijih, predstavitev
možnosti za zaposlitev žensk na tem področju, predstaviti možnost visokega
zaslužka žensk, več praktičnega dela, laboratorijskih vaj, pri pouku naj se
obravnavajo primeri ne le v povezavi z avtomobili, letali, temveč s primeri, ki
so bližje dekletom, npr. skoki pri drsanju, odriv pri gimnastiki, večja povezava
primerov z vsakdanjim življenjem,
punce bi bilo potrebno že od otroštva spodbujati k logičnemu razmišljanju, k
povezovanju dejstev, dekleta bi spodbudila boljša razlaga pri pouku, večje
ukvarjanje z njimi individualno, organizirati večdnevni fizikalni tabor za
dekleta, kjer bi jih navdušili, širša družbena skupnost naj opusti stereotipne
predstave o vlogah moških in žensk v družbi, starši naj bodo do otrok obeh
spolov enakopravni.

Fantje menijo tudi:


uvedba tekmovanja iz fizike za dekleta, starši naj spodbujajo dekleta v tej smeri,
namesto da jih zatirajo, če pokažejo zanimanje za tehniška področja, dodatne
ure fizike za dekleta, dekleta morajo bolj zaupati vase, potrebno je poudarjati,
da spol ne vpliva na znanje.

Dekleta pa:


vzgoja fantov in deklet naj ne bo različna, uvedba nižjega nivoja pouka fizike za
dekleta, da bi se pojavi razložili na enostavnejši način, več profesoric fizike, ki
bi spodbujale dekleta.
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jj) Ali želite v svoji poklicni karieri opravljati delo, ki bo povezano z
naravoslovjem?

Da.
Ne.
Še ne vem.

Fantje
17 (43)
3 (8)
19 (49)

Dekleta
21 (40)
8 (15)
24 (45)

Tabela 84: Trenutne želje anketiranih drugošolcev glede poklicne usmeritve v povezavi z naravoslovjem

Zelo podoben delež fantov in deklet (41 % izmed vseh) želi opravljali delo, ki bo
povezano z naravoslovjem, deleža sta tudi zelo podobna pri tistih, ki tega trenutno še ne
vedo. Nekoliko več deklet (15 %) kot fantov (8 %) ne želi, da bi bila njihova poklicna
kariera povezana z naravoslovjem. Podatki so prikazani v tabeli 84.
kk) Kateri so vaši cilji pri poklicu, ki ga boste opravljali? (Možno je bilo izbrati več
odgovorov.)
V tabeli 85 je prikazana izbira drugošolcev glede njihovih ciljev pri poklicu. Kot še
druge svoje cilje pri poklicu so navedli naslednje: ''dobro počutje in dobro okolje, želim
uživati v svojem delu, narediti dobro spremembo v današnjem svetu, čim več potovati,
biti v stiku z drugimi ljudmi, opravljati delo, ki mi je všeč, me veseli, ukvarjati se s
športom, dinamičnost, delo v interakciji z ljudmi, delo tako v naravi kot v zaprtem
prostoru-npr. laboratoriju, se spopadati z izzivi, znanje jezikov, sploh imeti službo,
veliko izzivov, imeti to delo rada, biti zadovoljen, programirati.''

Odločati o drugih.
Pomagati ljudem.
Pomagati živalim.
Dobro zaslužiti.
Imeti lahko/enostavno delo.
Skrbeti za okolje.
Biti slaven(-a).
Delati v naravi.
Biti v zaprtem prostoru.

Fantje
8 (21)
21 (54)
9 (23)
34 (87)
6 (15)
6 (15)
5 (13)
9 (23)
1 (2)

Dekleta
5 (9)
40 (75)
12 (23)
46 (87)
4 (8)
8 (15)
1 (2)
12 (23)
3 (6)

Tabela 85: Izbira ciljev pri poklicu glede na spol vprašanih

Odločati o drugih želi le dobra petina fantov in slaba desetina deklet. Tri četrtine deklet
in dobra polovica fantov želi pomagati ljudem, živalim slaba četrtina (23 %) obojih.
Dobro zaslužiti želi 87 % vprašanih, tako deklet kot fantov. Več fantov (15 %) kot
deklet (8 %) želi imeti lahko oziroma enostavno delo. Enak delež obojih (15 %) želi
skrbeti za okolje. Slavnih želi biti več fantov (13 %) kot deklet (le 2 %). V naravi jih
želi delati slaba četrtina obojih (23 %), v zaprtem prostoru pa le en fant in tri dekleta, ki
predstavljajo le 4 % vseh.
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Pri nobeni želji glede prihodnjega poklica se ni pokazala statistično pomembna razlika
glede na spol anketiranih. Fantje in dekleta imajo zelo podobne želje v zvezi s svojo
poklicno prihodnostjo.

ll) Opišite, kakšno osebo si v prvem trenutku predstavljate, ko pomislite na
fizika/fizičarko. S tem izrazom ni mišljen samo fizik-učitelj, ampak fizik
nasploh: znanstvenik/raziskovalec na inštitutu, fizik, ki dela v industriji ali javni
službi, astronom, meteorolog itd. (v pomoč: Ali fizike/fizičarke povezujete s
kakšnimi stereotipnimi lastnostmi glede zunanjosti, njihovega karakterja,
njihovih hobijev ipd.. Katerimi?)

Večina vseh, tako fantov kot deklet si fizika/fizičarko predstavlja kot:







Alberta Einsteina, starejšega moškega z očali, belo haljo, z dolgimi,
razmršenimi lasmi, po navadi sivimi,
je prijazen človek, dobro organiziran, nima smisla za oblačenje, v žepu ima
beležko in svinčnik, je pameten, saj je fizika eden težjih predmetov, izredno
razgledan, zna logično razmišljati, resen, kar se zunanjosti tiče, fiziki po
ničemer ne odstopajo od drugih,
doma ima laboratorij, veliko tablo v dnevni sobi, bere stripe, igra šah, tarok,
računalniške igre, najverjetneje se ne ukvarja s športom, ima svoj smisel za
humor, ki ga mnogi ne razumejo,
ves čas razmišlja o pojavih, išče povezavo s fiziko, eksperimentira, računa, zna
vse razložiti s fizikalnega stališča, njegov cilj je dobiti Nobelovo nagrado,
stereotipi o fizikih ne veljajo, so neutemeljeni.

Fantje nimajo še drugih zanje specifičnih predstav o fizikih in fizičarkah.
Dekleta menijo še:


da so zaprti vase, se ne družijo veliko, razen tisti v javnih službah, ki morajo
komunicirati z ljudmi, stvari, ki so zanje preproste, drugim ne znajo razložiti, se
ukvarjajo izključno s fiziko, nimajo hobijev, oblečeni so v mirne barve.

Mnenja fantov in deklet, sodelujočih v raziskavi o fizikih oziroma fizičarkah, so tako
stereotipna (npr. ''Alberta Einsteina, starejšega moškega z očali, belo haljo, z dolgimi,
razmršenimi lasmi, po navadi sivimi'') kot nestereotipna (npr. ''fiziki po ničemer ne
odstopajo od drugih, stereotipi o fizikih ne veljajo, so neutemeljeni''). Lastnosti, ki jih
omenjajo anketirani drugošolci, so zelo podobne tistim, ki jih navajajo njihovi vrstniki
drugod po svetu.
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4.3 Mednarodne raziskave
Kot je prikazano v nadaljnji analizi rezultatov mednarodnih raziskav, pri katerih so se
preverjale naravoslovno fizikalne kompetence, so bili slovenski fantje in dekleta
nadpovprečno uspešni.
4.3.1 PISA 2006
Rezultati raziskave

V tabeli 86 so prikazani rezultati slovenskih 15-letnikov, ki so sodelovali v raziskavi.
Višje vrednosti, torej boljši rezultat, so označeni s krepkim tiskom. Vir podatkov,
prikazanih v tej tabeli, je datoteka Comp_Cogn06_Dec07.xls, ki je bila pridobljena na
Pedagoškem inštitutu. Krepko označene vrednosti v tabeli 86 predstavljajo višjo
vrednost v posamezni vrstici, torej so vrednosti višjega deleža pravilnih rešitev
posamezne naloge glede na spol sodelujočih slovenskih 15-letnikov.
Oznaka naloge
S114Q03
S114Q04
S114Q05
S213Q01*
S213Q02**
S426Q03**
S426Q05**
S426Q07*
S447Q02**
S447Q03**
S447Q04**
S447Q05
S477Q02**
S477Q03**
S477Q04
S485Q02
S485Q03**
S485Q05
S493Q01*
S493Q03*
S493Q05
S508Q02*
S508Q03**

Delež pravilnih
odgovorov (%)
41,75
35,71
23,38
30,66
85,29
80,99
85,90
57,38
50,27
59,75
39,53
24,66
75,61
77,89
51,42
70,15
77,28
43,13
59,80
89,46
47,23
66,71
84,39

Delež pravilnih
odgovorov fantov (%)
39,84
34,21
21,35
29,58
87,43
82,21
84,31
57,26
46,85
56,24
38,96
24,81
71,61
77,40
47,32
74,57
75,84
39,49
54,38
87,47
53,07
60,70
84,50

Delež pravilnih
odgovorov deklet (%)
43,62
37,17
25,36
31,79
83,16
79,77
87,49
57,49
53,88
63,48
40,12
24,51
79,44
78,35
55,32
65,69
78,72
46,80
65,21
91,45
41,41
72,78
84,28

Tabela 86: Delež pravilnih odgovorov slovenskih 15-letnikov glede na spol (PISA 2006)

Legenda grafičnih oznak ob oznakah nalog v tabeli 86:
*: odgovor ''da'' ali ''ne''
**: naloga izbirnega tipa
brez oznake: naloga s pisnim odgovorom
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Primer tipične naloge: Na slikah 8, 9 in 10 je prikazan primer sklopa nalog Oblačila.
Sklop Oblačila je bil uporabljen v raziskavi PISA 2006. Naloge so povzete po
(Nacionalni center PISA, Pedagoški inštitut, 2008b).

Slika 8: Besedilo pred nalogama sklopa Oblačilo (Nacionalni center PISA, Pedagoški inštitut, 2008b)

Na sliki 9 je naloga z odgovorom ''da'' ali ''ne''.

Slika 9: Prva naloga sklopa Oblačila (Nacionalni center PISA, Pedagoški inštitut, 2008b)

Naloga na sliki 10 je naloga izbirnega tipa.
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Slika 10: Druga naloga sklopa Oblačila (Nacionalni center PISA, Pedagoški inštitut, 2008b)

Komentar k primeru sklopa nalog:
Pravilni odgovori za prvo nalogo so: da, da, da, ne.
Rešitev druge naloge je: A. Voltmeter.

Analiza rezultatov
Na 17 izmed 23 posameznih podnalog v 8 nalogah so bolje od slovenskih fantov
odgovarjala dekleta, le na 6 pa fantje (krepko označene vrednosti v tabeli 86). Število
nalog, ki so jih uspešneje rešili fantje oziroma dekleta, glede na tip naloge, je prikazano
v tabeli 87. Slovenska dekleta so reševala vse tipe nalog bolje od fantov.
Tip naloge:
odgovor ''da'' ali ''ne''
naloga izbirnega tipa
naloga s pisnim odgovorom

Fantje
/
3
3

Dekleta
5
7
5

Tabela 87: Število nalog, ki so jih uspešneje rešili fantje oziroma dekleta, glede na tip naloge (PISA 2006)

Na podlagi podatkov v tabeli 88 lahko sklepamo o uspešnosti slovenskih 15-letnikov
glede na povprečje ostalih 15-letnikov v državah OECD. Najvišji nivo (nivo 6) je
dosegel največji delež slovenskih fantov, v naslednjih treh nivojih (nivo 5, 4 in 3)
prednjačijo slovenska dekleta, v nižjih nivojih doseženih znanj (nivo 2, 1 in nižje) je
manjši delež slovenskih 15-letnikov od povprečja držav OECD.

OECD
povprečje
fantje
OECD
povprečje
dekleta
Slovenija
fantje

Pod nivojem
1 (pod 334,94
točk)

Nivo 1 (od
334,94 do
409,54 točk)

Nivo 2 (od
409,54 do
484,14 točk)

Nivo 3 (od
484,14 do
558,73 točk)

Nivo 4 (od
558,73 do
633,33 točk)

Nivo 5 (od
633,33 do
707,93 točk)

Nivo 6 (nad
707,93 točk)

5,6

14,1

23,4

26,4

20,5

8,5

1,5

4,7

14,0

24,7

28,5

20,2

6,9

1,0

3,2

12,1

24,0

26,6

21,5

10,2

2,4

Slovenija
2,4
10,1
22,3
1,9
28,6
23,5
11,2
dekleta
Tabela 88: Delež sodelujočih glede na nivo znanja na področju naravoslovja po spolu (OECD, 2007)
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Tudi rezultati analize odgovorov v tabeli 89 kažejo, da so v raziskavi PISA 2006
dosegli slovenski fantje in dekleta boljše rezultate od povprečja. V povprečju
sodelujočih držav OECD so dekleta dosegla malo slabši rezultat od fantov, slovenska
dekleta pa v povprečju kar za 8 točk boljši rezultat od slovenskih fantov.

OECD povprečje
Slovenija

Povprečen rezultat
500
519

Fantje
501
515

Dekleta
499
523

Tabela 89: Povprečen rezultat dosežkov sodelujočih pri naravoslovju glede na spol (OECD, 2007)

Podrobneje po podpodročjih naravoslovja (Sistem Zemlja-vesolje, Fizikalni sistemi,
Življenjski sistemi) rezultate sodelujočih prikazujejo tabele 90, 91 in 92. Na vseh
podpodročjih so bili slovenski 15-letniki boljši od OECD povprečja.

OECD povprečje
Slovenija

Povprečen rezultat
500
534

Fantje
508
537

Dekleta
491
530

Tabela 90: Povprečen rezultat dosežkov sodelujočih na podpodročju Sistem Zemlja-vesolje glede na spol
(OECD, 2007)

Na podpodročjih Sistem Zemlja-vesolje in Fizikalni sistemi so slovenski fantje dosegli
boljše rezultate od deklet. Pri prvem podpodročju so bili boljši v povprečju za 7 točk in
pri drugem kar za 30 točk. Glejte te podatke v tabelah 90 in 91.

OECD povprečje
Slovenija

Povprečen rezultat
500
531

Fantje
513
546

Dekleta
487
516

Tabela 91: Povprečen rezultat dosežkov sodelujočih na podpodročju Fizikalni sistemi glede na spol (OECD,
2007)

OECD povprečje
Slovenija

Povprečen rezultat
502
517

Fantje
504
515

Dekleta
500
519

Tabela 92: Povprečen rezultat dosežkov sodelujočih na podpodročju Življenjski sistemi glede na spol (OECD,
2007)

Slovenska dekleta so bila boljša na podpodročju Življenjski sistemi tako od slovenskih
fantov kot tudi od povprečja deklet v drugih državah OECD. Podatki so prikazani v
tabeli 92.

Pogosto se v mednarodnih raziskavah preverja in analizira ne samo uspešnost reševanja
konkretnih zastavljenih problemov, temveč tudi odnos sodelujočih do izpostavljene
tematike. Naslednje tabele prikazujejo odnos sodelujočih v raziskavi PISA 2006 glede
vsebin, ki so vezane na temo tega dela.
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OECD povprečje
Slovenija

Povprečen rezultat
500
505

Fantje
501
511

Dekleta
499
499

Tabela 93: Povprečen rezultat interesa sodelujočih za učenje naravoslovja glede na spol (OECD, 2007)

Kot prikazujejo podatki v tabeli 93, slovenski fantje izkazujejo nadpovprečen interes za
učenje naravoslovnih vsebin glede na ostale sodelujoče v raziskavi. Slovenska dekleta
se za učenje naravoslovja zanimajo enako kot dekleta drugje, glede na slovenske fante
pa kažejo manjši interes za učenje tega področja.

OECD povprečje
Slovenija

Povprečen rezultat
500
502

Fantje
500
499

Dekleta
500
504

Tabela 94: Povprečen rezultat podpore znanstvenim raziskavam glede na spol (OECD, 2007)

Slovenski fantje v manjši meri podpirajo znanstvene raziskave kot fantje drugje.
Nasprotno slovenska dekleta bolj podpirajo raziskave v znanosti kot dekleta v
povprečju vseh sodelujočih v OECD ter tudi bolj kot slovenski fantje. Glejte podatke
raziskave v tabeli 94.

Vsi testirani
Naravosl.

Branje

Fantje
Matemat.

Naravosl.

Branje

Dekleta
Matemat.

Naravosl.

Branje

Matemat.

OECD
72,5
89,2
91,2
71,7
84,7
91,6
73,4
93,8
90,8
povprečje
Slovenija
71,9
87,0
89,0
82,0
89,4
72,2
91,8
88,7
71,7
Tabela 95: Pomembnost trditev ''Biti dober pri naravoslovju, branju in matematiki v šoli.'' glede na spol
(vrednosti izražene v %) (OECD, 2007)

Vrednosti v tabeli 95 prikazujejo odnos 15-letnikov do pomembnosti trditev ''Biti dober
pri naravoslovju, branju in matematiki v šoli.''. Vrednosti so izražene v deležih glede na
vse sodelujoče. V tem stališču slovenski sodelujoči zaostajajo za povprečjem OECD v
prav vseh postavkah razen fantje pri mnenju glede naravoslovja. Slovenskim fantom se
zdi najpomembneje, da so dobri pri matematiki, sledi branje in na zadnjem mestu
naravoslovje. Slovenskim dekletom je najpomembnejši uspeh v povezavi z branjem,
sledi pomembnost uspeha pri matematiki, na zadnjem mestu je (enako kot pri fantih)
uspeh pri naravoslovju.

Več fantov in deklet v Sloveniji kot je povprečje v državah OECD ima namen
nadaljevati svojo poklicno pot v naravoslovju. V Sloveniji ima ta namen večji delež
fantov kot deklet. Ta namen imajo tisti, ki so dosegli boljši rezultat. Glejte podatke v
tabeli 96.
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Ne nameravajo nadaljevati
v naravoslovju.

Nameravajo nadaljevati v
naravoslovju.

Nameravajo nadaljevati v
naravoslovju.

Nameravajo nadaljevati v
naravoslovju.

Dekleta
Ne nameravajo nadaljevati
v naravoslovju.

Fantje
Ne nameravajo nadaljevati
v naravoslovju.

Vsi testirani

(%)
Rezultat Rezultat
(%)
Rezultat
Rezultat
(%)
Rezultat Rezultat
OECD
25,2
537
489
23,5
489
27,0
527
490
549
povprečje
Slovenija
548
31,4
547
507
32,2
500
30,6
547
513
Tabela 96: Namen nadaljevanja kariere v naravoslovju pri starosti 30 let glede na uspešnost reševanja
(povprečen rezultat) in glede na spol (OECD, 2007)

V tabeli 97 so prikazani podatki glede povezave uspeha in zaposlitve staršev z
naravoslovjem glede na spol. Tako slovenski fantje kot dekleta imajo več staršev
zaposlenih v povezavi z naravoslovjem. Vsi (tako slovenski sodelujoči kot sodelujoči iz
držav OECD), katerih poklic vsaj enega od staršev je povezan z naravoslovjem, so
dosegli boljši rezultat.

Poklic staršev ni povezan z
naravoslovjem.

Vsaj en starš z
naravoslovno kariero.

Vsaj en starš z
naravoslovno kariero.

Dekleta
Poklic staršev ni povezan z
naravoslovjem.

Fantje
Poklic staršev ni povezan z
naravoslovjem.

Vsaj en starš z
naravoslovno kariero.

Vsi testirani

(%)
Rezultat Rezultat
(%)
Rezultat Rezultat
(%)
Rezultat
Rezultat
OECD
18,3
538
494
18,5
539
496
18,1
536
493
povprečje
Slovenija
24,4
555
509
22,6
549
507
26,2
560
511
Tabela 97: Delež učencev, ki imajo vsaj enega starša s kariero v naravoslovju glede na uspešnost reševanja
(povprečen rezultat) in glede na spol (OECD, 2007)
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4.3.2 TIMSS Advanced 2008

Rezultati raziskave
V tabelah 98, 99 in 100 so prikazani povprečni rezultati reševanja nalog posebej za
mednarodno povprečje, posebej rezultati slovenskih udeležencev raziskave, ločeno za
dekleta in fante. Najboljši rezultat je pri vsaki nalogi v vsaki vrsti označen z
odebeljenim tekstom. Vira zbranih in urejenih podatkov v tabelah 98, 99 in 100 sta
datoteka TA08_PHY_ItemAlmanacs.pdf, ki je bila pridobljena na Pedagoškem
inštitutu, in publikacija (Babič et al., 2009).

Pri nekaterih nalogah (označenih z *) se podatki popolnoma ne ujemajo. Eden od
vzrokov za to so bili pomanjkljivi podatki o spolu, pri nekaterih nalogah so bili
upoštevani delno pravilni odgovori oz. je bilo več možnih pravilnih odgovorov. Podatki
o pravilno rešenih nalogah glede na spol se nanašajo na popolnoma pravilne odgovore.

V tabelah 98, 99 in 100 so uporabljene oznake, ki jih razlagajo naslednje legende.

Legenda kognitivnih področij:
P – poznavanje dejstev
U – uporaba znanja
S – sklepanje
Legenda težavnosti:
1 – lahka
2 – srednja
3 – težka
Legenda vsebinskih področij:
M – Mehanika
EM – Elektrika in magnetizem
TT – Toplota in temperatura
AJ – Atomska in jedrska fizika
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MEDNARODNO POVPREČJE (%):
NALOGA,
KOGNITIVNO
PODROČJE,
TEŽAVNOST,
VSEBINSKO
PODROČJE:

OZNAKA
NALOGE:

PRAVILNI
ODGOVORI:

PRAVILNI
ODGOVORI:
DEKLETA

PRAVILNI
ODGOVORI:
FANTJE

REZULTAT SLOVENCEV (%):
PRAVILNI
ODGOVORI:

PRAVILNI
ODGOVORI:
DEKLETA

PRAVILNI
ODGOVORI:
FANTJE

Analiza zvoka z
PA13001 62,8
64,0
61,9
76,6
74,7
77,3
osciloskopom, U, P1_01
2, M
Radioaktivni
PA13002 60,4
54,7
63,7
64,1
59,1
66,0
razpad torija, U,
P1_02
2, AJ
Sila vrvice med
PA13003 65,4
56,2
70,4
83,5
70,1
88,6
dvema
P1_03
predmetoma, U,
1, M
Električno vezje v PA13004 78,6
76,6
79,8
89,3
85,8
90,7
škatli, U, 2, EM
P1_04
Prosti pad, U, 1,
PA13005 75,1
73,9
72,7
75,1
71,8
75,7
P1_05
M
Sile med
PA13006 37,5
36,3
38,5
39,2
38,3
41,3
točkastimi naboji, P1_06
U, 3, EM
Električno vezje s PA13009 36,2
32,4
38,5
39,2
34,4
41,1
sklenjenim
P1_09
stikalom, S, 2,
EM
Vrste sevanja v
PA13021 50,1
47,1
51,2
50,1
47,4
51,2
spektru EM
P3_01
valovanja, P, 1,
EM
Končna
PA13022 15,9
15,0
16,4
18,9
17,1
23,2
temperatura
P3_02
sistema, U, 2, TT
Valovna dolžina v PA13023 52,8
54,2
51,9
62,1
60,5
65,8
globoki vodi, U,
P3_03
1, M
Električna poljska PA13024 17,1
17,4
17,4
23,9
21,4
29,8
jakost v prostoru
P3_04
med dvema
ploščama, U, 2,
EM *
Fotoefekt pri treh PA13025 15,3
13,6
16,4
19,0
18,5
19,2
različnih kovinah, P3_05
S, 2, AJ *
Obhodni čas delca PA13026 9,9
10,2
5,6
5,0
5,9
10,3
v homogenem
P3_06
magnetnem polju,
S, 3, EM *
Izračun vrednosti PA13027A
21,8
21,4
22,1
35,9
35,5
36,8
težnega pospeška, - P3_0
S, 2, M *
Temperaturno
PA23050 49,3
44,1
51,4
54,2
39,1
59,6
ravnovesje in
P6_01
prevajanje toplote,
U, 1, TT
Pojav tople grede, PA23056 66,6
63,8
67,9
66,3
68,4
68,6
P6_02
P, 1, TT
Elektromagnetno
PA23142 51,1
41,3
55,8
57,0
41,1
55,8
sevanje na Zemlji, P6_03
P, 1, TT *
Tabela 98: Delež pravilnih rešitev posameznih nalog mednarodne raziskave TIMSS Advanced 2008 glede na
spol (1. del)
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MEDNARODNO POVPREČJE (%):
NALOGA,
KOGNITIVNO
PODROČJE,
TEŽAVNOST,
VSEBINSKO
PODROČJE:

OZNAKA
NALOGE:

PRAVILNI
ODGOVORI:

PRAVILNI
ODGOVORI:
DEKLETA

PRAVILNI
ODGOVORI:
FANTJE

REZULTAT SLOVENCEV (%):
PRAVILNI
ODGOVORI:

PRAVILNI
ODGOVORI:
DEKLETA

PRAVILNI
ODGOVORI:
FANTJE

Maksimalen
PA23072 46,9
45,0
48,7
64,7
64,2
64,8
skrček vzmeti, U, P6_04
2, M *
Planet Venera se
PA23022 12,7
11,3
10,0
10,4
9,9
13,5
po svojem
P6_05)
krožnem tiru
giblje hitreje kot
Zemlja, S, 3, M
Sili, ki delujeta na PA23030 22,3
18,8
20,3
17,7
21,2
24,4
dva delca z
P6_06
različnima
nabojema, U, 1,
EM
Sile treh točkastih PA23078 41,4
37,8
43,5
56,6
56,0
58,3
nabojev, S, 2, EM P6_07
*
Delovanje laserja, PA23113 45,1
36,6
36,0
26,4
39,4
49,4
P6_08
S, 2, EM
Zakaj nas sonce
PA23128 38,5
39,4
38,5
52,7
52,0
54,7
ne opeče, če
P6_09
sedimo za
steklom, P, 1, EM
Rutherfordov
PA23058 51,0
48,5
45,5
51,6
43,2
52,8
poskus, U, 1, AJ
P6_10
Razpad beta
PA23115 33,3
29,5
27,5
31,1
26,2
34,9
radioaktivnega
P6_11
izotopa, U, 1, AJ
Tretji Newtonov
PA23110 50,8
46,9
52,6
64,6
56,7
67,2
zakon, U, 2, M
P7_01
Sile, ki delujejo
PA23014 51,4
48,6
53,6
63,0
58,4
64,4
na telo, vrženo
P7_02
navpično navzgor,
P, 1, M
Razdalja med
PA23025 14,6
13,3
15,8
25,5
23,2
32,8
dvema drsalcema, P7_03
ko odrineta drug
drugega, S, 3, M
Gibalna količina
PA23028 54,5
49,5
57,0
74,3
70,4
75,5
kolesarja, ko
P7_04
prečka ciljno črto,
U, 2, M
Smer električnega PA23034 32,6
31,1
27,2
31,9
25,6
33,4
polja, ki ga
P7_05
ustvarja točkast
naboj, U, 1, EM
Indukcija, U, 2,
PA23044 24,2
21,2
21,8
21,1
22,1
25,7
EM *
P7_06
Specifična toplota PA23082 52,3
49,9
53,4
64,7
63,8
65,0
peska, S, 1, TT
P7_07
Temperatura
PA23140 40,3
35,5
42,5
45,7
29,2
51,0
telesa, ki seva
P7_08
vidno svetlobo, P,
3, TT
Tabela 99: Delež pravilnih rešitev posameznih nalog mednarodne raziskave TIMSS Advanced 2008 glede na
spol (2. del)
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MEDNARODNO POVPREČJE (%):
NALOGA,
KOGNITIVNO
PODROČJE,
TEŽAVNOST,
VSEBINSKO
PODROČJE:

OZNAKA
NALOGE:

PRAVILNI
ODGOVORI:

PRAVILNI
ODGOVORI:
DEKLETA

PRAVILNI
ODGOVORI:
FANTJE

REZULTAT SLOVENCEV (%):
PRAVILNI
ODGOVORI:

PRAVILNI
ODGOVORI:
DEKLETA

PRAVILNI
ODGOVORI:
FANTJE

Skupni tlak dveh
PA23084 16,6
13,4
18,2
24,8
24,0
25,1
rezervoarjev, S, 3, P7_09
TT
Število nevtronov PA23059 76,0
76,3
75,9
77,5
76,5
80,7
v jedru atoma, P,
P7_10
1, AJ
Opis atomskega
PA23138 70,9
72,2
70,3
77,9
77,6
78,7
jedra, P, 1, AJ
P7_11
Simbol atomskega PA23137 40,7
40,7
9,2
10,2
8,9
42,2
jedra, P, 1, AJ
P7_12
Tabela 100: Delež pravilnih rešitev posameznih nalog mednarodne raziskave TIMSS Advanced 2008 glede na
spol (3. del)

Analiza rezultatov
Med vsemi objavljenimi 37 nalogami so slovenski maturantje 26 nalog rešili bolje od
mednarodnega povprečja, pri 11 nalogah so bili slabši. Iz tabel v nadaljevanju lahko
ugotovimo, da so slovenski fantje v povprečju reševali naloge nekoliko bolje od deklet.
Bolje od deklet so fantje rešili skupno 21 nalog (od tega 16 nalog, ki so jih slovenski
sodelujoči rešili bolje od mednarodnega povprečja), dekleta pa bolje od fantov 16 nalog
izmed vseh rešenih (od tega 10 nalog, ki so jih slovenski sodelujoči rešili bolje od
mednarodnega povprečja).

V vseh tabelah tega razdelka sta podani in zapisani dve številski vrednosti. Prva
vrednost (odebeljena) povsod pomeni število nalog pri katerih so bili slovenski
udeleženci raziskave boljši od mednarodnega povprečja. Druga vrednost (v oklepaju)
velja za naloge, kjer so naši udeleženci zaostajali za mednarodnim povprečjem.

V tabeli 101 so prikazani podatki o uspešneje rešenih nalogah glede na kognitivna
področja in glede na spol slovenskih sodelujočih v raziskavi. Glede na kognitivno
področje so uspešneje rešene naloge približno v enakem deležu razpršene pri fantih in
dekletih.
Kognitivno področje
P - poznavanje dejstev

U – uporaba znanja
S – sklepanje

Dekleta
3 (1)
4 (4)
3 (1)

Fantje
4 (1)
8 (2)
4 (2)

Tabela 101: Število uspešneje rešenih nalog glede na kognitivno področje naloge in spol sodelujočih v
raziskavi
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Glede na težavnost naloge lahko iz podatkov v tabeli 102 ugotovimo, da je največ
nalog, ki so jih bolje rešila dekleta (56 %), lahkih. Največji delež nalog, ki so jih bolje
rešili fantje (48 %), predstavljajo srednje težke naloge.
Težavnost naloge
1 – lahka
2 – srednja
3 – težka

Dekleta
4 (5)
4 (0)
2 (1)

Fantje
6 (2)
8 (2)
2 (1)

Tabela 102: Število uspešneje rešenih nalog glede na težavnost naloge in spol

Iz podatkov v tabeli 103 lahko ugotovimo, da glede na vsebinsko področje fantje
najmanj prednjačijo pred dekleti na področju Atomska in jedrska fizika, bolje od njih so
na tem področju rešili le 2 oziroma 10 % vseh bolje rešenih nalog. Razpršenost je za
fante na preostalih področjih približno enakomerna. Dekleta so pri najmanj nalogah
bolje od fantov reševala naloge na področju Toplota in temperatura, na vseh preostalih
področjih pa so bila pri približno enakem številu nalog boljša od fantov.
Vsebinsko področje

M – Mehanika
EM – Elektrika in magnetizem
TT – Toplota in temperatura
AJ – Atomska in jedrska fizika

Dekleta
3 (2)
4 (1)
1 (0)
2 (3)

Fantje
6 (0)
3 (4)
5 (1)
2 (0)

Tabela 103: Število uspešneje rešenih nalog glede na vsebinsko področje naloge in spol

4.4 Fizika na maturi
Pri analizi izbire in uspešnosti reševanja nalog so uporabljeni podatki Državnega
izpitnega centra, ki so bili pridobljeni v februarju in aprilu 2016. Uporabljeni so podatki
o številu deklet in fantov, ki so reševali posamezno nalogo (v 1. izpitni poli) oziroma
podnalogo 7 (v 2. izpitni poli) ter indeks težavnosti za vsako posamezno nalogo in
podnalogo skupno in ločeno po spolu.

Podatki v tabeli 104 prikazujejo število kandidatov splošne mature, ki so v raziskovanih
letih opravljali maturo iz fizike glede na spol in njihovo strukturo.
Referenčno skupino SM predstavljajo redni dijaki, ki prvič v celoti opravljajo splošno
maturo (brez kandidatov z maturitetnim tečajem, 21-letnikov, odraslih in poklicnih
maturantov), v skupini kandidati SM so vsi, ki so opravljali izpit v okviru splošne
7

Za vsako področje je sestavljena strukturirana naloga, ki jo predstavlja več vsebinsko med sabo
povezanih podnalog.
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mature, kandidati PM so kandidati poklicne mature s posameznim izpitom pri splošni
maturi, to so tisti, ki ob poklicni maturi (štirje predmeti) dodatno opravljajo posamezni
izpit SM. (RIC, 2016)
Referenčna skupina SM
Fantje Dekleta Skupaj
964
404
1368
871
355
1226
965
399
1364
948
421
1369

2012
2013
2014
2015

Fantje
1017
915
997
983

Kandidati SM
Dekleta Skupaj
421
1438
372
1287
414
1411
435
1418

Fantje
82
83
76
63

Kandidati PM
Dekleta Skupaj
11
93
4
87
8
84
6
69

Tabela 104: Število kandidatov, ki so opravljali maturo iz predmeta fizika v spomladanskem izpitnem roku,
glede na spol in ločeno glede na njihovo strukturo (RIC, 2016)

V nadaljevanju so v analizi upoštevani kandidati referenčne skupine SM, saj je število
ostalih kandidatov v primerjavi s to skupino majhno. Predvsem pri izbranih nalogah 2.
izpitne pole je ponekod število zelo majhno, posamezno področje je izbralo tudi le po
eno dekle ali fant.
4.4.1 Izbira področij
V nadaljevanju je v tabelah 105, 107 in 108 uporabljena naslednja legenda oznak
področij fizike:
1 – Merjenje
2 – Mehanika
3 – Termodinamika
4 – Elektrika in magnetizem
5 – Nihanje in valovanje
6 – Moderna fizika in astronomija

1
2
3
4
5
6

Fantje
Dekleta
Fantje
Dekleta
Fantje
Dekleta
Fantje
Dekleta
Fantje
Dekleta
Fantje
Dekleta

2012
729 (76)
318 (79)
671 (70)
210 (52)
612 (63)
246 (61)
265 (27)
92 (23)
348 (36)
185 (46)
267 (28)
161 (40)

2013
730 (84)
316 (89)
710 (82)
232 (65)
355 (41)
134 (38)
354 (41)
160 (45)
245 (28)
132 (37)
219 (25)
91 (26)

2014
816 (85)
362 (91)
621 (64)
191 (48)
546 (57)
238 (60)
427 (44)
170 (43)
201 (21)
97 (24)
284 (29)
139 (35)

2015
849 (90)
386 (92)
687 (72)
270 (64)
298 (30)
89 (21)
258 (27)
113 (27)
373 (39)
217 (52)
379 (40)
188 (45)

Tabela 105: Število in delež (v odstotkih znotraj spola) kandidatov referenčne skupine na izpitu iz fizike na
splošnih maturah od 2012 do 2015 glede na izbrano področje (2. izpitna pola) in spol (RIC, 2016)
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Podatki v tabeli 105 prikazujejo izbiro področij glede na spol kandidatov. V vseh
analiziranih letih je večji delež deklet kot fantov izbralo področja Merjenje, Nihanje in
valovanje ter Moderna fizika in astronomija.
Področje Mehanika je bilo v vseh teh letih bližje večjemu deležu fantov kot deležu
deklet, področje Termodinamika je bilo bližje večjemu deležu deklet le v letu 2014.
Izbira področja Elektrika in magnetizem pa je odvisna od leta. V letih 2014 in 2015 so
jo izbirali vsi približno enako, v letu 2013 je bila malo bližje (za 4 %) dekletom, v letu
2012 za enak delež fantom.
Največja razlika pri izbiri področja se pri deležu znotraj spola kaže pri področju
Mehanika.

4.4.2 Uspešnost reševanja nalog 1. in 2. izpitne pole
Uspešnost reševanja nalog je mnogokrat prikazana z indeksom težavnosti naloge.
Indeks težavnosti naloge (IT) je razmerje med povprečnim številom doseženih točk in
največjim številom točk, ki jih je možno doseči pri tej nalogi. To pomeni, čim večji je
indeks težavnosti naloge, tem lažja je naloga oziroma pola.

2012
2013
2014
2015

1. izpitna pola
0,75
0,69
0,61
0,71

2. izpitna pola
0,60
0,62
0,68
0,67

Tabela 106: Povprečje indeksov težavnosti nalog glede na izpitno polo (Poročila DPK SM za fiziko)

Iz podatkov v tabeli 106 je razvidno, da so bili (razen v letu 2014) rezultati v povprečju
boljši pri reševanju nalog 1. izpitne pole kot pa pri posameznih nalogah 2. izpitne pole.

V tabeli 107 so prikazani povprečni indeksi težavnosti po posameznih področjih 2.
izpitne pole glede na spol v letih, ki jih upošteva ta študija. Krepko označene vrednosti
indeksov težavnosti predstavljajo večjo vrednost v primerjavi med fanti in dekleti za
isto področje v istem letu.
Podatki kažejo, da so bila dekleta na področju Merjenje v treh letih boljša od fantov,
fantje eno leto boljši od deklet. Na področju Mehanika so bili vsa leta boljši fantje. Na
področju Termodinamika so bili enako uspešni: fantje boljši od deklet v dveh letih,
dekleta boljša od fantov prav tako v dveh letih. Na področju Elektrika in magnetizem
prevladuje uspešnost fantov: v treh letih so bili boljši od deklet, dekleta so bila
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uspešnejša od fantov le v enem letu. Fantje in dekleta so bili na področju Nihanje in
valovanje v teh letih povprečno enako uspešni: v dveh analiziranih letih prav enako, v
enem boljši fantje, v enem dekleta. Glede na spol so bili na področju Moderna fizika in
astronomija enako uspešni: v dveh letih fantje, v drugih dveh pa dekleta.

1
2
3
4
5
6

Fantje
Dekleta
Fantje
Dekleta
Fantje
Dekleta
Fantje
Dekleta
Fantje
Dekleta
Fantje
Dekleta

2012
0,69
0,72
0,60
0,59
0,51
0,56
0,61
0,59
0,54
0,66
0,54
0,60

2013
0,78
0,80
0,59
0,56
0,52
0,55
0,57
0,60
0,54
0,54
0,58
0,51

2014
0,80
0,79
0,58
0,54
0,72
0,66
0,66
0,62
0,43
0,43
0,72
0,73

2015
0,77
0,80
0,59
0,55
0,73
0,70
0,58
0,56
0,72
0,71
0,64
0,58

Tabela 107: Povprečen indeks težavnosti za posamezna področja 2. izpitne pole glede na leto in spol (RIC,
2016)

Če v tabeli 107 primerjamo še uspešnost reševanja izbranih področij fantov in deklet
glede na leto, ugotovimo, da so bila v letu 2012 dekleta uspešnejša od fantov pri 4 od 6
področij, v letu 2013 so bila dekleta boljša od fantov na 3 in enaka kot fantje na enem
področju, leta 2014 so bili fantje boljši od deklet na 4 področjih in enako dobri kot
dekleta na enem področju, v letu 2015 so bili fantje boljši od deklet na 5 od 6 področij.
Splošno gledano je uspešnost glede na spol zelo različna in odvisna od leta. V
analiziranih letih (2012 do 2015) so bili povprečno v dveh letih uspešnejši fantje, v
dveh pa dekleta.
S pogledom na tabelo 107 v celoti pa vseeno ugotovimo, da 2. izpitno polo fantje
malenkost bolje rešujejo od deklet, vendar bi bilo potrebno za splošnejšo oceno v
analizi upoštevati rezultate daljšega obdobja.

4.4.3 Uspešnost reševanja posameznih nalog
V tabeli 108 je grafično predstavljena razlika v uspešnosti reševanja posameznih nalog
1. izpitne pole oziroma posameznih podnalog 2. izpitne pole. Naloge 1. izpitne pole so
označene z I, posamezne podnaloge 2. izpitne pole pa z oznako I.
Vrednosti v tabeli 108 so izračunane po formuli: IT (dekleta) – IT (fantje). Torej so bila
dekleta boljša od fantov pri nalogah z oznakama I in I, ki so desno od vrednosti 0 in
fantje so bili boljši levo od oznake 0.
V celoti je bilo v vseh v analizo vključenih letih v štirih 1. izpitnih polah 140 (4 krat 35)
nalog izbirnega tipa ter 208 (52+54+50+52) posameznih podnalog, združenih v 24 (4
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krat 6) strukturiranih nalog v prav tako štirih 2. izpitnih polah. V posamezni
strukturirani nalogi je po 7 do 11 posameznih podnalog, ki so bodisi računske bodisi
naloge, ki zahtevajo pisni odgovor, bodisi grafična naloga z risanjem grafa odvisnosti
dveh količin.

Fantje in dekleta so bili enako uspešni pri 32 nalogah (pri 10 v 1. izpitni poli in pri 22 v
2.) oziroma pri 9 % vseh nalog.

Glede nalog, pri katerih so bila uspešnejša dekleta, veljajo naslednje ugotovitve.
Skupno so dekleta bolje od fantov rešila 136 posameznih nalog, kar predstavlja 39 %
vseh nalog obeh izpitnih pol v analiziranih letih.
Za do 5 % (0,00 ˂ (IT (dekleta) – IT (fantje)) ≤ +0,05) so bila dekleta boljša od fantov
pri 89 nalogah (pri 36 v 1. izpitni poli in pri 53 v 2. ) oziroma pri 26 % vseh nalog.
Za med 5 % in 10 % (+0,05 ˂ (IT (dekleta) – IT (fantje)) ≤ +0,10) so bila dekleta boljša
od fantov pri 37 nalogah (pri 9 v 1. izpitni poli in pri 28 v 2. ) oziroma pri 11 % vseh
nalog.
Za več kot 10 % (+0,10 ˂ (IT (dekleta) – IT (fantje))) so bila dekleta boljša od fantov
pri 10 nalogah (pri 1 v 1. izpitni poli in pri 9 v 2. ) oziroma pri 3 % vseh nalog.
Za največ so bila dekleta boljša od fantov pri eni nalogi za 17 % in pri treh nalogah za
16 %. Oboje je bilo pri področju Nihanje in valovanje v 2. izpitni poli na maturi 2012.
Pri nalogah, kjer so bila dekleta boljša od fantov, prevladujejo naloge 2. izpitne pole,
teh je bilo 90 oziroma dve tretjini izmed vseh, pri katerih so bila dekleta uspešnejša od
fantov.
Glede na področja, kjer so dekleta reševala naloge bolje od fantov, si sledijo:






Elektrika in magnetizem (30 nalog oziroma 22 % izmed teh nalog),
Nihanje in valovanje (28 nalog oziroma 21 %),
Moderna fizika in astronomija (21 nalog oziroma 15 %),
Merjenje in Termodinamika (s po 20 nalogami oziroma 15 % obe področji),
Mehanika (17 nalog oziroma 13 %).

Dekleta so bila največkrat boljša od fantov na področju (Elektrika in magnetizem), ki
ga ne izberejo najpogosteje. Najmanj uspešneje rešenih nalog deklet glede na fante je
na področju Mehanika.
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Glede boljše uspešnosti fantov pa podatki kažejo naslednja dejstva.
Skupno so fantje bolje od deklet rešili 180 posameznih nalog, kar predstavlja 52 % vseh
nalog obeh izpitnih pol v analiziranih letih.
Za do 5 % (-0,05 ≤ (IT (dekleta) – IT (fantje)) ˂ 0,00) so bili fantje boljši od deklet pri
96 nalogah (pri 36 v 1. izpitni poli in pri 60 v 2. ) oziroma pri 28 % vseh nalog.
Za med 5 % in 10 % (-0,10 ≤ (IT (dekleta) – IT (fantje)) ˂ -0,05) so bili fantje
uspešnejši od deklet pri 56 nalogah (pri 32 v 1. izpitni poli in pri 24 v 2. ) oziroma pri
16 % vseh nalog.
Za več kot 10 % ((IT (dekleta) – IT (fantje)) ˂ -0,10) so bili fantje boljši od deklet pri
28 nalogah (pri 16 v 1. izpitni poli in pri 12 v 2. ) oziroma pri 8 % vseh nalog.
Za največ so bili fantje boljši od deklet pri nalogi 2. izpitne pole, in sicer za 25 % na
področju Termodinamike (matura 2014) (povprečen indeks težavnosti te naloge je bil
0,64 za vse kandidate, za fante 0,72, za dekleta 0,47) in za 21 % pri eni nalogi 1. izpitne
pole področja Moderna fizika in astronomija (matura 2013) (povprečen indeks
težavnosti te naloge je bil 0,44 za vse kandidate, za fante 0,50, za dekleta 0,29). Nobena
od teh dveh nalog torej ni bila niti zelo težka niti zelo lahka.
Pri nalogah, kjer so bili fantje uspešnejši od deklet, 47 % predstavljajo naloge 1. izpitne
pole, 53 % pa naloge 2. izpitne pole. Torej so bili fantje boljši od deklet skoraj enako
pri nalogah izbirnega tipa kot pri strukturiranih nalogah.
Glede na področja, kjer so bolje od deklet naloge reševali fantje, si sledijo:






Mehanika (59 nalog oziroma 33 % izmed teh nalog),
Nihanje in valovanje (31 nalog oziroma 21 %),
Moderna fizika in astronomija ter Elektrika in magnetizem (s po 27 nalogami
oziroma 15 % obe področji),
Termodinamika (26 nalog oziroma 14 %),
Merjenje (10 nalog oziroma 6 %).

Kar tretjina izmed bolje rešenih nalog fantov glede na dekleta predstavljajo naloge s
področja Mehanika. Glede na raziskave je to pričakovan rezultat. Področje Mehanika
pokriva teme, ki so glede na način obravnave v slovenskih srednjih šolah bližje fantom.
Izstopa še področje Merjenje, kjer so fantje bolje od deklet rešili v vseh štirih letih le
nekaj nalog.
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Tabela 108: Prikaz razlike indeksov težavnosti posameznih nalog oziroma podnalog na splošni maturi iz fizike
v letih od 2012 do 2015 glede na spol
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V tabeli 109 je predstavljena primerjava uspešnosti fantov in deklet pri vseh
raziskovanih ocenjevanjih. Hkratna primerjava vseh ocenjevanj je nemogoča, saj so
bila testiranja pripravljena in izvedena na različne načine. Glede na ostala testiranja
izstopa mednarodna raziskava PISA 2006. Pri tej raziskavi so sodelujoči mlajši, fantje
in dekleta v starosti 15 let, torej ob koncu osnovne oziroma v prvem letniku srednje
šole. Pri ostalih testiranjih so bili sodelujoči starejši (v tej študiji drugošolci, pri maturi
in TIMSS Advanced 2008 so to četrtošolci). Pri raziskavah PISA se preverjajo
naravoslovne kompetence, pri ostalih so se preverjala izključno fizikalna znanja.
Vendar lahko glede vseh testiranj ugotovimo naslednje: pri večini testiranj so bili boljši
fantje, vendar razlika med njimi in dekleti ni velika.

Mera za uspešnost

Uspešnost
fantov
515

Uspešnost
deklet
523

število točk
število uspešneje rešenih
nalog
6
17
število uspešneje rešenih
TIMSS Advanced 2008
objavljenih nalog
16
21
število uspešneje rešenih
Fizika na maturi
posameznih nalog
136 (39 %)
180 (52 %)
(od 2012 do 2015)
(delež vseh nalog)
indeks uspešnosti vseh
Naloge te študije
rešenih nalog
2,31
2,46
Tabela 109: Primerjava uspešnosti slovenskih fantov in deklet pri raziskovanih ocenjevanjih
PISA 2006
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5 Zaključek
Glede na predhodno navedene ugotovitve te študije je možno narediti končne sklepe in
hkrati odgovoriti na zastavljena raziskovalna vprašanja. V nadaljevanju dela bodo
podani še predlogi za izboljšanje poučevanja, ki bi lahko posledično vodili do večjega
zanimanja mladih za področje fizike in njihovo večje vključevanje na to področje.
Vzporedno s celotno študijo so na podlagi pedagoških izkušenj avtorice dela nastajali
tudi predlogi v povezavi z zunanjimi dejavniki. Spremembe na opisanih področjih bi
lahko še dodatno prispevale k povečanju vključenosti mladih na področje fizike. Sledi
še nekaj idej za nadaljevanje raziskovanja te tematike.

5.1 Diskusija



V kolikšni meri je pri mladih priljubljena fizika ter pouk fizike glede na
spol?
Zanimanje srednješolcev za učenje naravoslovja je odvisno od spola. Večji
delež fantov kot deklet zanima učenje na področju naravoslovja, večino deklet
le delno zanima učenje naravoslovja. Študiju naravoslovja ne pripisujejo večje
zahtevnosti v primerjavi s študijem ostalih področij. V zvezi s stopnjo želje po
izbiri študija naravoslovja se ni pokazala razlika med spoloma drugošolcev.
Fizika je tako med fanti kot tudi med dekleti med najmanj priljubljenimi
šolskimi predmeti. Najbolj priljubljena šolska predmeta sta športna vzgoja in
angleščina. Biologija in kemija sta pri fantih enako priljubljena predmeta kot
fizika, dekletom sta bolj všeč kot fizika.
Med anketiranimi so opažene velike razlike med spoloma glede mnenja o
zanimivosti pouka fizike. Pouk fizike je zanimiv večjemu deležu fantov. Večina
deklet se le delno strinja s to trditvijo. Fizika se večini deklet zdi zahteven šolski
predmet, večina fantov se s tem strinja le delno.
Večina fantov in deklet si ne želi velike tekmovalnosti in težavnosti pri pouku
fizike. Pri obeh lastnostih je polariziranost te želje večja pri dekletih. Večina
deklet si ne želi izražati idej pred celotnim razredom, fantje želijo veliko takih
priložnosti.
Mnenje anketiranih drugošolcev glede občutka, da je anketirani ''dober/-a pri
fiziki'' je zelo različno pri drugošolcih obeh spolov. Dekleta se izrazito slabo
samoocenjujejo.
Večina vseh ne glede na spol si želi pridobiti čim več znanja na področju fizike.
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Glede trditve, da je fizika predmet, ki je po vsebini bližje fantom, se ni pokazala
bistvena razlika med spoloma. Zelo podobni deleži fantov in deklet se s trditvijo
popolnima, delno ali ne strinjajo.
Fiziko želi študirati zelo malo sodelujočih v študiji: le en fant (oziroma 2 %
fantov) in nobeno dekle. Delež deklet, ki ne želijo študirati fizike, je večji od
deleža fantov, ki je nočejo študirati. 92 % deklet in 62 % fantov je že odločenih,
da ne bodo študirali fizike.
Če bi se lahko odločali glede višine nivoja pouka, bi se glavnina deklet (večji
delež kot delež fantov) odločila za nižji nivo. Ta podatek se ujema z večjo mero
nepriljubljenosti fizike pri dekletih.
Večina deklet v obravnavanem vzorcu ni nameravala izbrati fizike na maturi,
nekaj se jih je kasneje na prehodu v tretji letnik premislilo. Navkljub temu
večina deklet ni izbrala fizike za izbirni maturitetni predmet. Ko fizika ni bila
več obvezen šolski predmet, jo je izbral večji delež anketiranih fantov kot
deklet. Tudi na nivoju države izbere fiziko na maturi večji delež fantov, vendar
se v zadnjih letih delež deklet malo povečuje. V letih, ki niso zajeta v študijo, je
bil povprečen delež deklet na maturi iz fizike 25 %, najnižji v letih 1996 (17 %)
in 2004 (21 %). V letih, zajetih v študijo (od 2012 do vključno 2015), je delež
deklet v povprečju 30 %, v letu 2015 največji v vseh letih izvajanja mature, in
sicer 31 %. Torej se približno razmerje med fanti in dekleti na maturi s 3:1
spreminja proti vrednosti 2:1.



V kolikšni meri vplivajo na fante in dekleta zunanji dejavniki glede
priljubljenosti fizike ter izbire fizike, ko le-ta ni več obvezen šolski
predmet?
Rezultate analize vprašalnikov, ki so jih izpolnjevali starši, lahko strnemo v
naslednje ugotovitve.
Večina staršev sodelujočih v študiji ima zaposlitev, ki ni povezana z
naravoslovjem. Med njimi večji delež staršev fantov kot staršev deklet meni, da
je potrebno mlade usmerjati k študiju naravoslovja, usmerja svoje otroke k
študiju naravoslovja in k izbiri fizike na maturi. Starši z naravoslovno
usmeritvijo v večji meri podpirajo usmerjanje mladih (tako fantov kot deklet) k
študiju naravoslovja in izbiri fizike na maturi kot starši z zaposlitvijo, ki ni
povezana z naravoslovjem.
Večina fantov in deklet (ne glede na to, kje živijo) ima omogočen stik z naravo
in možnost tehniških dejavnosti v okviru doma.
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Višina izobrazbe staršev fantov in deklet večinoma ne vpliva na njihovo
podporo svojih otrok pri odločanju za študij naravoslovja. K izbiri fizike na
maturi v večji meri hčerke spodbujajo univerzitetno izobraženi starši, sinove
starši z univerzitetno oziroma višjo ali visoko strokovno izobrazbo kot starši z
nižjo izobrazbo.

Na podlagi raziskanih mnenj fantov in deklet je ugotovljeno naslednje.
Stopnja strinjanja anketiranih drugošolcev s trditvijo o usmerjanju staršev in
drugih sorodnikov v naravoslovje je glede na spol približno enaka. Večina jih le
delno ali pa sploh ne opazi usmerjanja bližnjih v naravoslovje. Večji delež
fantov kot deklet se v celoti strinja s trditvijo glede navduševanja učiteljev
naravoslovja za to področje, največ deklet se strinja le delno. Fantje in dekleta,
ne glede na spol, v majhni meri opažajo obveščanje učiteljev o možnih
zaposlitvah, povezanih z naravoslovjem.
Večina fantov in deklet meni, da jih učitelji fizike v majhni meri navdušujemo
za predmet ter da jih starši in drugi sorodniki ne usmerjajo na področje fizike.
Ne glede na spol, anketirani srednješolci ne zagovarjajo mnenja, da bi se na
podlagi večjega ukvarjanja učiteljev z dekleti več deklet odločilo za izbiro fizike
bodisi na maturi bodisi za svojo študijsko usmeritev. Glede lastnosti dobrega
učitelja oziroma učiteljice fizike tako fantje kot dekleta navajajo veliko enakih
mnenj, dekletom je pomembno predvsem še, da je vedno pripravljen/-a
pomagati učencem, ki imajo težave s fiziko, da jim večkrat razloži težjo snov,
da spodbuja učenje z razmišljanjem in ne ''na pamet'', želijo, da bi jim učitelj
skušal približati snov s pojavi iz vsakdanjega življenja, fantje želijo od učitelja
pridobiti dodatna znanja.
V zvezi z izbiro svoje poklicne poti je ne glede na spol najpogosteje izbran cilj
''Dobro zaslužiti.'' Nekoliko večji delež deklet kot fantov želi ''Pomagati
ljudem.'', večji delež fantov kot deklet želi ''Biti slaven.'' S temi ugotovitvami so
potrjene ugotovitve drugih raziskav, da so dekleta bolj kot fantje socialno
usmerjena, nekoliko pa preseneča enak delež deklet z željo po dobrem zaslužku.
Avtorji tuje raziskave (Jones et al., 2000) navajajo ugotovljeno večjo željo
fantov kot deklet po dobrem zaslužku.
Srednješolci, ki so sodelovali v študiji, si ne želijo vcepljanja splošno družbenih
in družinskih stereotipnih predstav o znanosti in znanstvenikih. Želijo si
spoznati znanstvenike, ki bi jih s svojim zgledom prepričal, da je znanost
ustrezna tudi zanje.
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Torej zunanji dejavniki vplivajo na priljubljenost fizike tudi pri anketiranih
fantih in dekletih. Nekateri v večji meri na dekleta, nekateri na fante. Na fante in
dekleta vplivajo tudi tako starši kot drugi sorodniki, nanje vpliva celotni šolski
prostor, pomembno vlogo imajo njihove izkušnje pri pouku posameznih
predmetov ter hkrati s tem učitelji teh predmetov z načinom dela, ustvarjanjem
ustreznega vzdušja pri pouku ter s svojimi karakteristikami. Pridobljen odnos do
fizike se pokaže kasneje pri izbiri neobveznega šolskega predmeta kot tudi
študijske in poklicne usmeritve.



Kakšna je razlika med fanti in dekleti glede izbire in uspešnosti reševanja
različnih tipov fizikalnih nalog?
Analize podatkov o uspešnosti reševanja nalog v okviru mednarodnih raziskav,
mature iz fizike ter nalogah v sklopu te študije kažejo, da se dosežki fantov in
deklet ne razlikujejo bistveno. Razen pri raziskavi PISA 2006 so fantje nekoliko
uspešnejši od deklet. Navkljub temu se za fiziko kot izbirni predmet na splošni
maturi ter kasneje za študij odloča mnogo manj deklet kot fantov. Vzrok za
manjšo izbiro fizike pri dekletih glede na fante torej ni le njihova morebitna
neuspešnost.

Ugotovitve o izbiri tipa nalog glede na spol so naslednje.
Na maturi iz fizike slovenski kandidati ne izbirajo med tipi nalog, temveč v 2.
izpitni poli izberejo področje. V raziskovanih letih (od 2012 do 2015) je večji
delež deklet kot fantov izbral področja Merjenje, Nihanje in valovanje ter
Moderna fizika in astronomija. Izrazito večji delež fantov kot deklet je v vseh
letih izbral področje Mehanika. Področje Termodinamika je večinoma izbral
večji delež fantov, izbira področja Elektrika in magnetizem je podobna pri vseh
ne glede na spol in zelo odvisna od leta.
Fantje in dekleta, ki so sodelovali v študiji, so izmed treh ponujenih nalog,
sestavljenih z istim fizikalnim problemom v ozadju, vendar zastavljenih v obliki
treh različnih tipov nalog (naloga izbirnega tipa, računska naloga, naloga z več
možnimi rešitvami), izbrali nalogo, ki bi jo najraje reševali.
Tako med dekleti kot fanti jih je največ izbralo nalogo izbirnega tipa. Izbiro
večinoma utemeljujejo z možnostjo preverjanja svojih rezultatov s primerjavo s
podanimi odgovori. Tisti, ki naloge tega tipa niso izbrali, kot razlog največkrat
navajajo to, da jim naloge tega tipa niso všeč. Drugošolci, ki niso izbrali naloge
izbirnega tipa, imajo nadpovprečno končno oceno preteklega šolskega leta pri
fiziki. Tisti, ki pa so izbrali nalogo tega tipa, so dosegali nižje ocene.
135

Preostali fantje (ki niso izbrali za najbolj priljubljen tip izbirno nalogo), so
enako pogosto izbrali računsko nalogo kot nalogo z več možnimi rešitvami,
preostala dekleta pa so pogosteje izbrala računsko nalogo kot nalogo z več
možnimi rešitvami. Najpogosteje navedeni razlog za izbiro računske naloge je
tako za fante kot dekleta enostavnost računskega utemeljevanja rešitve. Dekleta
večinoma ne izberejo računske naloge, ker ne morejo preveriti svoje rešitve s
podanimi možnimi odgovori, največ fantom pri računskih nalogah ni všeč zapis
računske utemeljitve rešitve. Tisti, ki so izbrali računsko nalogo, so imeli v
preteklem letu višjo povprečno končno oceno iz fizike kot tisti, ki je niso izbrali.
Fantje in dekleta, ki so izbrali nalogo z več možnimi rešitvami, kot razlog
največkrat navajajo možnost odgovora na zastavljeno vprašanje z DA oziroma
NE. Z upoštevanjem pedagoških izkušenj je možno sklepati, da najverjetneje
niso zaznali problema v celoti ter hitro, na prvi pogled naloge, poenostavili
možno pot do rešitve. Njihova povprečna končna ocena iz preteklega šolskega
leta pri fiziki je nad povprečjem, torej so to bili pri fiziki uspešnejši drugošolci.
Tisti, ki tega tipa naloge niso izbrali, za razlog večinoma navajajo težavnost
problema in omenjajo ''problematičnost podatkov''. Njihova povprečna ocena je
nižja od povprečja. Torej v povprečju učno manj uspešni drugošolci niso izbrali
fizikalnih problemov z več možnimi rešitvami.
Intervjuji so potrdili navedbe sodelujočih drugošolcev glede razlogov pri
odločanju za posamezno nalogo. Najpogosteje naveden razlog za izbiro naloge
izbirnega tipa je občutek varnosti ob možnosti izbire pravilnega odgovora izmed
štirih ponujenih in s tem preverjanja svoje rešitve. Intervjuvani so potrdili tudi
razlog za izbiro računske naloge (jim večinoma ustreza zapis računa za
utemeljitev rešitve nalog) ter večinoma naveden razlog, da niso izbrali naloge z
več možnimi rešitvami (naloga se jim je zdela težka, problematični so se jim
zdeli pomanjkljivi podatki).

Ugotovitve glede uspešnosti fantov in deklet pri reševanju različnih tipov
fizikalnih nalog so strnjene v nadaljevanju.
Pridobljeni podatki v okviru raziskave PISA 2006, pri kateri so bili raziskani
naravoslovni dosežki, kažejo, da so slovenska dekleta bolje od fantov reševala
prav vse v raziskavo vključene tipe nalog (naloga z možnim odgovorom DA
oziroma NE, naloga izbirnega tipa, naloga s pisnim odgovorom). V povprečju
celotne raziskave PISA 2006 je rezultat slovenskih deklet 523 ter fantov 515
točk (OECD dekleta v povprečju 499, fantje 501). Slovenski fantje (v povprečju
so dosegli 546 točk) so bili boljši od slovenskih deklet (516) na podpodročju
Fizikalni sistemi.
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V okviru dostopnih podatkov (objavljena je le polovica vsebin nalog,
uporabljenih v raziskavi) mednarodne raziskave TIMSS Advanced 2008 so
naloge razvrščene glede na kognitivno področje, težavnost in vsebinsko
področje, ki ga vključuje posamezna naloga. Fantje so bili nekoliko boljši od
deklet na vseh kognitivnih področjih (poznavanje dejstev, uporaba znanja,
sklepanje). Dekleta so bolje od fantov rešila več lahkih nalog, fantje bolje več
nalog srednje težavnosti, enako uspešno so reševali težke naloge. Glede
vsebinskih področij izstopa mnogo boljše reševanje fantov v primerjavi z
dekleti na področju Toplota in temperatura. V povprečju so bili v raziskavi
TIMSS Advanced 2008 pri vseh vidikih slovenski fantje nekoliko boljši od
deklet.
Pri obeh mednarodnih raziskavah so slovenski sodelujoči v povprečju dosegli
boljše rezultate od mednarodnega povprečja.
Če primerjamo omenjeni mednarodni raziskavi, opazimo kar nekaj razlik.
Različna je starost sodelujočih: pri raziskavi PISA 2006 so sodelovali 15-letniki,
torej fantje in dekleta ob koncu osnovne šole oziroma na začetku srednje, pri
TIMSS Advanced 2008 so bili sodelujoči starejši, pri nas so to srednješolci v
četrtem letniku. Avtorji več raziskav so ugotovili, da je prav čas v starosti med
tema dvema obdobjema odločilen glede odločanja in usmerjanja mladih v
naravoslovje in fiziko. Večina deklet se v tem vmesnem obdobju ne odloči za
nadaljevanje šolanja na teh področjih. Zato ne preseneča boljši uspeh deklet v
primerjavi s fanti v obdobju starosti 15 let kot kasneje ob koncu srednje šole.
Med mednarodnima raziskavama je opazna tudi razlika med vsebinskima
poudarkoma. PISA 2006 je posvečena naravoslovnim kompetencam, TIMSS
Advanced 2008 pa ožjemu področju fizike. V okviru celotnega naravoslovja se
dekleta v večji meri zanimajo za področja, ki so povezana s skrbjo za človeka.
Zato jim tudi celotno področje naravoslovja bolj ustreza kot ozko področje
fizike.

Glede vsebinskih področij slovenske mature lahko ugotovimo naslednje. V
raziskovanih letih so pri nalogah 2. izpitne pole v povprečju dekleta dosegla
boljše rezultate od fantov na področju Merjenje, fantje so bili boljši od deklet na
področjih Mehanika ter Elektrika in magnetizem, pri ostalih področjih
(Termodinamika, Nihanje in valovanje ter Moderna fizika in astronomija) je
uspeh glede na spol v povprečju približno enak.
Glede posameznih nalog oziroma podnalog so bili v povprečju nekoliko boljši
fantje. Zanimiva je ugotovitev, da je največ posameznih nalog, ki so jih dekleta
rešila bolje od fantov na področju Elektrika in magnetizem, ki ga v povprečju 2.
izpitne pole bolje rešujejo fantje in ga dekleta ne izberejo najpogosteje. Največ
posameznih nalog, ki so jih bolje od deklet rešili fantje, je na področju
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Mehanika. V celoti so v povprečju pri maturitetnih fizikalnih nalogah nekoliko
boljši fantje, vendar ta razlika ni tako izrazita, kot bi jo pričakovali glede na
odziv deklet v primerjavi s fanti. V raziskanih letih (2012 - 2015) so bili fantje
in dekleta enako uspešni pri 9 % vseh posameznih nalog obeh izpitnih pol, pri
39 % posameznih nalog so bila boljša dekleta, pri 52 % pa fantje.

Pri ugotavljanju uspešnosti reševanja nalog te študije se ni pokazala velika
razlika med spoloma pri treh (izbranih izmed devetih) izbirnih in treh obveznih
nalogah. Fantje in dekleta so v povprečju zelo podobno uspešno reševali vse
naloge oziroma vse raziskovane tipe nalog. Vendar so v povprečju fantje
reševali naloge nekoliko bolje od deklet.
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5.2 Predlogi za izboljšanje poučevanja
Klima pri pouku fizike naj bo takšna, da ne bo omogočena velika stopnja
tekmovalnosti. Pouk z malo tekmovalnosti je dekletom prijaznejši. V takšnem okolju bi
lahko dekleta delovala bolj sproščeno in bi bila (posledično) tudi bolj aktivna. Učitelj
naj omogoči dijakom, da pridobijo ocene na več različnih načinov. Vpeljejo naj se tudi
načini ocenjevanj, ki so blizu dekletom, kot npr. ocenjevanje domačega dela in
sodelovanja pri pouku. Pri tem bo prišla do izraza vestnost deklet.
Tako večina fantov (sicer v manjši meri) kot deklet si želi malo težavnosti pri pouku
fizike. Učitelji težavnost pri pouku prilagajamo zunanjim zahtevam (nivo znanja,
potreben za uspeh na maturi) in z zmanjšanjem težavnosti ne bi koristili fantom in
dekletom, ki se odločijo za maturo iz fizike. Lahko pa prilagodimo (zmanjšamo)
težavnost za tiste, ki ne bodo opravljali mature iz fizike. Vendar lahko težavnost
zmanjšamo le do določenega nivoja, saj določena minimalna znanja morajo usvojiti vsi
srednješolci. Zahtevnejše vsebine naj se obravnavajo v okviru fizikalnega krožka. Poleg
tega je znano, da lahko primerna težavnost deluje motivacijsko oziroma da z znižanjem
težavnosti predmet postane nezanimiv in s tem neprivlačen.
Dejavnosti pri pouku ter kar je še pomembneje, ocenjevanje znanja naj se izvaja na
način, ki ne bo omogočal učenja ''na pamet''. Učenci naj ne bodo pasivni. Pri
dejavnostih, kjer bodo aktivni, naj jim bo omogočeno komuniciranje z učiteljem in
vrstniki, izražanje idej v manjših skupinah. Dejavnosti naj bodo pripravljene tako, da
bodo vsem omogočale enakopravno vključevanje v debato. Iskanje podatkov, njihovo
povezovanje in kasnejše poročanje je dobra oblika sodelovalnega učenja, kjer lahko
pridejo do izraza tako učenci z nižjim nivojem znanja kot tudi plaha dekleta.
Manjši delež deklet kot fantov si želi veliko možnosti izražanja idej pred celotnim
razredom. Večina deklet se ne želi izpostavljati. Ne želijo doživeti posmehovanja
drugih ob morebitni npr. napačni rešitvi naloge ali razlagi pojava. Naloga nas učiteljev
je ustvarjanje pozitivnega vzdušja pri pouku, ki bo v enaki meri tako fante kot dekleta
spodbujalo k sodelovanju, torej izpostavljanju pred drugimi. Učitelj ne sme dovoliti
posmehovanja drugim. Dekleta se počutijo bolj ''varna'' v manjših skupinah. Zato je
potrebno v pouk v čim večji meri vnašati delo v skupinah, kjer lahko vsak svoje ideje
izraža pred manj vrstniki, učenci lažje pomagajo drug drugemu, kar prav tako ustreza
dekletom. Ob formiranju skupin je potrebno paziti, da so oblikovane tako, da so dekleta
vsaj enako zastopana v skupini, če jih že ni več kot fantov. Večini deklet namreč
ustreza pouk z veliko možnosti komunikacije in sodelovanja z vrstniki. Fantov tak
način dela ne zavira pri njihovem napredku.
Tudi želje o količini pridobljenega znanja na področju fizike niso pri vseh enako
izražene. Dekleta je potrebno spodbuditi k večji motiviranosti po znanju na področju
fizike ter naravoslovja nasploh. Eden možnih načinov je uporaba pedagoških metod, v
okviru katerih se bo povečala aktivnost vseh učencev pri pouku. K večji motiviranosti
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deklet po znanju fizikalnih vsebin lahko doprineseta tudi raznovrstnost načinov
ocenjevanja in uporaba sodobnih tipov fizikalnih nalog. Potrebno jih je (kot tudi
njihove starše) ozaveščati o uporabnosti tega znanja. Učitelji lahko veliko naredimo v
tej smeri s stalno uporabo primerov iz vsakdanjega življenja, predvsem z uporabo
primerov s področij, ki so dekletom bližje: področje biologije, medicine, fizioterapije,
ekologije, prihranka energije ipd.
Mnoga dekleta imajo slabo samopodobo glede tega, ''kako dobre so pri fiziki''. Tudi
mnoga nadarjena dekleta, ki doživljajo uspehe na celotnem naravoslovnem področju,
nimajo dobrega mnenja glede svojih sposobnosti na področju fizike. Učitelji in
učiteljice fizike moramo pri pouku ustvarjati pogoje in vzdušje, ki bo vsem dekletom
omogočilo uspeh in na podlagi pridobljenih pozitivnih izkušenj pomagalo pri
ustvarjanju njihove boljše samopodobe, večje samozavesti, boljše identifikacije s
predmetom fizika: da bo razmišljanje deklet prešlo od ''ne, to ni predmet zame'' k ''tudi
jaz sem lahko dobra v fiziki''.
Večja pestrost ob izbiri nalog pri preverjanju in ocenjevanju znanja je eden od načinov
povečevanja pozitivnih izkušenj deklet pri pouku fizike. Pohvaliti jih je potrebno pri
laboratorijskem delu, ob pravilnih rešitvah problemov ipd.. Tako se bo povečalo tudi
njihovo zaupanje vase.
Pri analizi odgovorov anketiranih drugošolcev se je pokazalo tudi, da večini deklet ob
težavah ustreza pomoč sošolk. Učitelji bi morali spodbujati medsebojno pomoč med
vrstniki, predvsem pomoč med dekleti samimi. Dekleta s težavami pri učenju fizikalnih
vsebin lahko napotimo k iskanju pomoči pri dekletih v istem oddelku oziroma
organiziramo medsebojno pomoč deklet v isti generaciji. O možnostih take oblike
pomoči bi bilo potrebno obveščati starše na skupnih sestankih in govorilnih urah, da bi
tudi oni usmerjali hčerke k iskanju vrstnic, ki bi jim bile pripravljene pomagati.
Vse učence, še posebej pa dekleta, je potrebno nenehno spodbujati k izdelovanju dobrih
zapiskov in uporabi učbenika. Dekleta dajejo temu velik pomen. Bolj kot fantje se
zavedajo slabosti učenja ''na pamet''. Pouk je treba usmerjati k stalnemu sprotnemu
pridobivanju zavesti učencev o koristnosti sodelovanja pri pouku, razmišljanja o
pojavih, povezovanja pojmov, logičnega razmišljanja, opazovanja pojavov. Ob takšni
klimi bodo napredovali vsi, tako fantje kot dekleta.

Pouk je možno popestriti na več načinov. Uporaba sodobne informacijsko
komunikacijske tehnologije (IKT) nudi veliko možnosti. Priljubljenost fizike lahko
povečamo z izvajanjem čim več laboratorijskih vaj, ki so priljubljene tako pri fantih kot
pri dekletih. Z laboratorijskim delom lahko pridobijo visoke ocene in si s tem izboljšajo
končno oceno. Laboratorijske vaje naj postanejo sestavni del pouka in hkrati s tem
procesa učenja. Tudi te dejavnosti naj se izvajajo v skupinah, v katerih dekleta niso
manjšinsko zastopana. Dejavnosti naj se organizirajo tako, da bo ob njihovi izvedbi
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prišla do izraza sposobnost deklet po globlji analizi, iskanju več možnih odgovorov,
povezovanju tematike z drugimi (aktualnimi) področji, verbalnem izražanju in diskusiji.
Aktivnosti (npr. šolskega naravoslovnega društva) skozi vse šolsko leto se lahko
usmerijo na gostovanje že priznanih strokovnjakov in strokovnjakinj s področja fizike.
Mnogi izmed njih so dober zgled nestereotipnih znanstvenikov na teh področjih. Prav
strokovnjakinje so dober zgled dekletom, saj dokazujejo, da so lahko ženske uspešne
tudi na področju fizike.
Srednješolcem bi bilo potrebno predstaviti podatke o uspešnost fantov in deklet na
mednarodnih preverjanjih fizikalnih dosežkov in maturi. S predstavitvijo podatkov bi
lahko opogumili dekleta za izbiro fizike, ko le-ta ni več obvezen šolski predmet ter
odpravili njihove predsodke, da so fantje mnogo boljši.
Večina deklet in fantov ne želi študirati fizike. To stanje je primerljivo z razmerami
drugod. Študij fizike pri večini srednješolcev ni popularen, zanj se jih odloči le malo.
Učitelji v tem smislu igramo vlogo vzornika. Dobro bi bilo, da bi pri pouku in drugih
dejavnostih ustvarjali vtis samozavestne in zadovoljne osebe, ki uživa v svojem
poklicu.

Tudi starši in njihovi otroci predlagajo mnoge dejavnosti, ki bi lahko povečale
zanimanje tako deklet kot tudi fantov za fiziko, tako v okviru pouka kot tudi izven
njega. Med njimi so fizikalni tabori, ogledi razstav, obiski institucij kot npr. tehniški
muzeji, Hiša eksperimentov, IJS, ipd.

V nadaljevanju so navedeni predlogi glede uporabe različnih tipov fizikalnih nalog.
V slovenskem šolskem prostoru pri utrjevanju in ocenjevanju znanja večinoma
rešujemo računske naloge s fantovsko vsebino ali pa naloge brez posebne vsebine, ki se
praviloma zdijo vsem dijakom dolgočasne. To področje je potrebno razširiti še na druge
tipe nalog glede na način, kako je zastavljen fizikalen problem, kot tudi na vsebinsko
bogatejše in aktualnejše situacije. V tem delu je predstavljenih nekaj možnih
sodobnejših tipov nalog, ki razvijajo znanje učencev tudi na višjem nivoju. Kot
predlaga že Uljanova (Uljan, 2015), bi bilo k fantovskim potrebno dodati več vsebinsko
drugačnih nalog (nevtralne, predvsem zanimive, ter dekliške naloge). Na ta način bi se
fizikalne vsebine in načini reševanja fizikalnih problemov približali dekletom. In
posledično bi se lahko povečalo njihovo zanimanje za to področje. Kot kažejo študije,
so druge (''nefantovske'') naloge zanimive tudi za fante in njihova uporaba ne zavira
njihovega napredka.
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Kadar imajo možnost izbire med tremi tipi nalog (naloga izbirnega tipa, računska
naloga, naloga z več možnimi rešitvami), dekleta najpogosteje izberejo izbirni tip
naloge. Dekleta se ob podanih odgovorih, med katerimi izbirajo, počutijo bolj varna,
bolj zaupajo svoji rešitvi, ki jo lahko primerjajo z danimi. Tem nalogam bi bilo
potrebno posvečati več pozornosti že pri pouku fizike. Prav tako deluje v smislu
''dekletom prijazna'' 1. izpitna pola na splošni maturi iz fizike, kjer so naloge izbirnega
tipa v uporabi že vsa leta od uvedbe mature. Navedeno velja tudi za fante, vendar je za
dekleta gotovost glede pravilne rešitve večjega pomena kot za njih.
Tako fantom kot dekletom bi zelo koristila uporaba sodobnejših tipov nalog, ki so
opisana v tem delu. Z njihovo uporabo bi se razmišljanje slovenskih srednješolcev
pomaknilo proti višjim kognitivnim stopnjam, proti nivoju razmišljanja ekspertov in s
tem k razvijanju tistih sposobnosti, ki jih vedno bolj preverjajo mednarodne raziskave
(npr. PISA). To so naloge, pri katerih je potrebno sprejemati predpostavke, kritično
razmišljati, preverjati že podane rešitve, približno ocenjevati določene vrednosti,
medsebojno primerjati vrednosti, iskati več možnih rešitev ipd. V Slovenskem šolskem
prostoru bi bilo potrebno načrtno in sistematično uvesti tako druge tipe nalog kot tudi
kontekstno zanimivejše naloge.
Večina deklet rada riše. Ugotavljam, da rada in dobro rešujejo naloge, kot npr.:
''Skiciraj in opiši en poskus oziroma pojav s področja elektrostatike.'' Pri preverjanju in
ocenjevanju bi bilo potrebno uvesti večji delež nalog takšnega grafičnega tipa. Vendar
to niso le naloge, pri katerih je treba risati grafe, temveč naloge, ki spodbujajo in
razvijajo uporabo številnih drugih reprezentacij, kot so diagrami gibanja, diagrami sil,
stolpčni diagrami, risanje silnic, risanje poteka žarkov, risanje vezij ipd.
Večkrat je bilo že ugotovljeno, da se dekleta bolje in raje izražajo verbalno kot pa v
matematičnem jeziku. Tako pri samem pouku, pri obravnavi nove snovi kot pri
utrjevanju in ocenjevanju je potrebno spodbujati več verbalnega izražanja. Dekleta
bodo laže izrazila svoje ideje in rešitve problemov. Z uvajanjem sprememb je potrebno
začeti pri učiteljih: številni učitelji dajejo naloge (domače in pri pisnem ocenjevanju),
kjer je besedilo naloge skopo napisano (v glavnem podano s simboli), za rešitev pa je
dovolj račun in rezultat. Potrebno je vključevati naloge, ki zahtevajo branje kratkega
teksta, morda diskusije in različna mnenja oseb o nekem pojavu, in naloge, ki zahtevajo
od učenca, da pisno (artikulirano) argumentira in predstavi rešitev, opiše razlike in
podobnosti. Takšne naloge bodo tudi izboljšale pismenost naših dijakov, saj je znano,
da rezultati mednarodnih raziskav (kot je npr. PISA) kažejo, da so slovenski učenci
manj uspešni v bralni pismenosti v primerjavi z vrstniki po svetu.
Anketirani navajajo tudi, da jih učitelji ne obveščamo o možnih zaposlitvah, ki so
povezane z naravoslovjem. Tako učitelji naravoslovnih predmetov kot svetovalni
delavci bi morali v večji meri tako učencem kot njihovim staršem predstavljati
zaposlitvene možnosti na celotnem področju STEM, učitelji fizike pa še posebej
predstavljati poklice v povezavi z našim izbranim področjem.
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5.3 Predlogi glede zunanjih dejavnikov
Vpliv staršev je pomemben dejavnik pri odločanju njihovih otrok. Tako starši kot
njihovi otroci navajajo, da starši otrok (deklet v večji meri kot fantov) ne usmerjajo na
področje fizike. Starše bi bilo potrebno obveščati o primanjkljaju delovne sile in
možnostih zaposlitve njihovih otrok na področjih STEM že sedaj in sploh o
predvidenih primanjkljajih in možnostih zaposlitve v letih, ko bodo njihovi otroci
zaključili šolanje. Starše osnovnošolcev in srednješolcev bi bilo najugodneje nagovoriti
na skupnih roditeljskih sestankih v času preden se njihovi otroci odločajo za
nadaljevanje šolanja. Potrebno bi jim bilo predstaviti možne poklice ter njihove
prednosti. Še posebej bi bilo potrebno osveščati starše z zaposlitvijo, ki ni povezana z
naravoslovjem, saj tega področja verjetno ne poznajo dovolj podrobno, da bi lahko
svojim otrokom svetovali nadaljevanje šolanja v tej smeri.

Že starše predšolskih otrok bi bilo potrebno osveščati o družbenih stereotipih v zvezi z
delitvijo opravil glede na spol. Na podlagi tega bi lahko že v tem obdobju deklicam
omogočali večji stik s tehniko (npr. Lego kockami, električnimi igračami, orodjem za
popravilo v gospodinjstvu…). Potrebno bi se bilo posvetiti tako tistim, ki živijo v
mestih, kot tudi tistim na podeželju. Hkrati z osveščanjem staršev bi bilo potrebno v
namene preprečevanja širitve stereotipov v tem obdobju vključiti tudi druge sorodnike
(npr. stare starše), pa tudi zaposlene v vrtcih, da ne bi že v tem obdobju prihajalo do
delitve na fantovske in dekliške igre ter tako imenovane igralne kotičke.

Starše bi bilo potrebno osveščati o pomenu stika njihovih otrok z naravo v vseh
življenjskih obdobjih. Od narave in naravnih pojavov izolirani otroci ne pridobijo
izkušenj, ki bi jim kasneje pomagale pri razmišljanju o teh pojavih in njihovih razlagah
ter morebitnih napovedih.

Starši igrajo pomembno vlogo tudi v smislu pomočnikov, ko njihov otrok naleti na
težave pri učenju fizikalnih vsebin. Starši ugotavljajo, da si dekleta manj od fantov
pomagajo sama s svojimi zapiski in z učbenikom. Mnogokrat bi bila ob nastanku
problema pri učenju dovolj že spodbuda hčerki oziroma prigovarjanje staršev, da snov
ni tako zelo težavna, kot se zdi na prvi pogled. Starši predvsem dekletom prehitro
organizirajo pomoč inštruktorjev.
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5.4 Nadaljnje raziskave
Raziskava med starši ter fanti in dekleti je bila omejena na fante in dekleta, ki sem jih v
takratnem šolskem letu poučevala, ter na njihove starše. Zagotovo bi bila za večjo
veljavnost ugotovitev potrebna razširitev raziskave na širšo populacijo (večji vzorec),
na dijake in dijakinje različnih učiteljev in učiteljic ter različnih šol.
Zelo pomembno je tudi mnenje učiteljev fizike. V to delo njihovo mnenje ni vključeno.
Sproti so vključene le avtoričine pedagoške izkušnje in pričakovanja ob posameznih
segmentih raziskave.
V tem delu se ni ugotavljal vpliv medijev. Tudi mladi so vsakodnevno podvrženi
ogromno informacijam iz najrazličnejših medijev, ki vplivajo na naš pogled na
določeno tematiko in na naše kasnejše odločitve.
V zvezi z vsemi zbranimi podatki prav gotovo niso bile s tem delom izčrpane vse
možnosti raziskovanja mnogih povezav, kot so npr. razlogi in lastnosti srednješolcev, ki
se odločijo za izbiro fizike na maturi, mnenje anketiranih o različnih trditvah glede na
njihovo izbiro nalog in prikazano uspešnost pri njihovem reševanju…
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5.5 Povzetek naloge
V tem delu so zbrani podatki o stanju vključenosti deklet in žensk na področjih
naravoslovja in še posebej na področju fizike v svetu in pri nas. Na področja STEM se
vključuje manj žensk kot moških.
Raziskana je razlika med srednješolskimi fanti in dekleti glede njihovega vključevanja
in uspešnosti na področje fizike z več vidikov. Pridobila in uporabila sem podatke o
sodelovanju slovenskih fantov in deklet v mednarodnih raziskavah (PISA 2006 in
TIMSS Advanced 2008), ki so bile proučevane naravoslovno - fizikalne kompetence. V
študijo sem vključila podatke o izbiri vsebinskega področja v 2. izpitni poli in dosežke
slovenskih fantov in deklet pri izpitu iz fizike na maturah v letih od 2012 do 2015. V tej
študiji so sodelovali fantje in dekleta 2. letnika splošne gimnazije ter njihovi starši.
Raziskala sem izbiro in uspešnost reševanja treh tipov fizikalnih nalog ter mnenje
sodelujočih drugošolcev glede mnogih dejavnikov, ki vplivajo na priljubljenost fizike
pri njih ter njihovo odločanje o nadaljevanju šolanja na tem področju.

Najpomembnejše izsledke študije je možno strniti v naslednje ugotovitve:
 Glede preference tipa fizikalnih nalog ni ugotovljena razlika med fanti in
dekleti.
 Ugotovljen je niz razlik v pogledih fantov in deklet na njihovo vključevanje na
področje fizike (dekleta namenjajo fiziki več ur domačega dela kot fantje,
dekleta si pri pouku fizike želijo manj tekmovalnosti in možnosti izražanja idej
pred celotnim razredom kot fantje, večina deklet v nasprotju s fanti poišče
pomoč pri sošolkah, dekleta opažajo usmerjanje staršev in drugih sorodnikov na
področje fizike v manjši meri kot fantje, večina deklet se v nasprotju s fanti le
delno strinja s trditvijo, da jih učitelji naravoslovnih predmetov navdušujejo za
to področje, učitelji fizike za predmet navdušujemo dekleta v manjši meri kot
fante).
 Ugotovljena je pomembna razlika med mnenji fantov in deklet pri razvrščanju
dejavnikov, ki pripomorejo k boljšemu znanju/boljši oceni pri fiziki. Dekleta
dajejo dobrim zapiskom in uporabi učbenika mnogo večji pomen kot fantje, v
manjši meri kot fantom sta jim pomembna učenje ''na pamet'' in zaupanje vase.

V študiji nisem ugotovila bistvene razlike med uspešnostjo fantov in deklet pri
reševanju fizikalnih nalog, torej ne morem trditi, da je morebitna neuspešnost deklet
edini vzrok za manjšo priljubljenost fizike pri dekletih ter njihovo manjše vključevanje
na to področje. Dekleta se slabše samoocenjujejo, si postavljajo visoke cilje, so
''ziheraška'', ne želijo se lotevati dejavnosti, pri katerih niso vnaprej prepričana v svoj
uspeh. Večina deklet je že pri prehodu v 8. razred osnovne šole prepričanih, da jih v
naslednjih letih čaka težak šolski predmet fizika. Glede biologije in kemije nimajo tako
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izostrenega mnenja. Ti in še mnogi drugi že omenjeni razlogi še vedno ovirajo dekleta
pri odločanju za fiziko ter jih pri nadaljevanju šolanja in kasneje pri opravljanju poklica
napeljejo k odločanju za druga področja.
Delo zaključuje navedba predlogov za izboljšanje poučevanja tako v slovenskih
srednjih šolah kot tudi na nižjih stopnjah izobraževanja. Za povečanje priljubljenosti
fizike in posledično večjega vključevanja mladih na to področje ni dovolj zgolj
sprememba pouka tega predmeta v šolah. Potrebno bi bilo delovati širše: v družinskem
okolju, šolstvu nasploh in ne nazadnje tudi v celotni družbi, ki se je v Sloveniji v
preteklosti usmerjala predvsem na ne - naravoslovna področja. Vendar se trend obrača
že nekaj let, povečuje se usmerjanje k naravoslovnim in tehniškim študijem ter kasneje
poklicem, vpis na fakultete teh področij se veča. To daje dobre obete za prihodnja leta
in prihodnje generacije mladih.
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Zaključek zaključka
V drugi polovici 19. stoletja je ruski pisatelj, politik in publicist, grof Lev Nikolajevič
Tolstoj v svojem romanu Ana Karenina, ki je izhajal med leti 1873 in 1877, zapisal:
''Ženska hoče imeti pravico, da je samostojna in izobražena. Zavest, da je to nemogoče,
jo tare in hromi.'' (Tolstoj, 2015)
Razmere so se do današnjega časa bistveno izboljšale. Iz podatkov zadnjih let o vse
večjem zavedanju glede pomembnosti prisotnosti žensk na področjih STEM ter še
posebej fizike in ukrepih za njihovo večje vključevanje na ta področja tako v tujini kot
v Sloveniji lahko sklepamo, da je razmišljanje žensk v tem stoletju bolj usmerjeno k:
''Ženska ima danes pravico, da je samostojna in izobražena. Zavest, da je to mogoče, jo
opogumlja in ji daje samozavest za vključevanje na nekoč tipično moška področja. Tudi
na področje fizike.''
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6 Priloge
6.1 Vprašalnik za starše
Vprašalnik za starše dijakov in dijakinj 2. letnika splošne gimnazije
Prosim, da si vzamete nekaj minut in odgovorite na naslednja vprašanja. Analiza vaših
odgovorov bo uporabljena v študiji, katere cilj je izboljšanje pouka fizike.
Spol:
moški
ženski
Sem starš:
dijaka
dijakinje
Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba?
osnovna šola ali manj
poklicna šola
štiriletna srednja šola
višja ali visoka strokovna šola
univerzitetna izobrazba
znanstveni magisterij ali doktorat
Moja trenutna zaposlitev je:
v celoti povezana z naravoslovjem
delno povezana z naravoslovjem
ni povezana z naravoslovjem
sem brez zaposlitve
Kakšen je tip naselja, v katerem živite?
mesto
primestno naselje
manjše strnjeno naselje (kraj, trg)
strnjeno vaško naselje
raztresene hiše ali hiše na samem
Kaj stori vaš otrok, če se pojavi problem pri učenju fizikalnih vsebin?
Možnih je več odgovorov
Pomaga si sam s svojimi zapiski in z učbenikom.
Poišče pomoč pri sošolcih oz. sošolkah.
Pomagam mu jaz oz. drug sorodnik.
Uporabi pomoč inštruktorja.
Se sprijazni z nerazumevanjem/neznanjem in ne poišče pomoči.
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Izberite odgovor, ki najbolje označuje vaše mnenje.
Se popolnoma
strinjam.

To velja le
delno.

Ne strinjam se s
trditvijo.

Menim, da bi bilo potrebno mlade usmerjati k
naravoslovnim študijskim usmeritvam.
Svojega otroka spodbujam k naravoslovni
poklicni usmeritvi.
Sina/hčerko spodbujam k izbiri fizike na maturi.
V domačem okolju svojemu otroku omogočam
stik z naravo.
Moj otrok ima možnost tehniških dejavnosti v
okviru doma.
Tako pri nas kot v tujini študira fiziko in se kasneje poklicno ukvarja z njo več moških
kot žensk. Kateri so po vašem mnenju najpomembnejši vzroki za to?

Kaj bi po vašem mnenju opogumilo več deklet za izbiro fizike? Navedite vsaj tri predloge.

Na kakšen način bi po vašem mnenju pri dijakih in dijakinjah ustvarili bolj pozitiven
odnos do naravoslovja in tehnologije?

Nataša Zabukovšek, prof.

Zahvaljujem se vam za sodelovanje.
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6.2 Naloge za izbiro
1. Film ‘’GRAVITACIJA’’:
1. Na začetku filma Gravitacija se glavna igralka Sandra Bullock nahaja na
višini 600 kilometrov nad Zemljinim površjem. Kolikšen je težni
pospešek zaradi gravitacijskega privlaka na tej višini?
A.
B.
C.
D. Nobeden od zgornjih odgovorov ni pravilen.
2. Na začetku filma Gravitacija se glavna igralka Sandra Bullock nahaja na
višini 600 kilometrov nad Zemljinim površjem. Kolikšen je težni
pospešek zaradi gravitacijskega privlaka na tej višini? Odgovor
utemeljite z računom!
3. Astronavtka sodeluje pri popravilu nizko-orbitalnega satelita. Tipična
višina teh satelitov je med 160 in 2000 kilometri nad Zemljinim
površjem. Ali je težni pospešek zaradi gravitacijskega privlaka na tej
višini večji ali manjši od
?

2. ''SKOK V VIŠINO'':
4. Mojca skače v višino. S kolikšno najmanjšo hitrostjo se mora odriniti od
tal, da bo svoje težišče dvignila za
in preskočila drog s hitrostjo
?
A. S hitrostjo vsaj
.
B. S hitrostjo vsaj
.
C. Hitrosti ne moremo določiti, ker ne poznamo njene mase.
D. Hitrosti ne moremo določiti, ker ne poznamo njene
višine.

5. Mojca skače v višino. Za kakšno višino bo dvignila svoje težišče, če se
od tal odrine s hitrostjo
in preskoči drog s hitrostjo
?

6. Mojca skače v višino. Ali bo preskočila višino
odrine s hitrostjo
in preskoči drog s hitrostjo
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, če se od tal
?

3. ''VLAKEC SMRTI'':
7. Vlakec smrti v zabaviščnem parku Gardaland prevozi točko 1 (glejte
sliko) s hitrostjo
. Ves čas gibanja deluje na vlakec povprečna
sila trenja, ki je enaka petini njegove teže. S kolikšno hitrostjo pripelje
mimo točke 2? Pot, ki jo prevozi vlakec med točkama 1 in 2, je enaka
.
A.
B.
C.
D. Hitrosti vlakca ne moremo določiti, ker ne poznamo
njegove mase.

8. Vlakec smrti v zabaviščnem parku Gardaland prevozi točko 1 (glejte
sliko) s hitrostjo
. Ves čas gibanja deluje na vlakec povprečna
sila trenja, ki je enaka petini njegove teže. S kolikšno hitrostjo pripelje
mimo točke 2? Pot, ki jo prevozi vlakec med točkama 1 in 2, je
.
Zapišite računske korake, po katerih ste izračunali hitrost.
9. Vlakec smrti v zabaviščnem parku Gardaland prevozi točko 1 (glejte
sliko) s hitrostjo
. Nanj deluje sila trenja; razmerje med
povprečno silo trenja in težo vlakca je konstantno. Pot, ki jo prevozi
vlakec med točkama 1 in 2, je
. Točko 2 prevozi varno, če njegova
hitrost ni večja od
. Ali mu to uspe?
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6.3 Izbira nalog (obrazec)
Na priloženem listu so trije sklopi nalog: Film ''Gravitacija'', Skok v višino in ''Vlakec smrti''. Pozorno
preberite vse naloge. V vsakem sklopu izberite eno nalogo, ki bi jo reševali, če bi imeli možnost izbire.
To pomeni, da pri vsakem sklopu enkrat obkrožite DA in dvakrat NE. Za vsako nalogo napišite razlog,
za (ne)izbiro.

1. Film ''Gravitacija'':
1)

DA NE (obkrožite izbrano možnost)
Razlog:________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

2)

DA NE (obkrožite izbrano možnost)
Razlog:________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

3)

DA NE (obkrožite izbrano možnost)
Razlog:________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

2. Skok v višino:
4)

DA NE (obkrožite izbrano možnost)
Razlog:________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

5)

DA NE (obkrožite izbrano možnost)
Razlog:________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

6)

DA NE (obkrožite izbrano možnost)
Razlog:________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

3. ''Vlakec smrti'':
7)

DA NE (obkrožite izbrano možnost)
Razlog:________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

8)

DA NE (obkrožite izbrano možnost)
Razlog:________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

9)

DA NE (obkrožite izbrano možnost)
Razlog:________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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6.4 Obvezne naloge
NALOGE ZA REŠEVANJE – 2. del (obvezno):

1. Na mizi je osem knjig, vsaka z maso
in debelino
. Koliko dela je
potrebno opraviti, da jih zložiš v stolp? Premisli o morebitnih različnih
možnostih za potek reševanja in končni rezultat. Zapiši svoje premišljevanje in
sklepe.

2. Spodnja leva srčna komora (levi prekat) črpa kri v aorto. Ugotovitve
biofizikalnih raziskav kažejo, da eno krčenje levega prekata traja približno
in ob tem se prečrpa
krvi. Kri pospeši iz mirovanja in po
se
giblje skozi aorto s hitrostjo približno
. S kolikšno silo levi prekat deluje
na kri?
A.
B.
C.
D. Za določanje sile bi potrebovali podatek o gostoti krvi.

3. Forenziki so na mestu nesreče izmerili
dolgo črno sled gum. Nesreča se je
zgodila v deževnem vremenu. Ocenili so, da je bil koeficient trenja med
avtomobilsko gumo in cesto
. Z uporabo teh podatkov ocenite hitrost avta,
ko je voznik pričel zavirati. Opišite predpostavke, ki ste jih naredili.
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6.5 Rešitve nalog
6.5.1 Naloge za izbiro
Naloga 1:
(polmer Zemlje)
(višina nad površjem Zemlje)
(masa Zemlje)
(gravitacijska konstanta)
je gravitacijski pospešek na višini nad površjem Zemlje

Rešitev naloge: Odgovor D: Nobeden od zgornjih odgovorov ni pravilen.
Opombe:
 Odgovor A predstavlja gravitacijski pospešek na površju Zemlje.
 Odgovor B dobimo, če višino
odštejemo od polmera Zemlje.
 Odgovor C dobimo, če višino
napačno vstavimo kot

.

Naloga 2:
(polmer Zemlje)
(višina nad površjem Zemlje)
(masa Zemlje)
(gravitacijska konstanta)
je gravitacijski pospešek na višini nad površjem Zemlje

Rešitev naloge: Gravitacijski pospešek na višini
.
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nad Zemljinim površjem je

Naloga 3:
(polmer Zemlje)
(masa Zemlje)
(gravitacijska konstanta)
(gravitacijski pospešek na višini nad površjem Zemlje)
Iz

sledi

Rešitev naloge:
Gravitacijski pospešek je odvisen od višine nad površjem Zemlje, kjer se nahaja
satelit.
 Če je višina nad površjem Zemlje večja od
, je gravitacijski pospešek
manjši od
.
 Če je višina natanko
, je gravitacijski pospešek natanko
.
 Če je višina nad površjem Zemlje manjša od
, je gravitacijski
pospešek večji od
.
Opomba: Negativen koren je nesmiselna rešitev.

Naloge 4, 5 in 6 so v osnovi povzete po (Giancoli, 2005) in prilagojene.
Naloga 4:
(sprememba višine težišča)
(hitrost, s katero preskoči drog)
(odrivna hitrost Mojce)

Rešitev naloge: Odgovor A: Odriniti se mora vsaj s hitrostjo
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.

Opombe:
 Odgovor B predstavlja premajhno hitrost, da bi Mojca preskočila drog.
 Odgovor C: ni potrebno poznati njeno maso, odrivna hitrost je neodvisna od
mase.
 Odgovor D: Ni pomembna njena višina, ampak sprememba višine njenega
težišča.

Naloga 5:
(hitrost, s katero preskoči drog)
(hitrost, s katero se odrine od tal)

Rešitev naloge: Mojca bo dvignila svoje težišče za višino

.

Opomba: Vrednost rešitve je lahko zaokrožena tudi na dve zanesljivi mesti.

Naloga 6:
(hitrost, s katero preskoči drog)
(hitrost, s katero se odrine od tal)
Rešitev naloge: Odvisna je od izbire telesne višine Mojce oziroma točneje, od višine
njenega težišča.
Predpostavimo, da je Mojčino težišče na višini
višino, mora svoje težišče dvigniti vsaj za
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nad tlemi. Če želi preskočiti
.

Z enakim računom kot pri nalogi 5 ugotovimo, da ji to ne uspe, ker lahko s takšnima
hitrostma (odrivno in končno) svoje težišče dvigne le za
. Skok bi ji uspel, če bi
bilo pred odrivom njeno težišče vsaj na višini
.
Opomba: Težišče človeškega telesa je malo pod popkom. Torej bi morala biti Mojca
visoka vsaj
, kar bi bila za skakalko v višino majhna telesna višina.

Naloge 7, 8 in 9 so v osnovi povzete po (Giancoli, 2005) in prilagojene.
Naloga 7:
(hitrost vlakca v točko 1)
(povprečna velikost sile trenja)
(prevožena pot med točkama 1 in 2)
(višinska razlika med točko 1 in točko 2)

Rešitev naloge: Odgovor B.
Opombe:
 Odgovor A: Rešitev
dobimo, če ne upoštevamo trenja.
 Odgovor C: Rešitev
dobimo, če uporabimo napačen podatek za
višinsko razliko in sicer
.
 Odgovor D: Hitrost v točki 2 je neodvisna od mase vlakca, pomembno je le
razmerje sile trenja glede na težo, masa se v postopku reševanja krajša.
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Naloga 8:
(hitrost vlakca v točki 1)
(povprečna velikost sile trenja)
(prevožena pot med točkama 1 in 2)
(višinska razlika med točko 1 in točko 2)

Rešitev naloge: Izračun hitrosti je enak kot pri nalogi 7.
Naloga 9:
(hitrost vlakca v točki 1)
(hitrost vlakca v točki 2)
(prevožena pot med točkama 1 in 2)
(višinska razlika med točko 1 in točko 2)
Pri tako zastavljeni nalogi trenje ni znano. Neznano silo trenja
količinami. Začnemo z enakim nastavkom kot pri nalogah 7 in 8.

izrazimo z drugimi

Rešitev naloge: Iz dobljenega razmerja ugotovimo, da vlakec varno prevozi točko 2, če
je trenje vsaj
-kratnik oziroma približno petina teže ali večje. Če je trenje manjše,
se v točko 2 pripelje z večjo hitrostjo, kot je še varno.
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6.5.2 Obvezne naloge
Naloga 1: (naloga z več možnimi rešitvami) Naloga je v osnovi povzeta po (Giancoli,
2005) in prilagojena.
(število knjig)
(masa posamezne knjige)
(debelina posamezne knjige)
Rešitev naloge: Rešitev je odvisna od razporeditve knjig. Lahko so pred zlaganjem
položene na mizo druga ob drugi, lahko so zložene na začetku kako drugače, lahko jih
vse zložimo eno na drugo, lahko pa jih zložimo tudi v drugačno kombinacijo.
Opravljeno delo je tako odvisno od začetne in kasnejše situacije. Na splošno pa delo,
potrebno za dvig posamezne knjige izračunamo:
. Za skupno delo
seštejemo prispevke dela po vseh posameznih knjigah. Ob tem smo upoštevali samo
opravljeno delo za premagovanje teže knjig.

Naloga 2: (naloga izbirnega tipa) Naloga je povzeta po (Etkina et al., 2014) in
prilagojena.
(čas krčenja levega prekata)
(masa prečrpane krvi)
(kri pospeši iz mirovanja)
(hitrost pospešene krvi)
Za rešitev lahko uporabimo izrek o gibalni količini.

Rešitev naloge: Odgovor B.

Opombe:
 Odgovor A lahko dobimo, če vstavimo napačno polovično hitrost, npr.
povprečno hitrost krvi pri pospeševanju.
 Odgovor C je dvakrat večji od pravilnega.
 Odgovor D je napačen. Za določanje sile levega prekata ne potrebujemo
podatka o gostoti krvi.
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Naloga 3: (računska naloga) Naloga se s podobnimi vrednostmi pojavlja v več
učbenikih za fiziko.
(zavorna pot)
(ocenjen koeficient trenja med gumo in cesto)
(avto se ustavi)
Za zaviranje avta lahko uporabimo II. Newtonov zakon in enačbo gibanja.
Predpostavimo, da trenje predstavlja rezultanto zunanjih sil, zračni upor zanemarimo,
drugih sil ni.

Povežemo obe enačbi in dobimo:

Rešitev naloge: Ocenjena hitrost avta pred zaviranjem je
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oziroma

.

6.6 Vprašalnik za dijake in dijakinje

Vprašalnik za dijake in dijakinje 2. letnika

Vaše ime in priimek:

Sem:
dijak
dijakinja
Najljubši šolski predmet:
slovenščina
matematika
angleščina
nemščina
španščina
športna vzgoja
zgodovina
geografija
biologija
kemija
fizika
psihologija
informatika
Kakšno končno oceno ste dosegli pri fiziki v preteklem šolskem letu?
odlično (5)
prav dobro (4)
dobro (3)
zadostno (2)
nezadostno (1)
Koliko ur tedensko v povprečju namenjate domačemu delu v povezavi s poukom fizike?
Več kot 5 ur.
2 do 5 ur.
Manj kot 2 uri.
Doma se ne posvečam fiziki.
166

Izberite odgovor, ki najbolje označuje vaše mnenje.
Se popolnoma
strinjam.

To velja le
delno.

Ne strinjam se s
trditvijo.

Učenje naravoslovja me zanima.
Naravoslovni predmeti niso težji od ostalih.
Pouk fizike se mi zdi zanimiv.
Pouk fizike mi je v gimnaziji bolj všeč kot mi
je bil v osnovni šoli.
Fizika ni zahteven šolski predmet.
Uspešnost pri fiziki je zelo povezana z nivojem
matematičnega znanja.
Fizika je predmet, pri katerem se naučim
razmišljati, sklepati, povezovati različna
področja.
Pri fiziki je pomembnejše razumevanje kot pa
učenje ''na pamet''.
Kakšen

pouk

fizike

vam

ustreza?

Izberite

ustrezno

Veliko.

možnost.

Malo.

Tekmovalnost.
Težavnost.
Individualno delo.
Možnosti komunikacije in sodelovanja z
vrstniki.
Komunikacija z učiteljem.
Možnost izražanja idej pred celotnim razredom.
Pogovor o obravnavani snovi.
Laboratorijsko delo.
Uporaba informacijsko-komunikacijske
tehnologije.
Pisno ocenjevanje.
Ustno ocenjevanje.
Izberite odgovor, ki najbolje označuje vaše mnenje.
Se popolnoma
strinjam.
Pri fiziki želim doseči čim boljšo oceno.
Želim pridobiti čim več znanja na področju
fizike.
Fizika je predmet, ki je po vsebini bližje
fantom.
Fizika je lahko enako zanimiva tako za fante kot
za dekleta.
Imam občutek, da sem dober/-a pri fiziki.
Dekleta imajo pri fiziki boljše ocene kot fantje.
Dekleta in fantje imajo enake možnosti, da
dobijo pri fiziki dobro oceno.
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To velja le
delno.

Ne strinjam se s
trditvijo.

Kako si pomagate, če naletite na problem pri učenju fizikalnih vsebin?
Možnih je več odgovorov
Pomagam si s svojimi zapiski in z učbenikom.
Poiščem pomoč pri sošolcih.
Poiščem pomoč pri sošolkah.
Poiščem pomoč pri kom iz višjega letnika.
Poiščem pomoč pri učitelju fizike.
Pomagajo mi starši oz. sorodniki.
Pomaga mi inštruktor.
Se sprijaznim z nerazumevanjem/neznanjem in ne poiščem pomoči.
Kako spodnji dejavniki pripomorejo k boljšemu znanju/boljši oceni pri fiziki? Razvrstite
spodnje možnosti po pomembnosti (od najbolj k najmanj pomembnim).
sprotno delo doma, sodelovanje pri pouku, dobri zapiski in uporaba učbenika, dobro
predznanje, dobro obvladovanje matematike, vsakodnevno opazovanje pojavov, logično
sklepanje, učenje ''na pamet'', postavljanje vprašanj/iskanje odgovorov, povezovanje znanja,
vztrajnost, zaupanje vase, pomoč sorodnika/vrstnika
Izberite odgovor, ki najbolje označuje vaše mnenje.
Se popolnoma
strinjam.

To velja le
delno.

Se ne strinjam.

Starši oz. drugi sorodniki me usmerjajo v
naravoslovje.
Starši oz. drugi sorodniki me usmerjajo na
področje fizike.
Želim izbrati naravoslovno študijsko usmeritev.
Želim študirati fiziko.
Če bi se učitelji fizike v večji meri individualno
ukvarjali z dekleti, bi se jih več odločilo za
izbiro fizike, bodisi za maturo bodisi za študij.
Če bi imeli možnost izbire nivoja (višji, nižji) fizike v prvih treh letnikih gimnazije, za
kateri nivo bi se odločili?
Za višji nivo.
Za nižji nivo.
Se ne morem odločiti v tem trenutku.

Ali nameravate izbrati fiziko kot izbirni predmet na maturi?
Da.
Ne.
Še ne vem.
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Izberite odgovor, ki najbolje označuje vaše mnenje.
Se popolnoma
strinjam.

To velja le
delno.

Se ne strinjam.

Učitelji
naravoslovnih
predmetov
me
navdušujejo za to področje.
S pomočjo svojih učiteljev pridobivam osnovna
znanja in veščine za poklice, povezane z
naravoslovjem.
Učitelji me obveščajo o možnih zaposlitvah,
povezanih z naravoslovjem.
Učitelji fizike me navdušujejo za predmet.

Navedi vsaj tri lastnosti dobrega učitelja fizike.

Tako pri nas kot v tujini študira fiziko in se kasneje poklicno ukvarja z njo več moških
kot žensk. Kateri so po vašem mnenju najpomembnejši vzroki za to?

Kaj bi po vašem mnenju opogumilo več deklet za izbiro fizike? Navedite vsaj tri predloge.

Ali želite v svoji poklicni karieri opravljati delo, ki bo povezano z naravoslovjem?
Da.
Ne.
Še ne vem, ne morem se odločiti v tem trenutku.
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Kateri so vaši cilji pri poklicu, ki ga boste opravljali?
Možnih je več odgovorov
odločati o drugih
pomagati ljudem
pomagati živalim
dobro zaslužiti
imeti lahko/enostavno delo
skrbeti za okolje
biti slaven(-a)
delati v naravi
biti v zaprtem prostoru
Drugo:
Opišite, kakšno osebo si v prvem trenutku predstavljate, ko pomislite na fizika/fizičarko.
S tem izrazom ni mišljen samo fizik-učitelj, ampak fizik nasploh:
znanstvenik/raziskovalec na inštitutu, fizik, ki dela v industriji ali javni službi, astronom,
meteorolog itd. (v pomoč: Ali fizike/fizičarke povezujete s kakšnimi stereotipnimi
lastnostmi glede zunanjosti, njihovega karakterja, njihovih hobijev ipd.? Katerimi?)

Uspešnost reševanja nalog: (kasneje dodane vrednosti)
Rešena
naloga
Naloga 1
Naloga 2
Naloga 3
Naloga 4
Naloga 5
Naloga 6
Naloga 7
Naloga 8
Naloga 9
1. obvezna naloga
2. obvezna naloga
3. obvezna naloga
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Nepopolno
rešeno

Malo
rešeno

Nič rešeno Ni izbrana

