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II

POVZETEK

V diplomskem delu predstavljamo rezultate raziskave, v kateri smo ugotavljali vpliv
konteksta fizikalnih nalog na privlačnost za dijake in dijakinje. Raziskava je bila razdeljena
na dva dela. V prvem delu smo raziskovali kontekste nalog, ki jih srečamo v fizikalnih
učbenikih in zbirkah vaj za srednjo šolo, v drugem delu pa smo preverjali, kako (če sploh)
kontekst fizikalnih nalog vpliva na izbiro reševanja fizikalnih nalog med dekleti in fanti. V
vzorec smo vključili 12 srednješolskih učiteljev fizike v prvem delu raziskovanja in 203
gimnazijcev od 1. do 4. letnika iz dveh ljubljanskih gimnazij, ki sta znani po naravoslovni
usmeritvi. S pomočjo analize prvega dela smo preverili, kakšne kontekste fizikalnih nalog
lahko srečamo v slovenskih učbenikih in zbirkah vaj, in ugotovili, da so naloge glede na
vsebino ustreznejše fantom kot dekletom. Na podlagi analize drugega dela pa smo
ugotovili, da na všečnost naloge pri dijakih in dijakinjah vpliva v največji meri kontekst
naloge. Izkazalo se je, da je tudi teţavnost naloge vplivala na izbiro pri dijakih in
dijakinjah. Ugotovili smo tudi, da so naloge, katerih kontekst se navezuje na šport,
biologijo ali medicino ter vključuje tematiko iz ţivljenjskih situacij, ki je blizu dijakom,
pritegnile zanimanje tako fantov kot deklet. Izsledki raziskave pa so tudi pokazali, da se
zanimanje deklet so nalog spreminja tekom srednje šole.

Ključne besede: kontekst fizikalnih nalog, dijaki, dijakinje

III

ABSTRACT

The thesis presents the results of the research used to establish the impact of physical task
contexts on their attractiveness to male and female students. The research was divided into
two parts. In the first part the contexts of tasks encountered in physics textbooks and
exercises collections for secondary school were explored, and in the second part the way
how (if at all) the context of physical tasks influences the choice of solving physical tasks
among girls in boys. The sample included 12 secondary school teachers of physics in the
first part of the survey, and 203 grammar school students from 1st to 4th year of two
grammar schools in Ljubljana known for natural sciences orientation. The analysis of the
first part was used to check what kind of physical task contexts can be encountered in the
Slovene textbooks. It was found that the tasks were, in the light of their contents, more
adequate for boys than for girls, while the analysis of the second part lead to the conclusion
that the likes of students, boys and girls regarding the tasks were largely influenced by the
task contents. It turned out that the difficulty of tasks also had impact on the choice made
by students, boys and girls. It was also found that tasks with contexts relating to sports,
biology or medicine and including issues from real life situations close to students attracted
the interest of both boys and girls. The results of the research also showed that the girls'
interest in tasks changes during the secondary school.

Keywords: physical task context, male students, female students
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1 UVOD
Pričujoče diplomsko delo se ukvarja z ugotavljanjem vpliva konteksta fizikalnih nalog na
privlačnost za dekleta in fante, in sicer na vzorcu dijakov, ki so obiskovali srednjo šolo,
program gimnazija. Diplomsko delo smo razdelili na dva dela: na teoretični in empirični
del.
V teoretičnem delu smo najprej predstavili problem premajhnega zanimanja mladih za
študij naravoslovja in tehnike v svetu in v slovenskem prostoru, kar smo lahko potrdili na
podlagi statističnih podatkov o izbirnem maturitetnem predmetu in deleţa vpisa mladih na
visoke šole in fakultete po posameznih področjih. Da bi bolje razumeli in se ustrezneje
odzvali na to, kako mlade, predvsem pa dekleta, motivirati za študij na področju
naravoslovja in tehnike, kako jih spodbuditi za nadaljevanje znanstvene kariere, je
potrebno poiskati odgovore na številna vprašanja. Mnoge drţave so se na tovrstno
problematiko odzvale s spodbujanjem in financiranjem raziskav, ki bi pokazale vzroke za
to. Ena večjih mednarodnih raziskav je bil projekt ROSE (The Relevance of Sience
Education), mednarodna raziskava IRIS (Interests & Recruitment in Science) ter raziskava
Kako povečati interes deklet v naravoslovne znanosti, ki je bila izvedena v Luksemburgu.
Nato smo pojasnili obdobje mladostništva, ker menimo, da ima velik pomen pri odločanju
o nadaljnjem šolanju in poklicnem odločanju. Zatem smo predstavili učni načrt pri
predmetu fizika za gimnazije, na podlagi katerega smo sestavili anketni vprašalnik.
V empiričnem delu smo navedli namen, cilje, raziskovalna vprašanja in metode
raziskovalnega dela, ki zajemajo udeleţence raziskave, uporabljeni merski pripomoček in
postopek testiranja udeleţencev raziskave. Nato smo predstavili rezultate analize
razvrščanja fizikalnih nalog dveh slovenskih učnih gradiv za fiziko glede na tip naloge.
Zatem smo predstavili rezultate analize anketnih listov za srednješolske učitelje ter ankete,
ki so jo reševali dijaki gimnazije Beţigrad in gimnazije Vič.
V razpravi smo še enkrat izpostavili ključne ugotovitve glede vpliva konteksta na dekleta
in fante in jih skušali povezati z ugotovitvami slovenskih in tujih raziskav, ki se ukvarjajo s
področjem poučevanja naravoslovja in tehnike v osnovnih in srednjih šolah.

1

2 TEORETIČNI DEL
2.1 PREGLED DOSEDANJIH RAZISKAV
Stepišnik, 2004 pravi, da je naravoslovje pot k razumevanju narave in inštrument, ki nam v
vsakdanjem ţivljenju pomaga premagovati in reševati vsakdanje probleme. Ne glede na to,
da vsi mladi ne bodo postali poklicno znanstveniki ali inţenirji, se bodo v marsikaterem, če
ne skoraj pri vseh poklicih, prej ali slej srečali z napravami in situacijami, ki so v povezavi
z naravoslovjem in tehniko.
V svetu in tudi pri nas je zaznati splošen trend zelo majhnega zanimanja mladih za
naravoslovje in tehniko na vseh ravneh izobraţevanja, kar se posledično odraţa s
pomanjkanjem ustreznih kadrov in strokovnjakov s tega področja.
Slovenija in druge evropske drţave so v precejšnjem zaostanku z gospodarskim razvojem v
primerjavi z gospodarskima velesilama, kot sta ZDA in Japonska. V ta namen poskušajo
številne drţave poiskati načine in sredstva, s katerimi bi popularizirali naravoslovje in
tehniko v šoli in tako dvignili zanimanje mladih za tovrstno izobraţevanje in nadaljevanje
svoje poklicne poti v tej smeri. (Dolinšek, 2008).
Omeniti je potrebno še drug vidik, ki obstaja, četudi je vpis oz. zanimanje za naravoslovje
konstantno: ţelimo si, da bi k študiju fizike (oz. naravoslovja) pritegnili čim več
potencialno najboljših – torej tistih, ki bodo lahko v svojem poklicu dosegli pomembne
preboje. Z napačnim pristopom v šoli (npr. z nalogami, ki ustrezajo le fantom) lahko
odvrnemo od študija fizike potencialno najboljša dekleta, ki bi bila lahko zelo uspešna v
fiziki, če bi se lahko identificirala s tem področjem.
Vzrokov za nastale razmere je veliko. Eden pomembnejših je, da so se spremenile vrednote
mladih in posledično izbira smeri izobraţevanja, kariere ter način ţivljenja. Mladi imajo
različna in nejasna pričakovanja, kaj jih čaka po končanem izobraţevanju. Obenem pa tudi
struktura gospodarstva, finančni poloţaj določenega poklica in večje število delovnih mest
v storitvenih dejavnostih pripomorejo k temu. (Skurjeni, Dolinšek, & Strašek, 2008).
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Izredno pomembni so dejavniki tudi znotraj šolskega teritorija, kot so učni načrt, kakovost
učenja, razgibanost učnih metod in oblik ter stopnja spodbujanja učencev oziroma dijakov.
Eden od kazalcev zanimanja za naravoslovje v slovenskih srednjih šolah oziroma v
gimnazijah bi lahko bil tudi izbirni predmet na maturi. Iz poročil maturitetne komisije o
izbiri predmetov za maturo bi lahko sklepali o zanimanju za učne predmete ob koncu
gimnazijskega šolanja. Podatki za zadnjih enajst let kaţejo na majhno zanimanje za
naravoslovje v primerjavi z zanimanjem za druţboslovje. V letu 2014 se je za izbirni
predmet iz naravoslovja odločilo 28,4 % dijakov, za druţboslovje pa 49 %. Kot kaţe
slika1, so najmanjši interes za naravoslovje dijaki pokazali leta 2004, v naslednjih letih pa
je opazen trenda višanja zanimanja za naravoslovje, kar je vsekakor spodbudno. (RIC,
2014).

Slika 1: Primerjava deleţev kandidatov od leta 1995 do leta 2014 po predmetnem področju
v izbirnem delu (RIC, 2014).
Kakšno je zanimanje za naravoslovje in tehniko med mladimi, lahko vidimo tudi iz
podatkov vpisa mladih na visoke šole in fakultete po posameznih področjih. Slika 2
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prikazuje deleţe vpisa mladih na terciarno izobraţevanje, in sicer po področjih
izobraţevanja v slovenskem prostoru med leti 2004 in 2013. S slike je razvidno, da tudi na
stopnji terciarnega izobraţevanja močno prevladuje zanimanje za druţboslovje. Tudi tu pa
lahko opazimo trend povečevanja vpisa mladih v naravoslovne študije (Statistični urad,
2014).
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Slika 2: Deleţ študentov po področjih v terciarnem izobraţevanji med leti 2004 in 2013
(Statistični urad, 2014).

Na podlagi takšnih statističnih podatkov so se razvile številne raziskave na vseh stopnjah
izobraţevanja v mednarodnem prostoru in tudi pri nas, katerih cilj je poiskati vzroke za
izredno majhno zanimanje mladih za naravoslovje in tehniko. V nadaljevanju so
predstavljene raziskave, ki so se ukvarjale s to problematiko, ter njihovi izsledki in
ugotovitve.
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2.2 RAZISKAVA ROSE

2.2.1 O RAZISKAVI ROSE
ROSE (The Relevance of Sience Education) je mednarodni primerjalni raziskovalni
projekt, namenjen pojasnjevanju pomembnih faktorjev za učenje naravoslovja in tehnike
(za »Science« uporabljamo pojem »naravoslovje in tehnika«) – skozi oči učencev. Projekt
je leta 2004 zasnovala skupina znanstvenikov z Univerze v Oslu na Norveškem, pri
izdelavi raziskovalne metodologije pa so vključili tudi dosedanje izkušnje podobnih
raziskovalnih projektov s področja izobraţevanja, kot sta TIMSS in PISA (Dolinšek,
2008).
ROSE temelji na prepričanju, da sta naravoslovje in tehnika pomembni ţivljenjski področji
v vseh drţavah, ne glede na kulturo in stopnjo materialne razvitosti. Verjamemo, da bi
morali biti učni načrti za naravoslovje in tehniko prilagojeni potrebam učencev, le-ti pa se
lahko razlikujejo med posameznimi drţavami in med posameznimi skupinami učencev v
vsaki drţavi. To pomeni, da ne govorimo o univerzalno pravilnem in kulturno nevtralnem
učnem načrtu za naravoslovje in tehniko. Prepričani smo, da moramo pri pripravi in
implementaciji učnih načrtov upoštevati tudi mnenja učencev.
Za izpeljavo enotne študije je bilo oblikovano enotno raziskovalno orodje imenovano
ROSE vprašalnik, hkrati z njim pa so bila sodelujočim na voljo tudi navodila in smernice
za pravilno zbiranje podatkov. Vprašalnik so nato sodelujoče drţave prevedle v svoj jezik,
vprašanja pa so ostala v osnovi enaka (Dolinšek, 2008).
Projekt je nastal na podlagi študije SAS (nosilec Svein Sjøberg), ta je bila pilotska študija
projekta ROSE, odobril ga je tudi raziskovalni svet na Norveškem. V projekt ROSE so
preko mednarodnih raziskovalnih inštitucij IOSTE, ESERA in NARST povabili druge
drţave. S projektom so seznanili tudi UNESCO.
V projektu ROSE so torej vključene številne mednarodne raziskovalne inštitucije in
posamezni strokovnjaki. V prvi raziskavi, ki je bila izvedena marca 2005 v 25 drţavah
Evrope, Azije, Afrike in Juţne Amerike, je sodelovalo preko 26.000 učencev. Slovenija se
je projektu skupaj še z nekaterimi drţavami pridruţila nekoliko kasneje, tako da se je
skupno število sodelujočih drţav povzpelo na 39 (Dolinšek, 2008).
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Za izvajanje raziskav, statistično obdelavo rezultatov in poročanje so bila razvita tudi zelo
jasna navodila, ki so bila prosto dostopna preko spletne strani ROSE (glej
www.ils.uio.no/english.hml). Na njej je zapisana tudi definicija raziskave, motivacija za
njen nastanek oz. problem učenja in razvijanja učnih načrtov s področja učenja
naravoslovja in tehnike.
Neprimeren učni načrt s področja naravoslovja in tehnike predstavlja verjetno eno
največjih ovir za učenje ter zanimanje za ti področji. Zato nas zanima, kako izboljšati učne
načrte ter dvigniti zanimanje za naravoslovje in tehniko na način, ki:


spoštuje kulturno raznolikost in enakost spolov,



podpira osebno in druţbeno primernost,



bo učencu omogočal demokratično sodelovanje.

Ključna značilnost raziskave ROSE je zbiranje in obdelovanje informacij o različnih
faktorjih, ki vplivajo na mnenja učencev glede naravoslovja in tehnike ter na njihovo
motivacijo, da bi se ju učili. Primeri so: raznovrstnost izvenšolskih izkušenj, povezanih z
naravoslovjem in tehniko, njihovo zanimanje za učenje različnih tem s področja
naravoslovja in tehnike v različnih kontekstih, njihove predhodne učne izkušnje ter pogledi
na šolsko znanost, njihovi pogledi in mnenja o znanosti in znanstvenikih v druţbi, njihovi
upi za prihodnost, prioritete in ţelje, njihov občutek usposobljenosti glede okoljevarstvenih
izzivov itd.

Projekt ROSE temelji na sodelovanju. Eden izmed njegovih ciljev je spodbujati
raziskovalno sodelovanje in mreţenje, ki presega kulturne ovire, kar omogoča
udeleţencem vzajemno učenje. Namen projekta je osvetliti temo, kako lahko spodbujamo
interes učencev za izbiro študija in kariere, povezane z naravoslovjem in tehniko – ter da
bomo lahko spodbudili vseţivljenjsko zanimanje ter spoštovanje naravoslovja in tehnike
kot del naše kulture (Dolinšek, 2008).
Empirični podatki so na voljo sodelujočim raziskovalcem. V mnogih drţavah raziskovalne
skupine, vključene v raziskavo ROSE, sodelujejo tudi v razseţnih raziskavah, kot sta
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TIMSS in PISA, ki se ukvarjata s primerjavo doseţkov. Namen raziskave ROSE ni
merjenje doseţkov, ampak dotakniti se mnenjskih in motivacijskih vidikov pri
naravoslovju in tehniki. Posledično je raziskava ROSE dopolnila študij TIMSS in PISA ter
priskrbela različne podatke o poloţaju naravoslovja in tehnike v posamični drţavi.

2.2.2 UGOTOVITVE RAZISKAVE ROSE
Prve rezultate mednarodne raziskave ROSE oz. prve primerjave med različnimi drţavami
sta objavila nosilca raziskave (Sjøberg & Schreiner, 2005). V članku sta predstavila bistvo
raziskave, podobnost med udeleţenimi drţavami, povezavo glede bodoče sluţbe in
usmeritev mladih.
Sjøberg ugotavlja, da je ţelja mladih po oblikovanju lastne kariere močno povezana s
stopnjo razvoja določene drţave. V revnih drţavah je največji izziv povezan z izboljšanjem
pogojev ţivljenja, ekonomsko rastjo, izboljšanjem zdravstvenega sistema ter s povečanjem
blaginje. Razvoj druţbe je glavna javno-politična tema in v tem pogledu sta naravoslovna
znanost in tehnologija osnovni gonilni sili. Študije nakazujejo, da ljudje v revnejših
drţavah bolj poveličujejo vlogo znanstvenikov kot tisti v razvitejših zahodnih druţbah.
Ocenjujejo, da v sodobnih druţbah poudarjajo vrednote, kot so okolje, demokracija, skrb
za soljudi, samoaktualizacija in drugo. (Dolinšek, 2008).
Rezultati raziskave ROSE kaţejo tudi na razlike v dojemanju naravoslovja med dekleti in
fanti. Raziskava je bila razdeljena na več tematik v povezavi z naravoslovno znanostjo. V
nadaljevanju so predstavljene večinske trditve anketiranih, katerih starost je bila 15 let ali
več.:
 Pozitiven odnos do naravoslovja - pa vendarle (naraščajoči?) dvomi in skeptičnost


Mladi imajo večinoma pozitiven odnos do naravoslovja.



Obstajajo večje razlike med spoloma, predvsem v razvitih drţavah, kjer so
dekleta bolj negativna (skeptična, razdvojena) do naravoslovja v primerjavi
s fanti.
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 Naravoslovje v šoli. Naravoslovje v šoli:


ni tako zanimivo kot ostali predmeti, (tu je velika razlika med spoloma,
dekleta so manj pozitivna kot fantje, še posebej v razvitejših drţavah);



ne spodbuja zanimanja za naravoslovne poklice (tudi tu je razlika med
spoloma, kaţe se tudi manjšanje pozitivnega odgovora z večanjem stopnje
razvitosti drţave);



ni mi povečalo moţnosti za boljšo kariero (tu so velike razlike med
drţavami, veliko bolj pozitiven odnos kaţejo angleško govoreče drţave v
primerjavi z ostalimi drţavami v Evropi);



ni povečalo spoštovanja do narave;



ni me naučilo skrbeti za svoje zdravje;



ni povečalo zanimanja za znanost;



ni mi pokazalo pomembnosti naravoslovja in tehnike za način ţivljenja ţivljenjski slog.

 Dekliški in fantovski interesi so odvisni od konteksta in naraščajo s stopnjo
razvitosti.


Teme, ki so zanimive za fante in nezanimive za dekleta: tehnika, mehanika,
elektrika, spektakularne (nenavadne, posebne) teme, nasilje eksplozije …



Teme, ki so zanimive za dekleta in nezanimive za fante: zdravje in
medicina, lepota in človeško telo, etika, estetika, čudeţi, razglabljanje (tudi
o paranormalnem).



Tema, ki privlači oba spola: moţnost ţivljenja na planetih zunaj našega
osončja.

 Skrb za okolje - predvsem skrb deklet?


Dekleta se v večji meri strinjajo z izjavo kot fantje: »Ljudje bi morali bolj
skrbeti za okolje. Sama lahko vplivam na to, kar se dogaja z okoljem.«



Dekleta verjamejo, da lahko vsak posameznik naredi spremembe.



Dekleta so pripravljena »plačati ceno«.



Fantje se v večji meri strinjajo z izjavama kot dekleta: »Problemi z okoljem
so pretirani. Zaupam znanstvenikom, da bodo rešili probleme« in »Znanost
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in tehnologija bosta rešili vse probleme okolja«. (Znaten del fantov meni, da
bosta znanost in tehnologija rešili sploh vse probleme.)
 Kaj je pomembno za moje bodoče delo?


Dekleta dajo na prvo mesto: delo z ljudmi in pomagati drugim ljudem.



Fantje dajo na prvo mesto: delo z rokami, napravami in orodji.



Fantje bolj kot dekleta postavljajo v ospredje: zasluţiti veliko denarja,
doseči vodilno funkcijo, postati slaven.



Oboji postavljajo v ospredje odnose in vrednote, toda dekleta nekoliko bolj
kot fantje.

 Zaposlovanje na področju naravoslovja in tehnologije?


Le okoli 20 % mladih se strinja z izjavo: »Ţelim postati znanstvenik/-ica.«
(v revnejših drţavah je ta deleţ večji). Pri dekletih je ta deleţ še manjši kot
pri fantih.



Več fantov ţeli delati v tehnologiji, pri dekletih pa je interes za tehnologijo
še manjši kot za naravoslovno znanost. (Sjøberg & Schreiner, 2010).

2.2.3 RAZISKAVA ROSE V SLOVENIJI
Slovenija se je v projekt ROSE (»Razmišljanje, vrednote in prioritete mladih v povezavi z
izobraţevanjem na področju naravoslovja in tehnike«) priključila konec leta 2005 z
namenom, da aktivno sodeluje v tej primerjalni mednarodni raziskavi, ki preučuje vrednote
današnje mladine in skuša na osnovi dobljenih podatkov razloţiti, zakaj se danes mladi raje
odločajo za študij druţboslovja kot naravoslovja ali tehnike. S projektom ROSE pri nas
niso ţeleli potrditi ali zavreči postavljenih hipotez, ampak so ţeleli z raziskavo odpreti
področje nepričakovanega. Predvidevali so, da bo v projekt vključenih veliko otrok z
različnimi interesi glede naravoslovja, prioritetami, izkušnjami in ţeljami za prihodnost.
Glavni namen raziskave je ugotoviti mnenja o učenju in poučevanju naravoslovnih
predmetov. ROSE je mednarodna raziskava, zato je bil namen tudi raziskati in ugotoviti
nove perspektive in teorije v medkulturnem kontekstu. Pred projektom ROSE niso
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obstajale raziskave s področja interesov mladih za naravoslovje, saj je pridobivanje
podatkov precej teţko in drago delo. To pomeni, da tudi ustreznega, ţe preverjenega
instrumenta še ni bilo. Vprašalnik so znanstveniki morali oblikovati sami na podlagi
teoretičnih izhodišč, ciljna populacija so bili učenci zaključnih razredov osnovne šole.
Naključno je bilo izbranih 58 osnovnih šol med 450 osnovnimi šolami, sodelovalo je 1084
učencev, starih v povprečju 14 let (Dolinšek, 2008).
Rezultati raziskave ROSE, ki je bila izvedena v Sloveniji, nakazujejo nekatera zanimiva
odkritja:


mladi naravoslovje in tehniko dojemajo podobno kot v razvitih drţavah EU;



mladi se strinjajo, da sta naravoslovje in tehnika pomembni, sami pa se na teh
področjih ne bi zaposlili;



med dojemanjem dečkov in deklic obstajajo znatne razlike, nekateri rezultati so v
nasprotju s tistimi, pridobljenimi v projektu ROSE (npr.: v Sloveniji je deklicam na
koncu OŠ naravoslovje v povprečju bolj všeč kot dečkom, čeprav je razlika
majhna).

Raziskava ROSE kaţe tudi na majhno zanimanja za naravoslovje in tehniko, zato se
moramo še posebej posvetiti problemu, kako pouk s tega področja narediti čim bolj
zanimiv in privlačen za učence. Rezultati raziskave ROSE lahko sluţijo kot pokazatelj
poklicnih namer učencev zaključnega letnika devetletke, prav tako pa lahko pomagajo tudi
tistim, ki pripravljajo in oblikujejo programe za srednje šole (Dolinšek, 2008).

2.2.4 REZULTATI MEDNARODNE RAZISKAVE ROSE, KI VKLJUČUJEJO TUDI
SLOVENSKE REZULTATE
Osnovni namen primerjave je prikazati, kakšne so ţelje slovenskih učencev zadnjega
razreda osnovnih šol glede učnih vsebin, vezanih na področje naravoslovja, tehnologije in
tehnike (skladno s projektom ROSE), ter kako se lahko primerjamo z mednarodnimi
gibanji, ugotovljenimi v okviru raziskave ROSE.
V primerjavo je bilo zajetih 32 drţav (vključno s Slovenijo), v katerih je bil izveden
projekt ROSE. Primerjali smo drţave po povprečnih vrednostih odgovorov na štiri različna
vprašanja.
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Primerjava je prikazana v obliki grafov za vsak spol posebej. S prikazom ţelimo pokazati,
koliko naše učence v primerjavi z ostalimi drţavami v projektu ROSE neko področje
zanima ali ne. (Dolinšek, 2008).
Srednja vrednost povprečnih vrednosti pri posameznih vprašanjih je 2,5. Za vse drţave, ki
se razporejajo nad 2,5, pomeni, da se učenci iz določene drţave zanimajo za neko
področje, v kolikor so pod 2,5, pa učencev določeno področje ne zanima. Fantje so v grafu
prikazani z modro, dekleta pa z rdečo barvo.

Slika 3: Levo: Primerjava odgovorov na trditev »Naravoslovje imam raje kot vse ostale
predmete«. Desno: Primerjava odgovorov na trditev »V šoli bi ţelel več naravoslovja«.
(Sjøberg & Schreiner, 2007).

Primerjava pri trditvi « Naravoslovje imam raje kot vse ostale predmete.«, ki je prikazana
na slika 3(levo), kaţe, da učencev v razvitih drţavah naravoslovje ne zanima in da ga
nimajo raje od drugih predmetov. Nasprotno se kaţe v nerazvitih drţavah. Razlike med
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spoloma niso velike. Za razliko od večine drţav imajo pri tej trditvi dekleta v Sloveniji
višje povprečne vrednosti od fantov. Podobno lahko ugotovimo pri trditvi »V šoli bi ţelel
več naravoslovja« slika 3(desno). Tudi tu je več zanimanja v nerazvitih drţavah, medtem
ko so povprečne vrednosti razvitejših drţav pod srednjo vrednostjo povprečnih vrednosti.
Povprečne vrednosti fantov v večini drţav višje od povprečnih vrednosti deklet in tudi pri
tej trditvi imajo dekleta v Sloveniji višje povprečne vrednosti od fantov.

Slika 4:Levo: Primerjava odgovorov na trditev »Rad bi postal znanstvenik/ica«. Desno:
Primerjava odgovorov na trditev "Rad bi se zaposlil v poklicu, povezanim s tehnologijo«.
(Sjøberg & Schreiner, 2007).
Primerjava pri trditvi »Rad bi postal znanstvenik/ica«, slika 4(levo), kaţe na nezanimanje
za to področje v razvitih drţavah in bistveno večje zanimanje v nerazvitih drţavah, kjer pa
so moţnosti postati znanstvenik ali znanstvenica dostopne le peščici mladim. Tako v
Sloveniji kot tudi v večini drugih drţav je povprečna vrednost fantov nekoliko večja od
povprečne vrednosti deklet.
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Primerjava pri trditvi »Rad bi se zaposlil v poklicu, povezanim s tehnologijo« nam kaţe
slika 4(desno), da zaposlitev v poklicih, povezanih s tehnologijo, učencev v razvitih
drţavah ne zanima. Fante to delo vseeno bolj zanima kot deklice. Razlike med spoloma so
precejšnje. Razlike povprečnih vrednosti med deklicami in dečki v Sloveniji so zelo
podobne kot v ostalih evropskih drţavah.

2.3 RAZISKAVA IRIS

2.3.1 O PROJEKTU IRIS
Projekt IRIS (Interests & Recruitment In Science), ki je potekal znotraj 7. okvirnega
programa EU za raziskave, je preučeval, kako navdušiti in zadrţati mlade v poklicih s
področja naravoslovja in tehnike. Namen projekta je bil izoblikovati smernice in predloge
za snovalce politik in ostale interesne skupine, s pomočjo katerih bi lahko med mladimi, še
posebej dekleti, povečali zanimanje za študij naravoslovja in tehnike ter jih spodbudili za
nadaljevanje znanstvene kariere.
Projekt je potekal od 2009-2012 in se še vedno širi. Da bi razumeli in se pravilno odzvali
na zapleten izziv, kako zadrţati mlade v poklicih s področja naravoslovja in tehnike
(STEM - Science, Technology, Engineering and Math education) ter omogočiti
zaposlovanje vsem, tako ţenskam in moškim, si je potrebno zastaviti številna vprašanja.
Poiskati je treba različne vzroke in rešitve in pri tem upoštevati izkušnje znanosti v šolstvu,
kulturo mladih, preučiti visokošolske študijske programe in dosedanja prizadevanja za
zadrţanje mladih v teh poklicih, ugotoviti, kakšna je kultura na področju raziskovanja ter
kakšne so moţnosti doktorskega študija in zaposlitve.

2.3.2 NAMEN IN CILJ RAZISKAVE
Namen raziskave IRIS je zdruţiti navedena stališča in podati statistično analizo o tem,
koliko ţensk in moških ostane in se zaposluje v STEM. Podala bo tudi teoretična izhodišča
in izsledke ţe opravljenih analiz s področja izobraţevanja, feminističnih študij in študij
enakosti med spoloma, socioloških študij mladinskih kultur in o gradnji identitete ter
modelov izbire izobraţevanja ipd.
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Glavni cilj projekta je na osnovi novo pridobljenega znanja in vpogledov spodbuditi
intelektualne razprave in podati predloge ter nasvete snovalcem politik in vključenih
zainteresiranih strani, kako med mladimi (predvsem dekleti) povečati zanimanje za STEM
poklice in kariero na nivoju univerze in jih zadrţati v omenjenih poklicih. Rešitve bomo
iskali v evropskem kontekstu in s posebno pozornostjo na proces bolonjske reforme.
(Inovacijsko-razvojni inštitut).

2.3.3 RAZISKAVA IRIS V SLOVENIJI
Slovenski partner pri projektu je bil Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani pod
vodstvom prof. dr. Slavka Dolinška. Izvedli so raziskavo pod naslovom Zanimanje za
študij naravoslovja in tehnike: dejavniki, ki vplivajo na uravnoteţeno zastopstvo po spolu
in večje zanimanje mladih (predvsem deklet) za študij in nadaljevanje znanstvene kariere
na področju naravoslovja in tehnike. Namen raziskave je bil ugotoviti, katere so ključne
prioritete, vrednote ter razmišljanje študentk in študentov, ki vplivajo na izbiro študija ter
zakaj se dekleta manj pogosto odločajo za študij na določenih naravoslovno-tehniških
študijskih programih in katere vsebine študijskih programov so privlačne za oba spola.
V raziskavo so bile vključene tri slovenske univerze, ciljna skupina pa so bile študentke in
študentje 1. letnikov izbranih študijskih programov (biologija in biotehnologija, kemija,
fizika, matematika, računalništvo in informatika, strojništvo, elektrotehnika in avtomatika
ter kemijski procesi). (Dolinšek & Hribar, 2012).
V okviru raziskave so se osredotočili na naslednja vprašanja:
 Katere so ključne osebe, ki vplivajo na izbiro študija?
 Kako je z mediji in koliko mlade dejansko lahko spodbudijo k izbiri študija?
 Kako šolske izkušnje (srednja in OŠ) vplivajo na oblikovanje zanimanja za
določeno vrsto študija?
 Kako študentje danes ocenjujejo svoje zadovoljstvo z izbranim študijem, ali
nameravajo študij nadaljevati in kako se znajdejo v novem socialnem okolju?
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 Kakšno korist pričakujejo od študija, morda dobro plačilo in zaposlitev, ali pa jih
bolj zanima, kako naj koristno vplivajo na druţbo, trajnostni razvoj ali
samouresničevanje?
 Je kakšna značilna razlika po spolu?

2.3.4 REZULTATI RAZISKAVE IRIS V SLOVENIJI
Rezultati raziskave, izvedene v Sloveniji, so pokazali, da so dobri učitelji in mati tiste
ključne osebe, ki so v večji meri vplivale na izbiro nadaljnjega izobraţevanja. Večji vpliv
se kaţe pri dekletih. Študentje matematike so ocenili, da je na njihov izbor močno vplival
dober učitelj, medtem ko je pri študentih računalništva ta vpliv zanemarljiv.

Mediji kot so poljudnoznanstveni programi ter poljudnoznanstvene knjige so bolj vplivale
na fante kot dekleta. Omenjena dejavnika sta najbolj vplivala na odločitev študentov fizike
in biologije, najmanj na matematike in študente računalništva. Tudi naravoslovni in
tehnični muzeji pripomorejo k vplivu na odločitev, ki se najbolj odraţa med študenti fizike,
najmanjši vpliv pa imajo na študente računalništva in matematike. Tekmovanja iz znanj,
nacionalni programi tekmovanj, filmi in TV serije, znanstvena fantastika in računalniške
igre pa niso imele ključnega vpliva na izbor študija.
Šolske izkušnje preko sorodnih predmetov ter praktične uporabe le-teh imajo prevladujoč
vpliv na dekleta. Laboratorijsko delo je najbolj vplivalo na študente kemije, delo na terenu
je pomembno vplivalo na biologe in strojnike. Pomen predmeta za druţbo je najbolj
vplival na odločitev kemikov, najmanj pa na fizike. Uporaba matematike je najbolj
vplivala na matematike, najmanj na študente biologije.
Izkušnje pri študiju kaţejo, da so študenti zadovoljni z odnosom med profesorji in študenti,
dekleta nekoliko bolj kot fantje. Študentje kemije morajo v študij vloţiti največ truda,
manj pa študenti računalništva. Pri študentih fizike je kakovost poučevanja več kot
pričakovana, malo manj kot pričakovana pa pri študentih kemije, vendar še vedno visoka.
Na vseh smereh pa je študentom zanimivost vsebine študija nad pričakovanim.
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Kariero in prihodnost vsi študentje povezujejo z delom, pri katerem bi opravljali to, kar jih
zanima, kjer bi lahko uporabili talente in zmoţnosti, obenem pa si vsi ţelijo dobiti varno
sluţbo. Ţelja po čimprejšnjem zasluţku je v veliki meri prisotna pri študentih kemijske
tehnologije, najmanj pa to zanima študente fizike. Biti v pomoč drugim in sodelovati v
trajnostnem razvoju se najbolj izraţa med študenti biologije in najmanj med študenti
računalništva.
Dolinšek in Hribar, 2012 pravita, da je statistična analiza pokazala, da so slovenski
študentje in študentke prvih letnikov na izbranih naravoslovno-tehniških študijskih
programih precej motivirani za študij, ki jih zanima in ga ţelijo dokončati. Obstajajo
razlike po spolu. Vse kaţe, da so dekleta tudi pri nas tako kot drugje v vzhodnem svetu
bolj samokritična. Precej očitno je tudi, da jih veliko bolj zanimajo poklici, kjer lahko
pomagajo drugim. Temu primerno tudi izbirajo študij. Če bi ţeleli na tipično moške
študijske programe, kot so strojništvo, elektrotehnika in tudi računalništvo pritegniti
dekleta, potem jih je potrebno pribliţati dekletom in poudariti uporabo in koristno vrednost
tovrstnega študija za druţbo. (Dolinšek & Hribar, 2012).

2.4 RAZISKAVA O NAČINIH, KAKO POVEČATI INTERES DEKLET ZA
NARAVOSLOVJE
(Kerger, Martin, & Brunner, 2011) so v članku z naslovom Kako povečati interes deklet za
naravoslovne predmete izpostavili problematiko pomanjkanja zanimanja mladostnikov, še
zlasti deklet za naravoslovje. Zavedajo se, da trend padanja zanimanja za naravoslovne
predmete v srednjih šolah lahko sčasoma povzroči resno groţnjo v gospodarstvu, glede na
to, da so v preteklosti znanstveniki močno prispevali h gospodarski rasti in narodnostni
blaginji. Med učenci so naravoslovni predmeti na dnu lestvice priljubljenih predmetov v
šoli, še zlasti med dekleti, med katerimi interes za naravoslovje še intenzivneje upada. To
je nekoliko presenetljivo, saj so današnja dekleta v primerjavi s fanti v povprečju
uspešnejša na mnogih znanstvenih področjih. Čeprav imajo fantje in dekleta enake
sposobnosti na področju naravoslovja, dekleta pokaţejo manj zanimanja za naravoslovje in
tudi v manjši meri se odločajo za nadaljnji študij na naravoslovnih študijskih programih.
Pojavi se vprašanje, kako uporabiti talent deklet in povečati deleţ deklet, zaposlenih na
področju naravoslovja.
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(Kerger, Martin, & Brunner, 2011) so predlagali, kako bi lahko povečali zanimanje deklet
za naravoslovje. Ideje so testirali na podlagi postavljene hipoteze, ki pravi, da se interes
deklet v naravoslovje lahko poveča, v kolikor bi naravoslovje predstavili z dekliškimi
temami. Postavljeno hipotezo so preverjali na podlagi dveh študij, v katerih so sodelovali
učenci 8. in 9. razredov iz šol v Luksemburgu.

2.4.1 ŠTUDIJA 1
Prva študija je bila zasnovana na vprašanju, ali se lahko interes deklet poveča z uporabo
dekliških tem. Preučevali so tudi zanimanje fantov iz dveh razlogov. Prvi je bil raziskati,
ali je zanimanje fantov še vedno večje od zanimanja deklet, če se uporabi standardni
kontekst, kjer so naravoslovni predmeti bolj moško orientirani. Druga pa, ali bi lahko
vplivalo na zanimanje fantov za naravoslovne predmete, če bi jih predstavili z ţenskimi
temami. Študija je potekala na vzorcu 294 učencev, katerih povprečna starost je bila 14 let.
V raziskavo so vključili samo tiste učence, ki niso imeli nobenega znanstvenega oz.
naravoslovnega predmeta razen biologije pred izvedbo študije. Tako so poskušali
zmanjšati vpliv prejšnjih izkušenj, pridobljenih v šoli.
Učenci so dobili navodila, naj si predstavljajo, da se bodo naslednje leto vpisali na novo
šolo, kjer bodo predmete izbirali glede na temo. Predstavili so jim posamezne predmete,
kot so fizika, biologija, statistika in informacijska tehnologija z različnimi temami. Na
razpolago so jim ponudili deset tem s fantovsko vsebino in deset z dekliško, med katerimi
so učenci izbirali, niso pa vedeli, da se teme razlikujejo glede na spol. Pri fiziki so ponudili
naslednje teme, ki so vsebovale dekliško vsebino: spoznaj, kako se laser uporablja pri
lepotnih operacijah, zakaj ima sušilec za lase več nastavitev, nauči se, kako varčevati z
energijo v vsakodnevnem ţivljenju in druge. Teme, ki so vključevale fantovsko vsebino, so
bile: »premisli, zakaj je moč laserja tako izjemna; premisli, zakaj ima rdeča svetloba več
energije kot modra; preučevanje Zemlje s pomočjo satelitov; premisli, zakaj je motor v
dirkalnih avtomobilih nameščen niţje.«
Statistična analiza je pri primerjavi dekliških in fantovskih temah pri vseh štirih
naravoslovnih predmetov pokazala večji interes fantov v naravoslovje v primerjavi z
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dekleti, obenem pa je potrdila postavljeno hipotezo, ki pravi, da je izbira predmeta odvisna
od predstavitve oz. od vsebine, s katero ţelimo predstaviti določeno temo. Velika razlika se
je pokazala pri predmetih, kot so statistika in informacijska tehnologija, ko se je zanimanje
deklet za te predmete ob uporabi dekliških vsebin povečalo.
Uporaba dekliških kontekstov v danih temah je privedla do zmanjšanja zanimanja fantov
za te predmete: biologija (srednje negativen efekt), fizika (velik negativen efekt),
informacijska tehnologija (srednje negativen efekt) in statistika (majhen negativen efekt).
Uporaba različnih kontekstov je vplivala na izbiro predmetov med spoloma. Z uporabo
fantovskih kontekstov v izbranih temah, so fantje pogosteje izbirali fiziko, informacijsko
tehnologijo in statistiko, medtem ko so dekleta raje izbirala biologijo in statistiko. V
primeru, ko so teme iz fizike in informacijske tehnologije predstavili z dekliškimi
vsebinami, so dekleta in fantje izrazila enak interes za omenjana predmeta.
Kljub spodbudnim rezultatom študije 1, se je pojavil dvom zaradi omejitev te študije.
Študija 1 je vsebovala 10 tem s fantovskimi konteksti in 10 tem z dekliškimi konteksti iz
štirih naravoslovnih predmetov. Vendar so se teme, ki so vsebovale fantovski kontekst,
razlikovale od tem z dekliškim kontekstom. Tu se je pojavilo vprašanje, ali so dekleta
pokazala večji interes za naravoslovje zgolj zaradi dekliškega konteksta ali so na interes
deklet vplivale tudi izbrane teme. Lahko bi rekli, da so bili nekateri predmeti bolj
priljubljeni med dekleti zaradi tem, ki so bile dane. Da bi to ovrgli, so zasnovali in izpeljali
še Študijo 2.
2.4.2 ŠTUDIJA 2
Pri Študiji 2 so hoteli dokazati, da kontekst predstavljenih vsebin pri dekletih vpliva na
izbor naravoslovnega predmeta. Pri tej študiji so vzeli eno temo iz izbranega predmeta in
jo predstavili na standardni (fantovski) način in na dekliški način. Pri predmetu fizika so
uporabo laserja predstavili z dekliškim kontekstom kot "uporaba laserja pri lepotnih
operacijah" in s standardnim (fantovski kontekst) kot "kako z laserjem beremo CD".
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Vzorec učencev, ki je bil vključen v Študiji 2, je zajemal 190 učencev, katerih povprečna
starost je bila 14 let in niso predhodno obiskovali katerega od izbranih predmetov.
Predstavitev in navodila so bila podana učencem na enak način kot v Študiji 1. Vse štiri
predmete (fizika, biologija, statistika in informacijska tehnologija) so predstavili s temami
v fantovskem in dekliškem kontekstu. Teme predmetov so bile izbrane glede na ţe znane
študije (Häuβler, 1987; Häuβler & Hoffmann, 1995, 1998; Hoffmann & Häuβler, 1993;
Todt, 2000; Todt et al., 1974; Todt & Götz, 1998; Todt & Händel, 1988). V študiji so
poleg učencev, ki so ocenjevali priljubljenost posameznih predmetov, sodelovali tudi
zunanji sodelavci (učitelji teh predmetov), ki so podali svojo oceno o konceptih, s katerimi
so predstavili posamezne teme. Danim temam so morali učitelji pripisati fantovsko ali
dekliško vsebino z namenom, da preverijo razvrstitev danih tem v študiji. Vsi učitelji so
dane teme razvrstili glede na spol enako, kot so bile razvrščene v študiji.
Študija 2 je pokazala podobne rezultate kot Študija 1 in s tem podprla postavljeno
hipotezo, ki se glasi, da lahko povečamo zanimanje deklet za naravoslovne predmete, če
jih predstavimo v dekliškem kontekstu. Razen pri biologiji so teme z dekliškimi konteksti
povečale zanimanje za predmete med dekleti, še zlasti pri fiziki in statistiki. Tako kot pri
Študiji 1 je tudi tu uporaba dekliških kontekstov negativno vplivala na fante in njihov izbor
za te predmete, predvsem pri fiziki, informacijski tehnologiji in statistiki. Pri biologiji pa
uporaba dekliških kontekstov ni vplivala na odločitve fantov.
Z obema študijama so pokazali, da je moč povečati zanimanje deklet za izbor
naravoslovnih predmetov, če so teme predstavljene z dekliškimi konteksti. Ţal pa uporaba
dekliških kontekstov ni univerzalna metoda, saj sta obe študiji pokazali tudi negativne
vplive te metode. Z njeno uporabo se lahko zanimanje fantov za te predmete zmanjšuje.
Razmišljali so tudi, kako bi lahko te rezultate uporabili v praksi. Najprej bi morali
opredeliti teme, predstavljene v dekliškem kontekstu. Potrebno bi jih bilo na primeren
način vključiti v učni kontekst ob upoštevanju dejstva, da uporaba dekliških kontekstov v
naravoslovnih temah odbija fante pri izbiri teh predmetov. Ena od moţnosti bi bila, da bi
lahko učitelji oz. šole ponudile več skupin, kjer bi poučevali naravoslovje. Skupine bi se
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razlikovale po načinu podajanja snovi, ena skupina bi snov predstavila z uporabo
fantovskih, druga pa z uporabo dekliških kontekstov.
Obenem pa je potrebno upoštevati, da bo pri dekletih, ki se ţe zanimajo za te predmete,
uporaba dekliških kontekstov za predstavitev tem samo še spodbudila njihovo zanimanje in
bo to spodbuda za "vzdrţevanje" njihovega situacijskega interesa za znanstvene predmete.
Cilj tega pa je transformirati situacijski interes v individualni interes deklet za te predmete,
pri čemer dekleta potrebujejo nekaj "zunanje" pomoči, tj. pomoč učitelja.

(Kerger, Martin, & Brunner, 2011) trdijo, da je individualni interes najbolj stabilen na
osebni ravni razvoja človeka in je najpomembnejši pri nadaljnji karieri. Ugotovili so, da je
interes pomembnejši kot sposobnost posameznika za izobraţevanje in kariero v znanosti.

2.5 MLADOSTNIŠTVO
Ker smo raziskavo izvedli med dijaki, ki se nahajajo v obdobju mladostništva, je potrebno
razjasniti tudi področje adolescence (mladostništva). Soočili bomo nekaj definicij.
»Adolescenca ali mladostništvo je razvojno obdobje med otroštvom in odraslostjo človeka.
Tujka, ki jo uporabljamo za to obdobje (adolescere) - dozorevati, odraščati) s svojim
latinskim korenom pove natančno to: gre za dobo končnega pribliţevanja k odraslosti.
Mladostnik dozoreva telesno. […] Mladostnik dozoreva intelektualno (mišljenjsko,
spoznavno): razvije se zlasti sposobnost abstraktnega mišljenja.« (Zupančič & Justin,
1991, str. 141).
»Adolescenca je čas prehoda. Njene značilnosti lahko pripišemo razvoju naše druţbe, saj ta
nerada upošteva teţave, ki se pojavljajo v adolescenci, ker grozijo, da bodo razkrile in
razglasile njene lastne napake.« (Forget, 2002, str. 13).
»Adolescenca je čas hitrega telesnega razvoja in velikih čustvenih sprememb. Spremembe,
ki jih prinese puberteta, ko se začenja otrokovo telo spreminjati, se začnejo dogajati med
enajstim in trinajstim letom. Dekleta se sprva hitreje razvijajo kot fantje, pozneje pa jih
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fantje dohitijo. Hitri telesni razvoj spremljajo burne čustvene spremembe, ki močno
vznemirjajo starše in tudi otroke same.« (Kočnik-Gorsič, 2004, str. 19).

2.5.1 OBDOBJA MLADOSTI
Obdobje mladosti je bilo sprva vezano na ţivljenjsko obdobje po končanem obveznem
šolanju, po katerem so se mladi vključili v nadaljnje šolanje ali se zaposlili.
Podaljševanje izobraţevanja v drugi polovici 20. stol. je privedlo vse več mladih v
nadaljevanje šolanja, zato kljub koncu adolescentnega obdobja niso prestopili v obdobje
odraslosti, katere lastnost je zlasti preţivljanjem z lastnimi dohodki. Med adolescenco in
odraslostjo se je umestilo še eno obdobje, tj. postmladost ali postadolescenca.
Danes se precej mladih šola do poznih dvajsetih ali zgodnjih tridesetih let, ne najdejo
zaposlitve, zaradi česar še ne začnejo ţiveti običajnega neodvisnega odraslega ţivljenja, ki
ga pogojujemo predvsem z zanesljivimi in rednimi dohodki. Ti mladi po petindvajsetem
letu ţivijo obdobje mlajše odraslosti. (Ule, Mladina v devetdesetih: analiza stanja v
Sloveniji, 1996).
V kolikor ţelimo okvirno opredeliti obdobja mladosti glede na starost, potem lahko
razdelimo obdobje mladosti na:
-

klasično obdobje mladosti oz. adolescenca (med 15. in 19. letom);

-

postmladost oz. postadolescenca (med 20. in 24. letom);

-

mlajša odraslost (med 25. in 29. letom). (Ule, Mladina v
devetdesetih: analiza stanja v Sloveniji, 1996).

2.5.2 MLADOSTNIKI IN KARIERA
Mladostniki so pod velikim pritiskom, da si pridobijo čim več in čim višjo izobrazbo,
visoko kulturno raven in nanju vezana priznanja in nazive, ki omogočajo druţbeno
promocijo, kariero in privilegije. Po drugi strani ponuja druţba tudi vzporedni sistem
formalnih in neformalnih kompetenc (šport, mediji, posebne sposobnosti). Konkurenca za
kariero, naslove, priznanja in spričevala vpliva na podaljševanje časa mladosti.
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Ule (2004) pravi, da je v obdobju ene generacije prišlo do radikalnih sprememb glede
ţivljenjskih izkušenj mladih v Sloveniji. Tako sodobne evropske kot tudi slovenska druţba
gredo v dve skrajnosti, in sicer od mentalnega in vedenjskega prilagajanja do dobre
izobraţenosti, kar privede do podaljšanega izobraţevanja in podaljšanega obdobja
ekonomske odvisnosti, ki pa sta v ostrem nasprotju z zahtevami po zgodnjih izbirah in
prevzemanjem odgovornosti zanje. Najprej in najbolj so podvrţeni tem posledicam
sprememb mladi, ki se soočajo z izzivi in kriteriji novega sveta, ki jih generacija njihovih
staršev skoraj ni poznala. Ţivljenjska obdobja, kjer mladi prehajajo v odraslost, so včasih
veljala za kolikor toliko zanesljiva in predvidljiva, danes pa so zaradi sprememb, ki so se
zgodile izjemno hitro, postala negotova in zamegljena.
Kot so opazne spremembe odnosov v druţinskem ţivljenju v zadnjih desetletjih, so opazne
tudi spremembe ljudi v odnosu do dela.
Ule, 2004 pravi, da je izguba doţivljenjskega delovnega mesta vzporedno z razvojem
individualiziranega trga dela vpliva predvsem na nove generacije, ki vstopajo na trg dela.
Povsod v vzhodnem svetu je postala zaposlitev v zadnjih desetletjih negotova. Rezultati
raziskav v devetdesetih letih so potrdili domnevo o postopnem distanciranju mladih v
Sloveniji od prejšnjega prevladujočega sklopa vrednot: delo-zaposlitev-kariera-zasluţek k
bolj osebnemu sklopu vrednot: med osebni odnosi-osebni razvoj-kreativnost-izobrazbakakovostno vsakdanje ţivljenje. (Ule, 2004, str. 357).
Mladi dojemajo delo drugače, ne le kot tradicionalno zaposlitev, z vnaprej določenim
časom in mestom, temveč ga smatrajo kot prizadevanje posameznika, vnos kreativnosti in
obenem pričakujejo od dela tudi osebnostno zadovoljstvo. Od dela pričakujejo to, kar
pričakujejo tudi od prostega časa: vznemirljivo delo, delo, ki bo dalo njihovemu ţivljenju
smisel, delo, ki razvija njihovo ustvarjalnost in imaginacijo, so pokazale številne raziskave
po Evropi. (Ule, 2004, str. 358).

22

2.5.3 POKLICNA ORIENTACIJA
Mladim poskušamo pot do kariere oz. ţelenega poklica pomagati tudi preko poklicne
orientacije, ki se je razvila ob tehnološkem in industrijskem razvoju ter nastanku
industrijske druţbe. Bugnot, 2005 definira »Izraz poklicna orientacija se nanaša na storitve
in dejavnosti, namenjene pomagati posameznikom katere koli starosti in na katerekoli točki
v ţivljenju, da sprejmejo odločitev o svojem izobraţevanju, usposabljanju in zaposlitvi in
da vodijo svojo kariero.« Poklicno orientiranost lahko smatramo kot trajnostni proces in ne
le kot enkratno pomoč.
Odločitev o poklicu je dolgotrajni proces, v katerem ne gre le za izbiro poklica, ampak
vključuje niz odločitev, ki jih človek sprejema v daljšem obdobju. Večina odločitev se
navezuje na predhodne odločitve, ki so odvisne od razvojne faze posameznika in
kompromisov med tistim, kar posameznik ţeli, in med danimi moţnostmi. Velik pomen pri
izbiri poklica imata tudi motivacijski dejavnik in druţinska atmosfera. (Grcić, 2011).
Zupančič v Umek (2004 po Ginzberg 1988) opredeljuje tri obdobja poklicnega odločanja:
 Domišljijsko obdobje (starostno se prekriva z otroštvom). V tem obdobju otroci
pridobivajo podatke o različnih poklicih in fantazirajo. Njihove poklicne ţelje
usmerjajo poznavanje poklica, blišč in imenitnost ter imajo malo skupnega z
odločitvijo, ki jo bodo v svoji prihodnost izbrali.
 Obdobje preizkušanja v času zgodnjega in srednjega mladostništva. V tem času
najprej ocenijo poklicne moţnosti z vidika presoje svojih zanimanj, kasneje se
zavedajo tudi izobraţevalnih zahtev in pomembnosti individualnih značilnosti
posameznika pri opravljanju različnih poklicev.
 Realistično obdobje (obdobje poznega mladostništva). Zanj je značilno, da
posameznik intenzivno raziskuje poklice, ki so mu v danem okolju dostopni, jih
primerja s svojimi interesi, sposobnostmi in z vrednotnimi presojami (583-584).
Grcić, 2011 pravi, da je izbira poklica osebna odločitev, ki pa se tesno povezuje z
druţbenimi potrebami in moţnostmi. Poleg tega nanjo vplivajo dejavniki, kot so
motivacija, poznavanje različnih dejavnosti in poklicev, informacije o moţnosti
izobraţevanja in zaposlovanja. »Posebno dobro se morajo na poklicno odločitev pripraviti
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mladostniki, saj nimajo izkušenj, znanja in zrelosti, ki bi jim pomagale. V tem obdobju se
odločajo za izobraţevalne poti, ki jih lahko vodijo k cilju ali pa jih od njega oddaljujejo«
(Ţerovnik, 1997).

Po ugotovitvah Hollanda (1985, 1987) je v okviru poklicnega izbiranja zelo pomembno, da
se izbrani poklic sklada s posameznikovo osebnostjo. (Zupančič v Umek 2004). Ljudje, ki
opravljajo poklic skladno s svojimi osebnostnimi značilnostmi, so bolj zadovoljni na
delovnem mestu in dlje časa vztrajajo pri opravljanju istega poklica kot tisti, pri katerih se
delo, ki ga opravljajo, manj ujema z njihovimi osebnostnimi značilnostmi. (Zupančič v
Umek 2004).

2.6 UČNI NAČRT ZA FIZIKO V GIMNAZIJAH
Ker se del raziskovalnega dela nanaša na vsebino fizikalnih nalog, ki jih srečamo v
slovenskih učbenikih in zbirkah vaj za srednje šole, je na tem mestu smiselno predstaviti
učni načrt za fiziko. (Planinšič, Belina, Kukman, in Cvahte, 2008).
Učni načrt za fiziko v gimnazijah,ki je trenutno v veljavi je bil sprejet na Strokovnem svetu
RS za splošno izobraţevanje 14. 2. 2008 in je stopil v veljavo s šolskim letom 2008/2009.
V učnem načrtu je natančno opredeljeno število ur fizike kot obveznega predmeta (210 ur),
število ur kot izbirnega predmeta (35/70/105 ur) in število ur, namenjeno maturi (105+35
ur).
Učni načrt vsebuje:


opredelitev predmeta,



splošne cilje / kompetence,



cilje in vsebine,



pričakovane doseţke / rezultate po 3. letniku gimnazije,



medpredmetne povezave,



didaktična priporočila,



vrednotenje doseţkov.
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Celotna vsebina učnega načrta je napisana splošno, torej velja enako za fante kot za
dekleta. V poglavju pričakovani doseţki/rezultati po 3. letniku gimnazije je zapisano:
»Pričakovani doseţki izhajajo iz zapisanih ciljev, vsebin in kompetenc. Da dijak/dijakinja
doseţe pričakovani doseţek, poskrbi učitelj/učiteljica z načrtovanjem in izvedbo pouka,
dijak/dijakinja pa s svojim delom in odgovornostjo. Pričakovani doseţki so zapisani
splošno, kar pomeni, da jih bodo dijaki/dijakinje dosegli v različnem obsegu in na različnih
taksonomskih stopnjah« (Planinšič & ind, 2008).

V učnem načrtu so omenjeni zgolj pričakovani doseţki dijakov in dijakinj, nikjer pa ne
zasledimo ciljev o stopnji zanimanja dijakov in dijakinj za vsebine predmeta fizike niti o
tem, kako naj učitelj spodbudi oz. poveča zanimanje za ta predmet, še zlasti pri dekletih.
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3 EMPIRIČNI DEL
3.1 NAMEN, CILJI IN RAZISKOVALNO VPRAŠANJE

3.1.1 NAMEN
Raziskovalni del naloge smo razdelili v dva sklopa. Namen prvega sklopa raziskovalnega
dela je preučiti kontekst fizikalnih nalog, ki jih srečamo v slovenskih srednješolskih
učbenikih in zbirkah vaj za srednjo šolo. Namen drugega sklopa pa ugotoviti, ali kontekst
fizikalnih nalog vpliva na privlačnost za dekleta in fante.

3.1.2 CILJA
Cilj prvega sklopa raziskovalnega dela je:


podati ugotovitve o kontekstih fizikalnih nalog ter ugotoviti, ali so fizikalne naloge
po vsebini bliţje fantovskim ali dekliškim temam.

Cilj drugega sklopa raziskovalnega dela je:


oceniti, kako (če sploh) kontekst vpliva na izbiro reševanja fizikalnih nalog med
dekleti in fanti.

3.1.3 RAZISKOVALNI VPRAŠANJI
Osnovni raziskovalni vprašanji diplomske naloge sta:


Ali so v slovenskih učbenikih in zbirkah vaj za srednje šole naloge privlačne in
zanimive tako za fante kot za dekleta?



Kako (če sploh) kontekst fizikalnih nalog vpliva na izbiro reševanja fizikalnih
nalog med dekleti in fanti?
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3.2 METODE V PRVEM SKLOPU RAZISKOVALNEGA DELA

3.2.1 UDELEŢENCI
V vzorec smo vključili 5 srednješolskih profesoric in 5 profesorjev fizike, ki poučujejo
fiziko na gimnazijah.

3.2.2 OPIS POTEKA RAZISKOVALNEGA DELA IN MERSKEGA PRIPOMOČKA
V prvem slopu raziskovalnega dela sem najprej sama preučila fizikalne naloge iz
učbenikov in zbirk nalog za srednje šole, kjer sem jim po svoji presoji dodelila tip
problema glede na vsebino ( 1-fantovska naloga, 2-dekliška naloga, 3-nevtralna - zanimiva,
4-nevtralna - nezanimiva). Pri razvrščanju sem se opirala na izsledke raziskave ROSE in na
svoje poučevalske izkušnje. Nalogam sem določila še število besed ter način reševanja. Pri
načinu reševanja sem določila tri tipe nalog (izbirni tip naloge, računski tip naloge,
poskus). Pri izbirnem tipu naloge dijak izbere enega od ponujenih odgovorov na vprašanje,
pri računskem tipu naloge, mora dijak predstaviti celoten postopek reševanja ter poskus,
kjer mora dijak podatke izmeriti in jih upoštevati v postopku reševanja. Priloga1.

Po podrobnem pregledu slovenskih učbenikov in zbirk vaj sem se odločila, da v svojo
raziskavo vključim le dva. Kategorizirala sem naloge iz učbenikov:


Fizika za srednje šole I. del (Kuščar I. idr., 1999),



Fizika za srednje šole II. del (Kuščar I. idr., 2000),



Fizika za srednje šole III. del (Kuščar I. idr., 2002).

Ter naloge iz dveh zbirk vaj:


Mehanika in toplota: Zbirka nalog: fizika za 1. in 2. letnik srednjih šol (Marjan
Hribar, Seta Oblak, Fedor Tomaţič, Miro Trampuš, 2002),



Elektrika, svetloba in snov: Zbirka nalog: fizika za 3. in 4. letnik srednjih šol
(Marjan Hribar, Seta Oblak, Fedor Tomaţič, Miro Trampuš, 2008).
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Zaradi časovne omejitve smo se odločili, da v raziskavo vključimo en učbenik, ki ima čim
več nalog in eno zbirko vaj z nalogami. Na končni izbor učbenika je vplivalo tudi dejstvo,
da je izbrani Kuščerjev učbenik imel znaten vpliv na pisce drugih učbenikov, kar se pozna
tudi pri nalogah.

V raziskavi je bilo kategoriziranih skupno 1537 nalog iz naslednjih poglavij:

 merjenja: 60 nalog ali 3,9 % vzorca,
 premo gibanje, krivo gibanje: 130 nalog ali 8,5 % vzorca,
 sila, gravitacija, navor, tlak, sila in gibanje: 205 nalog ali 13,3 % vzorca,
 temperatura, masa, mehanične lastnosti snovi: 131 nalog ali 8,5 % vzorca,
 gibalna količina, vrtilna količina: 66 nalog ali 4,3 % vzorca,



gibanje tekočin: 17 nalog ali 1,1 % vzorca,



delo, energija, entropija, toplotni stroji: 205 nalog ali 13,3 % vzorca,



nihanje, valovanje, zvok: 138 nalog ali 9 % vzorca,



svetloba kot valovanje, energija svetlobe, optika: 167 nalog ali 10,9 % vzorca,



električni tok, upor: 125 nalog ali 8,1 % vzorca,



el. polje, mag. polje, indukcija, elektromagnetno nihanje in valovanje, elektron: 191
nalog ali 12,4 % vzorca,



zgradba atoma in snovi, atomska jedra: 78 nalog ali 5,1 % vzorca,



razvoj vesolja: 18 nalog ali 1,2 % vzorca.

K sodelovanju sem povabila učiteljico, staro 32 let, ki poučuje fiziko na osnovni šoli v
Ilirski Bistrici, ter 35-letnega srednješolskega učitelja fizike z Gimnazije Vič. Njuna naloga
je bila kategorizacija vseh nalog, ki sem jih vključila v raziskavo z namenom, da dobim
realnejšo sliko o tem, katere naloge glede na tip so v naših učbenikih in zbirkah vaj.
Nato smo sestavili nabor 44 nalog (priloga 2), ki so jih srednješolski učitelji razvrstili glede
na vsebino. Na povabilo k sodelovanju v anketi se je odzvalo pet srednješolskih učiteljev
ter pet srednješolskih učiteljic. Anketa (priloga 2) je vsebovala 30 nalog, ki jih najdemo v
zgoraj omenjenem učbeniku in zbirki vaj za fiziko ter 14 nalog iz tujega učbenika College
28

Physics (Etkina, Gentile, & Van Heuvelen, 2013). Naloge iz omenjenega tujega učbenika
smo vključili v raziskavo predvsem zato, ker so naloge vsebinsko bogate, vključujejo tako
fantovske, dekliške kot nevtralne kontekste, vsebujejo realne situacije ter fizikalne
zakonitosti umestijo v vsakdanje dogodke, v katerih se mladi znajdejo in so jim blizu
(šport, lepota, varnost v avtomobilu itd.).
Namen razvrščanja nalog je bil, da ugotovimo, kateri tipi nalog glede na vsebino
prevladujejo v slovenskih učbenikih za fiziko in v zbirkah vaj, namenjenih srednjim šolam.
Kategorizacijo nalog, ki jo je opravilo deset srednješolskih učiteljev, smo v drugem delu
primerjali z odločitvami dijakov, in sicer glede na všečnost konteksta danih fizikalnih
nalog. S primerjavo odločitve med dijaki in učitelji smo hoteli raziskati, v kolikšni meri se
mnenja glede konteksta med njimi razhajajo.

3.2.3 OBDELAVA PODATKOV
Podatke smo vnesli v program Excel in jih statistično obdelali. Rezultati anketnih
vprašalnikov so prikazani v tabelarični in grafični obliki ter opisno razloţeni.

3.3 IZSLEDKI PRVEGA SKLOPA RAZISKOVALNEGA DELA
V tabeli 1 je predstavljena porazdelitev fizikalnih nalog iz slovenskega učbenika in zbirke
vaj glede na poglavje in glede na vsebino. Rezultati predstavljajo povprečne vrednosti
kategorizacij, ki smo jo opravili dva učitelja in jaz. Njuni kategorizaciji sta se v več kot 85
% ujemali z mojo kategorizacijo. Z vključitvijo v kategorizacijo vseh fizikalnih nalog še
dveh učiteljev smo zmanjšali moţnost pristranskega ocenjevanja in tako izboljšali analizo.
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Tabela 1: Porazdelitev vseh fizikalnih nalog iz slovenskega učbenika in zbirke vaj glede na
vsebino, ki je bila pridobljena na podlagi kategorizacije z moje strani in še dveh učiteljev.

2%
0%

Nevtralna zanimiva (3)
57 %
33 %

Nevtralna nezanimiva (4)
37 %
24 %

30 %

1%

49 %

20 %

16 %

2%

42 %

40 %

50 %
24 %

2%
0%

30 %
65 %

18 %
12 %

38 %
14 %

0%
0%

44 %
53 %

18 %
33 %

2%
62 %

2%
0%

78 %
24 %

17 %
14 %

28 %

0%

43 %

29 %

0%
0%
27 %

0%
0%
1%

83 %
72 %
49 %

17 %
28 %
24 %

Naslov

fantovska (1)

dekliška (2)

merjenja
premo gibanje, krivo gibanje
sila, gravitacija, navor,tlak, sila
in gibanje
temperatura, masa, mehanične
lastnosti snovi
gibalna količina, vrtilna
količina
gibanje tekočin
delo, energija, entropija,
toplotni stroji
nihanje, valovanje, zvok
svetloba kot valovanje, energija
svetlobe, optika
električni tok, upor
el. polje, mag. polje, indukcija,
elektromagnetno nihanje in
valovanje, elektron
zgradba atoma in snovi,
atomska jedra
razvoj vesolja
vse naloge

5%
43 %

Na podlagi statistične obdelave podatkov je razvidna porazdelitev nalog glede na vsebino.
V celotnem naboru nalog prevladujejo nevtralno-zanimive naloge z 49 %, sledijo jim
naloge s fantovsko vsebino s 27 %, nato nevtralno-nezanimive naloge s 24 %, nalog z
dekliško vsebino je v povprečju le 1 %. Nekoliko večji deleţ dekliških nalog je v poglavjih
temperatura-masa-mehanične lastnosti snovi in svetloba kot valovanje-energija svetlobeoptika. Zelo visok deleţ fantovskih nalog pa je v poglavju gibalna količina-vrtilna količina
in električni tok-upor. Največji deleţ nevtralnih-zanimivih nalog je v poglavju zgradba
atoma in snovi-atomska jedra.
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nevtralna-nezanimiva(4)

Slika 5: Grafični prikaz porazdelitve fizikalnih nalog po poglavjih glede na vsebino.
V tabeli 2 je prikazana analiza rezultatov kategoriziranja srednješolskih fizikalnih nalog
(priloga 2) desetih učiteljev, ki poučujejo na gimnazijah. Anketa, ki smo jo pripravili za
srednješolske učitelje je vsebovala 44 nalog, 30 nalog, ki jih najdemo v zgoraj omenjenem
učbeniku in zbirki vaj za fiziko ter 14 nalog iz tujega učbenika College Physics (Etkina,
Gentile, & Van Heuvelen, 2013).
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Tabela 2: Kategorizacija fizikalnih nalog desetih srednješolskih učiteljev.

naloga

fantovska %

dekliška %

nevtralna
zanimiva %

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

50
10
0
10
50
10
0
80
0
90
40
0
0
30
50
0
10
0
30
0
0
0
70
30
30
0
0
0
40
0
10
50
60
10
90
0
0
0
10
0
40
10
10
0

10
10
10
0
0
30
10
0
40
0
0
10
20
0
0
10
10
0
0
0
40
0
0
0
0
0
0
0
0
20
20
10
0
0
0
0
50
0
0
20
0
0
10
0

0
80
70
30
50
40
40
20
60
10
60
50
80
50
50
0
70
50
50
50
60
20
20
0
30
80
40
90
10
30
30
20
40
80
10
60
40
20
80
80
10
90
10
10
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nevtralna
prevladujoč
nezanimiva %
kontekst
40
0
20
60
0
20
50
0
0
0
0
40
0
20
0
90
10
50
20
50
0
80
10
70
40
20
60
10
50
40
40
20
0
10
0
40
10
80
10
0
50
0
70
90

1
3
3
4
1,3
3
4
1
3
1
3
3
3
3
1,3
4
3
3,4
3
3,4
3
4
1
4
4
3
4
3
4
4
4
1
1
3
1
3
2
4
3
3
4
3
4
4

Mnenje srednješolskih učiteljev o kontekstu izbranih nalog
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
fantovska (1) dekliška (2)

nevtralna
zanimiva (3)

nevtralna fantovska (1), nevtralna
nezanimiva
nevtralna zanimiva (3),
(4)
zanimiva (3)
nevtralna
nezanimiva
(4)

delež nalog

Slika 6: Histogram prikazuje porazdelitev mnenj glede konteksta izbranih nalog, ki jih je
podalo deset gimnazijskih učiteljev in učiteljic fizike.
V zaključni fazi analize karakterizacije fizikalnih nalog, smo primerjali povprečne
vrednosti porazdelitev nalog glede na vsebino, ki sem jo opravila jaz in še dva
srednješolska učitelja ter porazdelitev nalog glede na vsebino, ki jo je opravilo 10
srednješolskih učiteljev. Kategorizacijo nalog smo tako jaz, kot drugi učitelj opravili
posamezno, neodvisno od drugih učiteljev. Poudariti je potrebno tudi, da sta se nabora
nalog med prvo in drugo skupino nekoliko razlikovala. V skupini, kjer sta poleg mene
sodelovala še dva učitelja, je nabor obsegal 1537 nalog iz slovenskega učbenika in zbirk
vaj, ki smo jo vključili v raziskavo. Nabor nalog druge skupine je bil krajši, vseboval je 44
nalog, od tega 30 nalog, ki jih najdemo v zgoraj omenjenem slovenskem učbeniku in zbirki
vaj za fiziko ter 14 nalog iz tujega učbenika College Physics.
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Primerjava kategorizacij
60%
49% 50%

50%
40%

32%

30%

27%

25%

24%

20%

1. skupija (jaz in dva
srednješolska učitelja)
2. skupina (deset
srednješolskih učiteljev)

10%
1% 2%

0%
fantovska (1) dekliška (2)

nevtralna
nevtralna
zanimiva (3) nezanimiva
(4)

Slika 7: Histogram prikazuje primerjavo kategorizacij fizikalnih nalog, ki sta jo opravile
dve različni skupini srednješolskih učiteljev.
Analiza primerjave kategorizacij, ki je prikazana na sliki 7 kaţe, precejšnje ujemanje med
kategorizacijo 1 skupine, v kateri sem sodelovala jaz in še dva srednješolska učitelja ter 2.
skupino, v kateri je sodelovalo 10 srednješolskih učiteljev. Obe skupini sta največ nalogam
pripisali nevtralno-zanimivo vsebino in najmanj dekliško vsebino. Odstopanja med
skupinama učiteljev so pri posamezni skupini nalog največ 2%, le nalogah z nevtralnonezanimivo vsebino je odstopanje malo večje. Posledica tega je lahko tudi v tem, da nabor
nalog ni bil povsem enak za obe skupini učiteljev.
Na podlagi primerjave kategorizacij dveh različnih skupin srednješolskih učiteljev lahko
podpremo ugotovitev, da je v slovenskih učbeniki in zbirkah vaj v povprečju le 1% nalog z
dekliško vsebino. Prevladujejo nevtralno-zanimive naloge z 49 %, sledijo jim naloge s
fantovsko vsebino s 27 %, nato nevtralno-nezanimive naloge s 24 %.
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3.4 METODA DRUGEGA SKLOPA RAZISKOVALNEGA DELA

3.4.1 UDELEŢENCI
V vzorec smo vključili 203 gimnazijcev, in sicer 102 dijakov in 101 dijakinj. V raziskavi
so sodelovali dijaki od 1. do 4. letnika iz dveh ljubljanskih gimnazij, ki sta znani po
naravoslovni usmeritvi:


1. letnik: 62 dijakov ali 30,5 % vzorca,



2. letnik: 51 dijakov ali 25,1 % vzorca,



3. letnik: 46 dijakov ali 22,7 % vzorca,



4. letnik: 44 dijakov ali 21,7 % vzorca.

Obe gimnaziji beleţita visok kriterij za vpis v prvi letnik, na podlagi česar lahko sklepamo,
da se dijaki med seboj ne razlikujejo bistveno po sposobnostih.

3.4.2 OPIS MERSKEGA PRIPOMOČKA
Vpliv konteksta fizikalnih nalog na privlačnost za dekleta in fante smo preverjali z uporabo
anketnega vprašalnika (priloga 3). Sestavili smo ga na podlagi analize Učnega načrta za
fiziko in kategoriziranih nalog na podlagi raziskave ROSE. Anketni vprašalnik vsebuje
devet parov fizikalnih nalog, izbranih iz nabora 44 nalog, ki smo jih vključili v anketo
(priloga 2); le-ta je bila posredovana srednješolskim učiteljem. Vsak par nalog preverja isti
fizikalni cilj, razlikujeta pa se po vsebini. Anketni vprašalnik je zasnovan tako, da so
morali dijaki pri vsakem paru v vsaki vrstici izbrati nalogo, ki je po njihovem mnenju
zanimivejša in bi jih pritegnila k reševanju. V vsaki vrstici so izbrali po eno nalogo, nalog
pa jim ni bilo treba reševati. Anketni vprašalnik jih je spraševal še po razredu, ki ga
obiskujejo, spolu in oceni, ki jo imajo pri predmetu fizika.

3.4.3 POSTOPEK
Anketiranje o vplivu konteksta fizikalnih nalog na privlačnost za dekleta in fante je
potekalo skupinsko. Anketiranje je potekalo po letnikih, vsak letnik je imel na voljo 20
minut. Po končanem skupinskem reševanju anket sem opravila z nekaterimi dijaki še
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intervju. Iz vsakega letnika obeh gimnazij sem k intervjuju povabila štiri dekleta in štiri
fante, skupno je sodelovalo v intervjuju 24 deklet in 24 fantov. Intervju sem opravila z
vsakim dijakom individualno s pomočjo snemalnika in posnetke nato analizirala. Zanimalo
pa me je, kateri dejavnik (tema,vsebina, dolţina naloge, način reševanja …) je v največji
meri vplival na izbor ene od nalog pri vsakem od devetih parov nalog.

3.4.4 OBDELAVA PODATKOV
Podatke smo statistično obdelali s pomočjo programov Exel in SPSS (Statistic Programe
for the Social Sciences – statistični program za druţbene znanosti). Ker sem bila sama zelo
v dvomih glede statistične obdelave podatkov in dela s SPSS-programom, mi je tu prijazno
priskočila na pomoč mag. Petra Jaksetič. Najprej smo izračunali opisni statistiki danih
odgovorov (frekvenco in deleţ v odstotkih), nato pa smo s Pearsonovim Hi-kvadrat testom
(dve spremenljivki) preverjali, ali imata dve spremenljivki, v našem primeru kontekst
naloge in spol, vpliv ena na drugo oz. ali se povezujeta. V tabelah je zapisana tudi vrednost
parametra p. Statistična pomembnost (p-vrednost) nam da podatek o vplivu med
spremenljivkama. Na podlagi p-vrednosti lahko predvidevamo, ali obstaja vpliv ene
spremenljivke na drugo in obenem lahko potrdimo razlike med odgovori v tabeli s
Frekvencami in Odstotki ter jo posplošimo na celotno populacijo. V kolikor je p-vrednost
več kot 0,05, razlike ne moremo posplošiti.
Hi-kvadrat je vrednost samega testa, df pa so stopnje prostosti. Ta parametra se uporabljata
za izračun p-vrednosti, v nalogi ju posebej ne interpretiramo, ker nimata interpretativne
vrednosti, ju pa vseeno zaznamo.

3.5 IZSLEDKI DRUGEGA SKLOPA RAZISKOVALNEGA DELA
Pri vseh devetih parih fizikalnih nalog, ki smo jih vključili v anketo, namenjeno dijakom
gimnazijskih programov, nas je zanimalo, kako bo kontekst fizikalne naloge vplival na
odločitev izbire med fanti in dekleti. Zanimalo nas je tudi, v kolikšni meri bo njihova
odločitev sovpadala s karakterizacijo istih fizikalnih naloge po moji presoji in presoji
drugih desetih srednješolskih učiteljev, ki poučujejo fiziko v gimnazijah. Odločili smo se,
da podatke, ki smo jih pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika za dijake, analiziramo na
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dva načina. Pri vsakem paru nalog bomo najprej primerjali rezultate anket celotnega
vzorca anketiranih glede na spol. Nato pa bomo primerjali, kakšne so razlike v odgovorih
med spoloma različnih letnikov obeh gimnazij skupaj.

3.5.1 PRVI PAR NALOG (POGLAVJA PREMO GIBANJE)
Prvi par nalog je iz poglavja premo gibanje. Nalogi preverjata isti cilj, vendar se razlikujeta
po kontekstu in po načinu reševanja. Prva naloga je po mojem mnenju, ki je bilo
izoblikovano na osnovi izsledkov raziskave ROSE, fantovskega tipa. Tudi večina drugih
srednješolskih učiteljev ji je pripisala fantovsko vsebino. Vsebina druge naloga je po
mojem mnenju dekliška in nekoliko teţja, saj zahteva določitev predpostavk, na podlagi
katerih sledi reševanje naloge, medtem ko je kar 60 % drugih učiteljev mnenja, da je
naloga po vsebini nevtralno-zanimiva, 40 % učiteljev pa, da je po vsebini dekliška.

Tabela 3: Prvi par nalog (poglavje premo gibanje).

naloga

moja
ocena
konteksta
drugi
učitelji
kontekst

1a
Preverite skalo merilnika v avtomobilu!
Ko voznik vzdrţuje določeno hitrost
avtomobila, merite kot sopotnik čas za
razdaljo med zaporednima kilometrskima
znamenjema. (Kuščar, Moljk, Kranjc,
Peternelj, Rosina, & Strnad, 1999)

Rast las Ocenite hitrost rasti vaših las v
metrih na sekundo. Navedite
predpostavke, ki ste jih uporabili. (Etkina,
Gentile, & Van Heuvelen, 2013)

fantovska, poskus

nevtralna-zanimiva, predpostavi, odprta
naloga

50 % fantovska, 10 % dekliška
20 % nevtralna-zanimiva
20 % nevtralna-nezanimiva
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1b

60 % nevtralna-zanimiva
40 % dekliška tema

3.5.1.1 ANALIZA REZULTATOV 1. PARA NALOG GLEDE NA SPOL
Tabela 4: Porazdelitev odgovorov med fanti in dekleti pri 1. paru nalog.

Spol

a)
1. naloga
b)

Skupaj

Skupaj

Fantje

Dekleta

Frekvenca

66

32

98

Odstotek

64,7 %

31,7 %

48,3 %

Frekvenca

36

69

105

Odstotek

35,3 %

68,3 %

51,7 %

Frekvenca

102

101

203

Odstotek

100,0 %

100,0 %

100,0 %

Iz tabele 4 lahko razberemo, da bi se za reševanje 1a naloge odločilo več fantov (64,7 %)
kot deklet, za reševanje 1b nalog pa bi se odločilo več deklet (68,3 %) kot fantov. Iz teh
podatkov lahko sklepamo, da se zanimanje fantov in deklet sovpada s karakterizacijo, ki
smo jo prvotno predvideli za nalogi iz prvega para.
Tabela 5: Rezultati ugotavljanja statistične pomembnosti razlik s testom χ2 med spoloma
pri 1. paru nalog.

Pearsonov Hikvadrat
N veljavnih

Vrednost
testa

df

p-vrednost

22,163a

1

,000

203

a. 0 celic (0,0%) ima pričakovano frekvenco manj kot 5. Najmanjša pričakovana frekvenca je 48,76.

Tabela 6: Analiza odgovorov pri 1. paru nalog, pridobljenih z intervjujem na vzorcu 24
deklet in 24 fantov od 1. do 4. letnika iz dveh ljubljanskih gimnazij.

1a-fantje 1b-fantje 1a-dekleta 1b-dekleta
kontekst
53 %
60 %
50 %
71 %
dolžina
0%
0%
0%
0%
način reševanja 26 %
40 %
20 %
21 %
težavnost
16 %
0%
20 %
0%
drugo
5%
0%
10 %
7%
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Pri prvem paru nalog se je pokazala statistično pomembna razlika med spoloma. Po teh
rezultatih ne moremo ovreči hipoteze, da kontekst ne vpliva na izbor nalog med spoloma.
Fantje so se v večji meri odločili za fantovski tip naloge in dekleta za dekliški tip naloge.
Na podlagi izjav, ki so jih fantje in dekleta podala v intervjuju, lahko dobimo nazornejšo
predstavo o tem, kaj jih je prepričalo v njihovo odločitev. V intervjuju je sodelovalo enako
število fantov in deklet iz vsakega letnika, kjer so utemeljili svojo izbiro. Analiza
odgovorov pri prvem paru nalog, pridobljenih na podlagi intervjuja, kaţe, da ima kontekst
naloge velik vpliv na izbiro tako pri fantih kot pri dekletih. Na odločitev fantov, da bi raje
reševali 1b nalogo, je v 40 % prevladoval način reševanja nalog. Poudarili so, da jim je
naloga zanimiva, ker v reševanje vključuje predpostavke, ki spodbudijo k razmišljanju ter
povezovanju ţivljenjske situacije s fizikalnimi zakonitostmi.

3.5.1.2 ANALIZA REZULTATOV 1. PARA NALOG GLEDE NA LETNIK

Tabela 7: Rezultati ankete pri prvem paru nalog, razvrščeni po spolu in letniku.

Spol in letnik
Fantje (1. l) Fantje (2. l) Fantje (3. l) Fantje (4. l) Dekleta(1.l) Dekleta(2.l) Dekleta(3.l) Dekleta(4.l)

1.
naloga

a)

b)
Skupaj

Frekvenca

18

13

19

16

6

5

9

12

Odstotek

64,3 %

52,0 %

76,0 %

66,7 %

17,6 %

19,2 %

45,0 %

60,0 %

Frekvenca

10

12

6

8

28

21

11

8

Odstotek

35,7 %

48,0 %

24,0 %

33,3 %

82,4 %

80,8 %

55,0 %

40,0 %

Frekvenca

28

25

25

24

34

26

20

20

Odstotek

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %
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1. par nalog
90%
80%
70%
60%

1. letnik

50%

2. letnik

40%

3. letnik

30%

4. letnik

20%
10%
0%
fantje (1a)

dekleta (1a)

fantje (1b)

dekleta (1b)

Slika 8: Grafični prikaz porazdelitve rezultatov pri 1. paru nalog, glede na spol in letnik.

Analiza podatkov po letnikih je pokazala, da se fantje v vseh letnikih bolj nagibajo k
reševanju 1a naloge, medtem ko se pri dekletih v 3. letniki razlika v odgovorih zmanjša, je
pa še vedno v prid 1b naloge. V 3. letniku opazimo preobrat, v 4. letniku pa se je kar 60 %
deklet opredelilo za 1a nalogo. Tak rezultat bi bilo mogoče pojasniti z dejstvom, da je
fizika v 4. letniku le izbirni maturitetni predmet. Na podlagi tega bi lahko sklepali, da se za
fiziko v zadnjem letniku odločijo le dekleta, ki jim je tehnika in s tem t.i. moške teme
bliţje, kar je lahko odraz načina poučevanja fizike v osnovni in v srednji šoli ter odraz
prevladujoče prisotnosti nalog s fantovskimi vsebinami v učbenikih in zbirkah vaj. To bi
lahko bil še en pokazatelj tega, da je fizika v šoli predstavljena na način, ki so bliţje
fantom.

3.5.2 DRUGI PAR NALOG (POGLAVJE POSPEŠENO GIBANJE, PROSTI PAD)
Nalogi iz drugega para sta iz poglavja pospešeno gibanje, prosti pad. Nalogi smo glede na
temo uvrstili med nevtralno-zanimive, le s to razliko, da je 2a naloga kontekstualno bogata,
opisuje atraktivno realno situacijo, povezano s športom, vključuje predpostavke in
primerjave, medtem ko je 2b naloga izbirnega tipa, kontekstualno preprosta in zgolj
preverja poznavanje teorije. Ostali srednješolski učitelji so 2a nalogi pripisali 60 %
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fantovsko in v 40 % nevtralno-zanimivo tematiko. 2b nalogo pa jih je 80 % uvrstilo med
nevtralno-zanimivo.
Tabela 8: Drugi par nalog (poglavje pospešeno gibanje, prosti pad).

2a

2b

Skakalci s pečin V mestu Acapulco
skačejo skakalci v vodo s 36 m visoke
pečine. Ocenite, s kakšno hitrostjo
priletijo v vodo in koliko časa
potrebujejo, da doseţe vodno gladino.
Kaj ste predpostavili? Ali vaša
predpostavka pri izračunu hitrosti da
večjo ali manjšo hitrost od tiste, ki jo
doseţejo skakalci? (Etkina, Gentile, &
Van Heuvelen, 2013)

Spustite majhno ţogico, nato še eno
majhno ţogico. Ko spustite drugo
ţogico, je razdalja med prvo in drugo
ţogico 3 cm. Katera izjava je pravilna?
Pojasni.
a)Razdalja med ţogicama ostane enaka.
b)Razdalja med ţogicama se zmanjšuje.
c)Razdalja med ţogicama se povečuje.
(Etkina, Gentile, & Van Heuvelen,
2013)

nevtralna-zanimiva,računska, zahteva
moja
prepoznavanje predpostavk, povezava
ocena
s športom
konteksta

nevtralna-zanimiva, izbirni tip naloge,
vključuje pojasnilo

naloga

drugi
učitelji
kontekst

80 % nevtralna-zanimiva
10 % fantovska
10 % nevtralna-nezanimiva

60 % fantovska
40 % nevtralna-zanimiva

3.5.2.1 ANALIZA REZULTATOV 2. PARA NALOG GLEDE NA SPOL

Tabela 9: Porazdelitev odgovorov med fanti in dekleti pri 2. paru nalog.

Spol

a)
2. naloga
b)

Skupaj

Fantje

Dekleta

Frekvenca

72

72

144

Odstotek

70,6 %

71,3 %

70,9 %

Frekvenca

30

29

59

Odstotek

29,4 %

28,7 %

29,1 %

Frekvenca

102

101

203

Odstotek

100,0 %

100,0 %

100,0 %

Skupaj
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Tabela 10:Rezultati ugotavljanja statistične pomembnosti razlik s testom χ2 med spoloma
pri 2. paru nalog.

Vrednost
testa

df

p-vrednost

Pearsonov Hi-kvadrat

,012a

1

,913

N veljavnih

203

a. 0 celic (0,0 %) ima pričakovano frekvenco manj kot 5. Najmanjša
pričakovana frekvenca je 29,35.

Tabela 11:Analiza odgovorov pri 2. paru nalog, pridobljenih z intervjujem na vzorcu 24
deklet in 24 fantov od 1. do 4. letnika iz dveh ljubljanskih gimnazij.

kontekst
dolžina
način reševanja
težavnost
drugo

2a-fantje 2b-fantje 2a-dekleta 2b-dekleta
87 %
22 %
56 %
25 %
0%
0%
0%
0%
0%
56 %
31 %
63 %
0%
22 %
13 %
13 %
13 %
0%
0%
0%

Iz analize dobljenih rezultatov je razvidno, da pri tej nalogi ni prišlo do razhajanj med
spoloma. Tako fantje v 70,6 % kot dekleta v 71,3 % so se odločili za 2a nalogo. Tu se
rezultati ujemajo s predpostavko, da sta nalogi glede na tematiko nevtralni. Oboji tako
fantje kot dekleta so se opredelili za nalogo, ki je konceptualno bogatejša ter povezana z
realnim dogodkom, ki vključuje športno obarvano tematiko. Koncept je bil v tem primeru
tisti faktor, na podlagi česar so se tako fantje kot dekleta odločili za 2a nalogo. To lahko
potrdimo na podlagi analize rezultatov intervjuja, kjer je kar 87 % fantov in 56 % deklet, ki
so izbrali 2a nalogo, trdilo, da so jo izbrali zaradi konteksta. Poudarili so, da jih je naloga
pritegnila zaradi vsebine, ki je povezana z vsakdanjim ţivljenjem in športom. Zanimiv pa
je tudi podatek, da so fantje in dekleta, opredeljeni za 2b nalogo, odločili za to nalogo
zaradi načina reševanja.
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3.5.2.2 ANALIZA REZULTATOV 2. PARA NALOG GLEDE NA LETNIK
Tabela 12: Rezultati ankete pri drugem paru nalog, razvrščeni po spolu in letniku.

Spol in letnik
Fantje (1. l) Fantje (2. l) Fantje (3. l) Fantje (4. l) Dekleta(1.l) Dekleta(2.l) Dekleta(3.l) Dekleta(4.l)

2. naloga

a)

b)
Skupaj

Frekvenca

19

16

17

20

27

12

18

15

Odstotek

67,9 %

66,7 %

68,0 %

83,3 %

79,4 %

48,0 %

90,0 %

75,0 %

Frekvenca

9

8

8

4

7

13

2

5

Odstotek

32,1 %

33,3 %

32,0 %

16,7 %

20,6 %

52,0 %

10,0 %

25,0 %

Frekvenca

28

24

25

24

34

25

20

20

Odstotek

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

2. par nalog
100%
90%
80%
70%
60%

1. letnik

50%

2. letnik

40%

3. letnik

30%

4. letnik

20%
10%
0%
fantje (2a)

dekleta (2a)

fantje (2b)

dekleta (2b)

Slika 9: Grafični prikaz porazdelitve rezultatov pri 2. paru nalog glede na spol in letnik.
Analiza podatkov kaţe, da mnenje fantov ostaja nespremenjeno v vseh štirih letnikih,
medtem ko pa se pri dekletih v 2. letniku pokaţe večje zanimanje za nalogo 2b. Glede na
to, da se zanimanje deklet za nalogo s preprostejšim kontekstom pojavi samo v enem
letniku, lahko predpostavimo, da je na to vplival še kak drug faktor, ki ga nismo mogli
kontrolirati. Povzamemo lahko, da so tako dijaki kot tudi dijakinje v vseh starostnih
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skupinah dovzetnejši za naloge, ki vsebujejo primer iz vsakdanjega ţivljenja, torej realno
situacijo, ki jo lahko razloţijo oz. analizirajo s pomočjo fizike.
3.5.3 TRETJI PAR NALOG (POGLAVJE POSPEŠENO GIBANJE)
Tabela 13: Tretji par nalog (poglavja pospešeno gibanje).

naloga

3a

3b

Tour de France Med kolesarjenjem s
hitrostjo 10 m/s, se Lance Armstrong
spusti po klancu s pospeškom 1,2
m/s2. Spust traja 10 s. Kaj lahko
določite o Lancovem gibanju na
podlagi danih podatkov? Kaj ste
predpostavil? (Etkina, Gentile, & Van
Heuvelen, 2013)

Skok slinarice Ţuţelko po imenu
slinarica uvrščajo med najboljše
skakače v ţivalskem svetu. Odrine se z
zadnjimi mišičastimi nogami in v
0,0010 s doseţe hitrost 4,0 m/s.
Določite pospešek in pot, ki jo opravijo
njene zadnje noge med odrivom.
(Etkina, Gentile, & Van Heuvelen,
2013)

fantovska, računska, zahteva
moja
prepoznavanje predpostavk, povezava
ocena
s športom
konteksta
drugi
80 % fantovska
učitelji
20 % dekliška
kontekst

dekliška, računska, povezava z
biologijo
80 % nevtralna-zanimiva
20 % dekliška

Tretji par nalog je iz poglavja pospešeno gibanje. Prvo nalogo iz tega para smo na podlagi
ugotovitev raziskave ROSE umestili med fantovske naloge. Nalogo lahko opišemo kot
konceptualno bogato nalogo, katere vsebina temelji na realnem dogodku s področja športa,
ki je v večji meri predstavljen kot fantovski šport, se pa v zadnjih letih uveljavlja tudi med
dekleti. Zanimivost te naloge je tudi, da vključuje ime svetovno znanega športnika. Tudi
drugi srednješolski učitelji so bili v 80 % mnenja, da je naloga po vsebini fantovska in le v
20 %, da je dekliška. Drugo nalogo pa smo uvrstili med dekliške naloge, saj vsebuje
konceptualno bogato temo v povezavi z biologijo, ki je po izsledkih raziskave ROSE bolj
priljubljena med dekleti. Srednješolski učitelji pa so drugi nalogi iz tega para v 80 %
dodelili nevtralno-zanimivo vsebino in le v 20 % so mnenja, da je tema naloge dekliška.
Obe nalogi sta povzeti iz ameriškega učbenika za fiziko, College Physics (Etkina, Gentile,
& Van Heuvelen, 2013). Fizikalna problema sta zasnovana tako, da vsebujeta okrepljen
uvod, ki skuša opisati vsebino naloge in s tem pritegniti pozornost dijakov in dijakinj.
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3.5.3.1 ANALIZA REZULTATOV 3. PARA NALOG GLEDE NA SPOL
Tabela 14:Porazdelitev odgovorov med fanti in dekleti pri 3. paru nalog.

Spol

a)
3. naloga
b)

Skupaj

Skupaj

Fantje

Dekleta

Frekvenca

60

47

107

Odstotek

58,8 %

46,5 %

52,7 %

Frekvenca

42

54

96

Odstotek

41,2 %

53,5 %

47,3 %

Frekvenca

102

101

203

Odstotek

100,0 %

100,0 %

100,0 %

Tabela 15: Rezultati ugotavljanja statistične pomembnosti razlik s testom χ2 med spoloma
pri 3. paru nalog.

Vrednost
testa
Pearsonov Hi-kvadrat
N veljavnih

3,075

a

df

p-vrednost

1

,080

203

a. 0 celic (0,0 %) ima pričakovano frekvenco manj kot 5. Najmanjša
pričakovana frekvenca je 47,76.

Tabela 16: Rezultati ugotavljanja statistične pomembnosti razlik s testom χ2 med spoloma
pri 3. paru nalog.

kontekst
dolžina
način reševanja
težavnost
drugo

3a-fantje 3b-fantje 3a-dekleta 3b-dekleta
67 %
42 %
45 %
62 %
0%
17 %
0%
0%
0%
17 %
0%
0%
25 %
25 %
55 %
38 %
8%
0%
0%
0%
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Iz analize rezultatov lahko razberemo, da se je za nalogo 3a odločilo nekoliko več fantov,
za 3b nalogo pa nekoliko več deklet. Razlika med odstotki je majhna, prvo nalogo tega
para je izbralo 58,8 % fantov in 46,5 % deklet, drugo naloga tretjega para pa je izbralo 53,5
% deklet in 41,2 % fantov. Na podlagi testa Hi-kvadrat ne moremo potrditi statistično
pomembne razlike med spoloma in podano karakteristiko nalog posplošiti na celotno
populacijo. Iz tega lahko sklepamo, da sta v tem primeru tako športna tematika kot tudi
tematika, povezana z biologijo, enakomerno porazdeljeni glede privlačnosti med dekleta in
fante. Iz analize intervjujev je moč videti, da je bila tudi pri tem paru nalog ključni faktor
za odločitve tema. Fantje so poudarili, da jih je naloga 3a pritegnila zaradi športne vsebine,
pri dekletih pa je bil največkrat podana trditev, da je naloga 3b zanimiva, ker vsebuje
vsebine iz biologije. Primer kaţe, da lahko pritegnemo zanimanje dijakov za reševanje
fizikalnih nalog tako, da fizikalni problem poveţemo z drugimi učnimi vsebinami iz
naravoslovja.

3.5.3.2 ANALIZA REZULTATOV 3. PARA NALOG GLEDE NA LETNIK
Tabela 17: Rezultati ankete pri tretjem paru nalog, razvrščeni po spolu in letniku.

Spol in letnik
Fantje (1. l) Fantje (2. l) Fantje (3. l) Fantje (4. l) Dekleta(1.l) Dekleta(2.l) Dekleta(3.l) Dekleta(4.l)

3. naloga

a)

b)
Skupaj

Frekvenca

18

19

12

11

17

13

8

9

Odstotek

64,3 %

79,2 %

48,0 %

45,8 %

50,0 %

52,0 %

40,0 %

45,0 %

Frekvenca

10

5

13

13

17

12

12

11

Odstotek

35,7 %

20,8 %

52,0 %

54,2 %

50,0 %

48,0 %

60,0 %

55,0 %

Frekvenca

28

24

25

24

34

25

20

20

Odstotek

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %
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3. par nalog
90%
80%
70%
60%

1. letnik

50%

2. letnik

40%

3. letnik

30%

4. letnik

20%
10%
0%
fantje (3a)

dekleta (3a)

fantje (3b)

dekleta (3b)

Slika 10: Grafični prikaz porazdelitve rezultatov pri 3. paru nalog glede na spol in letnik.
Analiza podatkov je pokazala, da je opredeljenost deklet konstantna v vseh štirih letnikih.
Pri fantih pa je v prvih dveh letnikih več zanimanja za prvo nalogo iz tretjega para, v
tretjem in četrtem letniku pa so odgovori enakomerno porazdeljeni med nalogama.

3.5.4 ČETRTI PAR NALOG (POGLAVJE SILE IN GIBANJE)
Četrti par nalog je iz poglavja sile in gibanje. Prva naloga temelji na realnem dogodku iz
športa. Vključuje šport, ki je priljubljen med fanti in dekleti. Naloga se začne z
okrepljenim uvodom in vključuje svetovno znano smučarsko ime. Koncept naloge je
preprost, zahteva naloge je jasna. Nalogo smo uvrstili med nevtralno-zanimive in spada
med računske naloge. Tudi drugi srednješolski učitelji so nalogo kar v 80 % uvrstili med
nevtralno-zanimive, le 10 % učiteljev trdi, da je nalogo po vsebini fantovska in 10 %, da je
nevtralno-nezanimiva. Druga naloga iz tega para je konceptualno zahtevnejša od prve.
Vsebuje realno situacijo s področja avtomobilizma. Naloga je zahtevnejša, saj vključuje
pojasnjevanje in primerjavo dobljenih rezultatov s podatki, ki se v resnici pojavijo v takšni
situaciji. Nalogi smo pripisali fantovsko vsebino, medtem ko jo je 50 % srednješolskih
učiteljev opredelilo kot nevtralno-nezanimivo, 40 % kot fantovsko in 10 % kot nevtralnozanimivo.
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Tabela 18: Četrti par nalog (poglavje sile in gibanje).

naloga

moja
ocena
konteksta
drugi
učitelj
kontekst

4a

4b

Olimpijska smučarka Smučarka
Lindsey Vonn smuča navzdol po
strmem pobočju z naklonom 20.
Koeficient trenja med njenimi smuči
in snegom je 0,01. Določite njen
pospešek in hitrost 6 sekund po startu.
(Etkina, Gentile, & Van Heuvelen,
2013)

Avtomobil z maso 1,24 tone vozi 6,0
s enakomerno pospešeno. Hitrost se
mu poveča z 12 m/s na 30 m/s.
Najmanj kolikšna sila je delovala, da
se je hitrost avtomobila tako
spremenila? Sila, s katero se v
resnici kolesa odrivajo od ceste, je
večja od izračunane. Pojasnite!
(Hribar, Oblak, Tomaţič, &
Trampuš, 2002)

nevtralna-zanimiva, računska,
povezava s športom

fantovska, računska,vsebuje
pojasnilo, realna situacija

80 % nevtralna-zanimiva
10 % fantovska
10 % nevtralna-nezanimiva

50 % nevtralna-nezanimiva
40 % fantovska
10 % nevtralna-zanimiva

3.5.4.1 ANALIZA REZULTATOV 4. PARA NALOG, GLEDE NA SPOL
Tabela 19: Porazdelitev odgovorov med fanti in dekleti pri 4. paru nalog.

Spol

a)
4. naloga
b)

Skupaj

Skupaj

Fantje

Dekleta

Frekvenca

57

78

135

Odstotek

55,9 %

77,2 %

66,5 %

Frekvenca

45

23

68

Odstotek

44,1 %

22,8 %

33,5 %

Frekvenca

102

101

203

Odstotek

100,0 %

100,0 %

100,0 %
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Tabela 20: Rezultati ugotavljanja statistične pomembnosti razlik s testom χ2 med spoloma
pri 4. paru nalog.

Pearsonov Hi-kvadrat
N veljavnih

Vrednost
testa

df

p-vrednost

10,380a

1

,001

203

a. 0 celic (0,0 %) ima pričakovano frekvenco manj kot 5. Najmanjša
pričakovana frekvenca je 33,83.

Tabela 21: Analiza odgovorov pri 4. paru nalog, pridobljenih z intervjujem na vzorcu 24
deklet in 24 fantov od 1. do 4. letnika iz dveh ljubljanskih gimnazij.

kontekst
dolžina
način reševanja
težavnost
drugo

4a-fantje 4b-fantje 4a-dekleta 4b-dekleta
69 %
18 %
74 %
60 %
0%
9%
5%
0%
8%
27 %
0%
0%
23 %
45 %
21 %
40 %
0%
0%
0%
0%

Iz analize rezultatov lahko razberemo statistično pomembno razliko med spoloma, ki jo
lahko posplošimo na celotno populacijo. Dekleta so se kar v 77,2 % opredelile za prvo
nalogo in le 22,8 % za drugo. Pri fantih je razlika manjša, za prvo nalogo se je odločilo
55,9 % in za drugo nalogo 44,1 %. Prva naloga iz tega para je torej zanimiva za dekleta in
fante, na podlagi česar lahko potrdimo tudi našo karakterizacijo. Druga naloga je bila bolj
privlačna za fante kot za dekleta, kar je potrdilo naše pričakovanje o njeni tematiki. Na
podlagi rezultatov lahko zatrdimo, da se fantje zanimajo tako za šport kot tudi za
avtomobilizem, medtem ko je pri dekletih zanimanje za šport bistveno večje v primerjavi z
zanimanjem za avtomobilizem. V nalogi 4a nastopa uspešna športnica, kar bi lahko bil tudi
eden od faktorjev, zakaj so dekleta nalogo izbrala v tako veliki meri. Tudi komentarji, ki so
jih dijakinje izrazile, kaţejo na to, da je šport ena od tistih tem, ki privlači njihovo
pozornost. Zasledimo lahko tudi komentarje o tem, da so si dekleta izbrale nalogo na
podlagi ocene teţavnostne stopnje.
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3.5.4.2 ANALIZA REZULTATOV 4. PARA NALOG, GLEDE NA LETNIK
Tabela 22: Rezultati ankete pri četrtem paru nalog, razvrščeni po spolu in letniku.

Spol in letnik
Fantje (1. l) Fantje (2. l) Fantje (3. l) Fantje (4. l) Dekleta(1.l) Dekleta(2.l) Dekleta(3.l) Dekleta(4.l)
4. naloga

a)

b)

Skupaj

Frekvenca

22

13

12

10

28

23

15

11

Odstotek

78,6 %

56,5 %

48,0 %

41,7 %

82,4 %

88,5 %

75,0 %

55,0 %

Frekvenca

6

10

13

14

6

3

5

9

Odstotek

21,4 %

43,5 %

52,0 %

58,3 %

17,6 %

11,5 %

25,0 %

45,0 %

Frekvenca

28

23

25

24

34

26

20

20

Odstotek

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

4. par nalog
100%
90%
80%
70%
60%

fantje (4a)

50%

dekleta (4a)

40%

fantje (4b)

30%

dekleta (4b)

20%
10%
0%
1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

Slika 11: Grafični prikaz porazdelitve rezultatov pri 4. paru nalog glede na spol in letnik.
Analiza podatkov je pri četrtem paru nalog pokazala zanimiv trend upadanja zanimanja iz
letnika v letnik za konceptualno preprosto prvo nalogo iz tega para in večanje zanimanja za
drugo, zahtevnejšo nalogo. Trend opazimo tako pri fantih kot pri dekletih. Iz tega bi lahko
bila moţna razlaga, da so v višjih letnikih dijaki in dijakinje pripravljeni reševati teţje
naloge ter naloge, ki vključujejo tudi končni razmislek, kar jih naredi uporabne za
vsakodnevno ţivljenje.
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3.5.5 PETI PAR NALOG (POGLAVJE KROŢENJE)
Prva naloga iz petega para nalog je po vsebini fantovska, računska in z manj besedila.
Naloga je preprosta za reševanje. Tudi drugi srednješolski učitelji nalogo v 90 % opredelili
kot fantovsko in le v 10 % kot nevtralno-zanimivo. Druga naloga vključuje tematiko o
vplivu Zemlje na človeka, zato smo jo opredelili kot nevtralno-zanimivo, kar ujema z
rezultati raziskave ROSE, kjer sta oba spola pokazala veliko zanimanje za tovrstno
tematiko. Mnenje drugih srednješolskih učiteljev glede tematike se ujema z našim, saj je
90 % učiteljev nalogo opredelilo kot nevtralno-zanimivo in 10 % kot fantovsko. Nalogo
lahko uvrstimo med konceptualno zahtevnejše.
Tabela 23: Peti par nalog (poglavje kroţenje).

5a

naloga

moja
ocena
konteksta
drugi
učitelj
kontekst

5b

Gred motorja se vrti s 1500 obrati na
minuto. Motor izklopite, v 30 s se
ustavi. Koliko obratov naredi gred
motorja med ustavljanjem? (Hribar,
Oblak, Tomaţič, & Trampuš, 2002)

S kolikšno hitrostjo se človek s
površjem Zemlje vred vrti okrog
zemeljske osi, če ţivi nekje v bliţini
ekvatorja? Upoštevajte, da je polmer
Zemlje pribliţno 6400 km. Kaj pa v
Sloveniji? Ali je ta hitrost drugačna?
Geografska širina Ljubljane je blizu
46° severno. (Hribar, Oblak,
Tomaţič, & Trampuš, 2002)

fantovska, računska, manj besedila

nevtralna-zanimiva, računska

90 % fantovska
10 % nevtralna-zanimiva

90 % nevtralna-zanimiva
10 % fantovska
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3.5.5.1 ANALIZA REZULTATOV 5. PARA NALOG GLEDE NA SPOL

Tabela 24:Porazdelitev odgovorov med fanti in dekleti pri 5. paru nalog.

Spol

a)
5. naloga
b)

Skupaj

Skupaj

Fantje

Dekleta

Frekvenca

44

33

77

Odstotek

43,1 %

32,7 %

37,9 %

Frekvenca

58

68

126

Odstotek

56,9 %

67,3 %

62,1 %

Frekvenca

102

101

203

Odstotek

100,0 %

100,0 %

100,0 %

Tabela 25: Rezultati ugotavljanja statistične pomembnosti razlik s testom χ2 med spoloma
pri 5. paru nalog.

Pearsonov Hi-kvadrat
N veljavnih

Vrednost
testa

df

p-vrednost

2,360a

1

,124

203

a. 0 celic (0,0 %) ima pričakovano frekvenco manj kot 5. Najmanjša
pričakovana frekvenca je 38,31.

Tabela 26: Analiza odgovorov pri 5. paru nalog, pridobljenih z intervjujem na vzorcu 24
deklet in 24 fantov od 1. do 4. letnika iz dveh ljubljanskih gimnazij.

kontekst
dolžina
način reševanja
težavnost
drugo

5a-fantje 5b-fantje 5a-dekleta 5b-dekleta
50 %
75 %
40 %
92 %
17 %
0%
40 %
0%
17 %
0%
0%
0%
17 %
17 %
20 %
8%
0%
8%
0%
0%

Iz analize podatkov lahko ugotovimo, da so dijaki in dijakinje pokazali nekoliko več
zanimanja za drugo nalogo iz tega para, dekleta v 67,3 % in fantje v 56,9 %. Iz tega sledi,
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da test Hi-kvadrat ni pokazal statistične pomembnosti razlik za izbiro med nalogama glede
na spol. Pri fantih je porazdelitev med nalogama bolj izenačena kot pri dekletih, iz česar
lahko sklepamo, da so fantje porazdeljeni med fantovsko in nevtralno-zanimivo tematiko,
medtem ko je pri dekletih več zanimanja vzbudila nevtralno-zanimiva naloga. Oboji pa so
v komentarjih poudarili, da je tematika tista, ki jih je prepričala za izbiro ene ali druge
naloge iz petega para. Pri fantih, ki so se odločili za drugo nalogo, je 75 % tistih, ki so se
za nalogo odločili zaradi konteksta, med dekleti pa kar 92 %. Med fanti, ki so izbrali prvo
nalogo, je bila polovica takih, ki so se za nalogo odločili zaradi konteksta, ostali so navedli
dolţino, način reševanja ali teţavnost. Pri dekletih, ki so izbrala prvo nalogo, opazimo, da
sta kontekst in dolţina naloge enako vplivala na njihovo odločitev.

3.5.5.2 ANALIZA REZULTATOV 5. NALOGE GLEDE NA LETNIK
Tabela 27: Rezultati ankete pri petem paru nalog, razvrščeni po spolu in letniku.

Spol in letnik
Fantje (1. l) Fantje (2. l) Fantje (3. l) Fantje (4. l) Dekleta(1.l) Dekleta(2.l) Dekleta(3.l) Dekleta(4.l)

5. naloga

a)

b)
Skupaj

Frekvenca

14

7

14

9

11

6

8

8

Odstotek

50,0 %

29,2 %

56,0 %

37,5 %

32,4 %

24,0 %

38,1 %

40,0 %

Frekvenca

14

17

11

15

23

19

13

12

Odstotek

50,0 %

70,8 %

44,0 %

62,5 %

67,6 %

76,0 %

61,9 %

60,0 %

Frekvenca

28

24

25

24

34

25

21

20

Odstotek

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %
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5. par nalog
80%
70%
60%
50%

fantje (5a)

40%

dekleta (5a)

30%

fantje (5b)

20%

dekleta (5b)

10%
0%
1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

Slika 12: Grafični prikaz porazdelitve rezultatov pri 5. paru nalog, glede na spol in letnik.
Analiza podatkov glede na letnik kaţe nihanje odgovorov pri fantih v prid ene ali druge
naloge. Glede na to, da je deleţ vključenih dijakov glede na slovensko merilo majhen, ne
moremo podati vzroka za takšen rezultat. Pri dekletih je v višjih letnikih opazen rahel
padec zanimanja za drugo nalogo iz petega para, ki pa ne prinese preobrata. Lahko trdimo,
da je dekleta v vseh letnikih bolj pritegnila druga naloga iz tega para.

3.5.6 ŠESTI PAR NALOG (GIBALNA KOLIČINA)
Šesti par nalog je iz poglavja gibalna količina. Nalogo 6a smo glede tematike uvrstili med
fantovske naloge. Srednješolski učitelji so bili podobnega mnenja, 90 % je nalogo uvrstilo
med naloge s fantovsko vsebini in le 10 % med nevtralno-zanimive naloge. Naloga je
konceptualno preprosta, z manj besedila in od dijakov zahteva zgolj rezultat na podlagi
izračuna. Naloga 6b povezuje več področij, zavzema fiziko, medicino in šport, kar jo
uvršča med konceptualno bogate naloge. Opredelili smo jo kot nevtralno-zanimivo nalogo,
medtem ko je polovica srednješolskih učiteljev nalogo uvrstilo med fantovske, polovica pa
med naloge z dekliško vsebino. Naloga vsebuje tudi okrepljen uvod, kar je lahko dodaten
faktor, ki pripomore k spodbujanju pozornosti.
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Tabela 28: Šesti par nalog (poglavje sila).

naloga

moja
ocena
konteksta
drugi
učitelj
kontekst

6a

6b

Reaktivno letalo izpihava iz šobe po
20 kg plinov na sekundo z relativno
hitrostjo 600 m/s. Kolikšna sila
potiska letalo? (Kuščar, Moljk,
Kranjc, Peternelj, Rosina, & Strnad,
1999)

Travmatske poškodbe moţganov
Glede na poročilo o travmatskih poškodb
moţganov, poklicni boksar s pestjo
deluje na nasprotnikovo glavo s takšno
silo, kot če bi ga zadela 5,9 kg bowling
krogla s hitrostjo 8,9 m/s in se ustavila v
0,018 s. Ugotovite povprečno silo, s
katero pest deluje na glavo. (Etkina,
Gentile, & Van Heuvelen, 2013)

fantovska, računska, manj besedila

nevtralna-zanimiva, povezava z
medicino in športom

90 % fantovska
10 % nevtralna-zanimiva

50 % fantovska
50 % dekliška

3.5.6.1 ANALIZA REZULTATOV 6. PARA NALOG GLEDE NA SPOL

Tabela 29: Porazdelitev odgovorov med fanti in dekleti pri 6. paru nalog.

Spol

a)
6. naloga
b)

Skupaj

Skupaj

Fantje

Dekleta

Frekvenca

46

23

69

Odstotek

45,1 %

22,8 %

34,0 %

Frekvenca

56

78

134

Odstotek

54,9 %

77,2 %

66,0 %

Frekvenca

102

101

203

Odstotek

100,0 %

100,0 %

100,0 %
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Tabela 30: Rezultati ugotavljanja statistične pomembnosti razlik s testom χ2 med spoloma
pri 6. paru nalog.

Pearsonov Hi-kvadrat
N veljavnih

Vrednost
testa

df

p-vrednost

11,274a

1

,001

203

a. 0 celic (0,0 %) ima pričakovano frekvenco manj kot 5. Najmanjša
pričakovana frekvenca je 34,33.

Tabela 31: Analiza odgovorov pri 6. paru nalog, pridobljenih z intervjujem na vzorcu 24
deklet in 24 fantov od 1. do 4. letnika iz dveh ljubljanskih gimnazij.

kontekst
dolžina
način reševanja
težavnost
drugo

6a-fantje 6b-fantje 6a-dekleta 6b-dekleta
36 %
85 %
60 %
79 %
36 %
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
27 %
15 %
40 %
21 %
0%
0%
0%
0%

Iz analize podatkov je razvidno, da je pri fantih izbira med nalogama dokaj izenačena, za
prvo nalogo se je opredelilo 45,1 % dijakov, za drugo nalogo iz tega para pa 54,9 %
dijakov. Analiza intervjujev je pokazala, da je razen konteksta vplivala na odločitev pri
fantih tudi dolţina in teţavnost prve naloge. Pri dekleti je razlika v izboru med nalogama
večja, 77,2 % jih je menilo, da je druga naloga privlačnejša za reševanje in le v 22,8 % jih
je pritegnila prva naloga iz tega para. Rezultati se ujemajo tudi z rezultati raziskave ROSE,
ki kaţejo, da so teme, povezane z našim telesom, medicino in zdravjem privlačnejše za
dekleta. V kolikor primerjamo rezultate med spoloma pri prvi nalogi, vidimo, da se je
zanjo odločilo več fantov kot deklet, pri drugi nalogi pa so več zanimanja pokazala dekleta.
Pri tem paru nalog lahko ugotovimo statistično pomembni razliko med spoloma. Iz analize
intervjujev lahko sklepamo, da je kontekst druge naloge igral ključno vlogo pri odločitvi,
pri fantih v 85 %, pri dekletih pa v 79 %. Predvsem jih je navdušila zanimiva povezava
med fiziko, športom in medicino.
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3.5.6.2 ANALIZA REZULTATOV 6. PARA NALOG GLEDE NA LETNIK
Tabela 32: Rezultati ankete pri šestem paru nalog, razvrščeni po spolu in letniku.

Spol in letnik
Fantje (1. l) Fantje (2. l) Fantje (3. l) Fantje (4. l) Dekleta(1.l) Dekleta(2.l) Dekleta(3.l) Dekleta(4.l)

6. naloga

a)

b)
Skupaj

Frekvenca

12

13

11

10

7

6

5

5

Odstotek

46,2 %

52,0 %

44,0 %

41,7 %

20,6 %

23,1 %

23,8 %

25,0 %

Frekvenca

16

12

14

14

27

20

16

15

Odstotek

53,8 %

48,0 %

56,0 %

58,3 %

79,4 %

76,9 %

76,2 %

75,0 %

Frekvenca

28

25

25

24

34

26

21

20

Odstotek

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

6. par nalog
90%
80%
70%
60%

fantje (6a)

50%

dekleta (6a)

40%

fantje (6b)

30%

dekleta (6b)

20%
10%
0%
1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

Slika 13: Grafični prikaz porazdelitve rezultatov pri 6. paru nalog glede na spol in letnik.
Analiza rezultatov je pokazala, da je mnenje o všečnosti nalog v tem paru med dekleti in
med fanti od 1. do 4. letnika dokaj konstantno. Iz tega lahko povzamemo, da sta oba spola
v vseh letnikih pokazala zanimanje za konceptualno bogato nalogo, v kateri se prepletajo
različne vsebine iz naravoslovja.
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3.5.7 SEDMI PAR NALOG (POGLAVJE DELO)
Sedmi par nalog je iz poglavja delo. Prva naloga iz tega para je nekoliko daljša, vsebuje
poudarjen uvod in sliko. Konceptualno bogata naloga opisuje situacijo iz vsakdanjega
ţivljenja, ki vključuje šport in medsebojno pomoč. Nalogo smo uvrstili med nevtralnozanimive naloge, tako kot jo je prepoznalo 60 % ostalih srednješolskih učiteljev, 40 % pa
je mnenja, da je naloga nevtralno-nezanimiva. Druga naloga iz tega para je konceptualno
preprosta in krajša. Glede na temo smo jo uvrstili med fantovske, medtem ko so ji ostali
srednješolski učitelji kar v 70 % pripisali nevtralno-nezanimivo tematiko.

Tabela 33: Sedmi par nalog (poglavje delo).

7a

naloga

moja
ocena
konteksta
drugi
učitelj
kontekst

7b

Pomoč kolesarja pri vzponu Dva prijatelja
kolesarita v hrib z naklonom 8° glede na smer
kolesarjenja. Močnejši kolesar pomaga njegovi
prijateljici v hrib, tako da jo potiska 100 m v
smeri voţnje s silo 50 N. Ugotovite delo, ki ga
močnejši kolesar opravi pri potiskanju šibkejše
kolesarke. (Etkina, Gentile, & Van Heuvelen,
2013)

nevtralna-zanimiva, dolţina 45 besed
60 % nevtralna-zanimiva
40 % nevtralna-nezanimiva
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Konj privleče voz 3,5 km
daleč v 40 minutah.
a) Koliko dela opravi, če
vleče s silo 450 N?
b) S kolikšno močjo vleče?
(Hribar, Oblak, Tomaţič, &
Trampuš, 2002)

fantovska, dolţina 19 besed
70 % nevtralna-nezanimiva
10 % nevtralna-zanimiva
10 % fantovska
10 % dekliška

3.5.7.1 ANALIZA REZULTATOV 7. PARA NALOG GLEDE NA SPOL
Tabela 34: Porazdelitev odgovorov med fanti in dekleti pri 7. paru nalog.

Spol

a)
7. naloga
b)

Skupaj

Skupaj

Fantje

Dekleta

Frekvenca

41

29

70

Odstotek

40,2 %

28,7 %

34,5 %

Frekvenca

61

72

133

Odstotek

59,8 %

71,3 %

65,5 %

Frekvenca

102

101

203

Odstotek

100,0 %

100,0 %

100,0 %

Tabela 35: Rezultati ugotavljanja statistične pomembnosti razlik s testom χ2 med spoloma
pri 7. paru nalog.

Pearsonov Hi-kvadrat
N veljavnih

Vrednost
testa

df

p-vrednost

2,962a

1

,085

203

a. 0 celic (0,0 %) ima pričakovano frekvenco manj kot 5. Najmanjša
pričakovana frekvenca je 34,83.

Tabela 36: Analiza odgovorov pri 7. paru nalog, pridobljenih z intervjujem na vzorcu 24
deklet in 24 fantov od 1. do 4. letnika iz dveh ljubljanskih gimnazij.

kontekst
dolžina
način reševanja
težavnost
drugo

7a-fantje 7b-fantje 7a-dekleta 7b-dekleta
80 %
0%
67 %
33 %
0%
57 %
22 %
47 %
0%
0%
0%
0%
20 %
43 %
11 %
20 %
0%
0%
0%
0%

Analiza podatkov kaţe, da se je za prvo nalogo odločilo 40,2 % fantov in 28,7 % deklet, za
drugo nalogo pa 71,3 % deklet in 59,8 % fantov. V tem primeru ni ugotovljena statistično
pomembna razlika med spoloma. Analiza intervjujev je pokazala, da je pri fantih in
dekletih, ki so se odločili za drugo nalogo, bil poglaviten vzrok za njihovo odločitev
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dolţina ter teţavnost naloge. Moţna razlaga za takšen rezultat je, da so dijakom naloge
manj zanimive, če se jim zdijo preteţke in ob njih dobijo občutek, da je ne bi znali rešiti.
Tisti pa, ki so se odločili za prvo nalogo, so se zanjo odločili zaradi njenega konteksta,
fantje v 80 % in dekleta v 67 %.

3.5.7.2 ANALIZA REZULTATOV 7. PARA NALOG GLEDE NA LETNIK
Tabela 37: Rezultati ankete pri sedmem paru nalog, razvrščeni po spolu in letniku.

Spol in letnik
Fantje (1. l) Fantje (2. l) Fantje (3. l) Fantje (4. l) Dekleta(1.l) Dekleta(2.l) Dekleta(3.l) Dekleta(4.l)

7. naloga

a)

b)
Skupaj

Frekvenca

11

8

8

14

12

3

8

6

Odstotek

39,3 %

33,3 %

32,0 %

58,3 %

35,3 %

11,5 %

38,1 %

30,0 %

Frekvenca

17

16

17

10

22

23

13

14

Odstotek

60,7 %

66,7 %

68,0 %

41,7 %

64,7 %

88,5 %

61,9 %

70,0 %

Frekvenca

28

24

25

24

34

26

21

20

Odstotek

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

7. par nalog
100%
90%
80%
70%
60%

1. letnik

50%

2. letnik

40%

3. letnik

30%

4. letnik

20%
10%
0%
fantje (7a)

dekleta (7a)

fantje (7b)

dekleta (7b)

Slika 14: Grafični prikaz porazdelitve rezultatov pri 7. paru nalog glede na spol in letnik.
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Pri analizi podatkov glede na letnik opazimo, da se pri dijakih zanimanje za prvo nalogo
poveča v 4. letniku. Takšno zanimanje za konceptualno bogatejšo nalogo v zadnjem
letniku lahko pojasnimo z dejstvom, da je fizika v 4. letniku izbirni predmet za maturo in
ga izberejo dijaki, ki jim je predmet všeč. Pri dekletih lahko vidimo, da so v vseh letnikih
odločajo za drugo nalogo, ki je konceptualno preprostejša.

3.5.8 OSMI PAR NALOG (POGLAVJE ENERGIJA)
Osmi par nalog je iz poglavja energija. Prva naloga iz tega para je konceptualno bogata,
vsebinsko povezuje fiziko in biologijo, kar je po izsledkih raziskave ROSE zanimivo za
dekleta in fante, zato smo jo uvrstili nevtralno-zanimive naloge. Naloga je računska in
vključuje predpostavke, zaradi česar jo uvrščamo med zahtevnejše probleme. Drugi
srednješolski učitelji so ji v 50 % pripisali dekliško tematiko, 40 % učiteljev se je odločilo
za nevtralno-zanimivo in 10%, da je tematika nevtralno-nezanimivo. Druga naloga iz tega
para je konceptualno preprosta. Naloge s takšno tematiko večkrat zasledimo v slovenskih
učbenikih in zbirkah vaj za fiziko. Opisuje splošno, nerealno situacijo, za katero lahko
rečemo, da je nevtralno-nezanimiva. Tudi 90 % drugih srednješolskih učiteljev je nalogo
označilo kot nevtralno-nezanimivo, 10 % pa kot nevtralno-zanimivo.

Tabela 38: Osmi par nalog (poglavje energija).

naloga

8a

8b

Sprememba telesne temperature 50 kg
oseba porabi pribliţno 2000 kcal
pridobljenih s hrano v enem dnevu.
Kolikšna je sprememba temperature
telesa, če se 10 % te energije pridobljene s
hrano pretvori v notranjo energijo in se jo
pri tem nič ne izgubi? Kakšne
predpostavke ste naredili? (Etkina,
Gentile, & Van Heuvelen, 2013)

Klada drsi po klancu navzdol.
Polovica spremembe
potencialne energije se porabi
za segrevanje klade. Za koliko
kelvinov se klada segreje, če se
v navpični smeri spusti za 1,0
m? Specifična toplota klade je
500 Jkg-1K-1. (Hribar, Oblak,
Tomaţič, & Trampuš, 2002)

moja
nevtralna-zanimiva, računska, povezava z
nevtralna-nezanimiva, računska
ocena
biologijo človeka
konteksta
50 % dekliška
drugi
90 % nevtralna-nezanimiva
40 % nevtralna-zanimiva
učitelj
10 % nevtralna-zanimiva
10 % nevtralna-nezanimiva
kontekst
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3.5.8.1 ANALIZA REZULTATOV 8. PARA NALOG GLEDE NA SPOL
Tabela 39: Porazdelitev odgovorov med fanti in deklet pri 8. paru nalog.

Spol

a)
8. naloga
b)

Skupaj

Skupaj

Fantje

Dekleta

Frekvenca

68

80

148

Odstotek

66,7 %

79,2 %

72,9 %

Frekvenca

34

21

55

Odstotek

33,3 %

20,8 %

27,1 %

Frekvenca

102

101

203

Odstotek

100,0 %

100,0 %

100,0 %

Tabela 40: Rezultati ugotavljanja statistične pomembnosti razlik s testom χ2 med spoloma
pri 8. paru nalog.

Pearsonov Hi-kvadrat
N veljavnih

Vrednost
testa

df

p-vrednost

4,041a

1

,044

203

a. 0 celic (0,0 %) ima pričakovano frekvenco manj kot 5. Najmanjša
pričakovana frekvenca je 27,36.

Tabela 41: Analiza odgovorov pri 8. paru nalog, pridobljenih z intervjujem na vzorcu 24
deklet in 24 fantov od 1. do 4. letnika iz dveh ljubljanskih gimnazij.

kontekst
dolžina
način reševanja
težavnost
drugo

8a-fantje 8b-fantje 8a-dekleta 8b-dekleta
60 %
22 %
100 %
25 %
0%
0%
0%
0%
20 %
0%
0%
25 %
20 %
66 %
0%
38 %
0%
11 %
0%
12 %

Na podlagi analize rezultatov lahko vidimo, da se je 66,7 % fantov in79,2 % deklet
opredelilo za prvo nalogo. Pri tem paru nalog je bila ugotovljena statistična pomembnost
razlik med nalogama, iz česar lahko sklepamo, da se rezultat ujema z našimi pričakovanji,
ko smo nalogo ocenili kot nevtralno-zanimivo. Tudi analiza intervjujev dijakov in dijakinj
kaţe na to, da jih pritegnejo naloge, ki so v povezavi z resničnim ţivljenjem ter se
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navezujejo na biologijo oz. delovanje človeškega telesa. Vsa dekleta, ki so izbrala prvo
nalogo, so jo izbrala zaradi konteksta, pri fantih je odstotek nekoliko niţji, pa še vedno
visokih 60 %. Fantje in dekleta, ki so izbrali drugo nalogo, so se zanjo odločili predvsem
zaradi teţavnost, dekleta pa tudi zaradi načina reševanja.

3.5.8.2 ANALIZA REZULTATOV 8. PARA NALOG GLEDE NA LETNIK
Tabela 42: Rezultati ankete pri osmem paru nalog, razvrščeni po spolu in letniku.

Spol in letnik
Fantje (1. l) Fantje (2. l) Fantje (3. l) Fantje (4. l) Dekleta(1.l) Dekleta(2.l) Dekleta(3.l) Dekleta(4.l)

8. naloga

a)

b)
Skupaj

Frekvenca

19

17

16

16

32

20

16

12

Odstotek

67,9 %

68,0 %

64,0 %

66,7 %

94,1 %

76,9 %

76,2 %

60,0 %

Frekvenca

9

8

9

8

2

6

5

8

Odstotek

32,1 %

32,0 %

36,0 %

33,3 %

5,9 %

23,1 %

23,8 %

40,0 %

Frekvenca

28

25

25

24

34

26

21

20

Odstotek

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

8. par nalog
100%
90%
80%
70%
60%

1. letnik

50%

2. letnik

40%

3. letnik

30%

4. letnik

20%
10%
0%
fantje (8a)

dekleta (8a)

fantje (8b)

dekleta (8b)

Slika 15: Grafični prikaz porazdelitve rezultatov pri 8. paru nalog glede na spol in letnik.
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Iz analize podatkov lahko ugotovimo, da se mnenje fantov, glede na letnik nič ne
spremeni. Pri dekletih pa opazimo upadanje zanimanja za prvo nalogo, toda še vedno
ostaja večji deleţ deklet za prvo nalogo. Takšen trend je podoben, kot smo ga ţe zasledili
prej. Poudariti je potrebno, da je privlačnost naloge funkcija več parametrov, poleg
konteksta vpliva na privlačnost tudi percepcije o teţavnosti. Kaţe, da, vpliv teţavnosti
naloge z leti pri dekletih narašča (»ni vaţno ali je naloga vsebinsko zanimiva ali ne, vaţno
je, da jo bom znala rešiti«).

3.5.9 DEVETI PAR NALOG (POGLAVJE MERJENJE)
Deveti par nalog je iz poglavja merjenje. Prva naloga iz tega para je računska, brez
konteksta in z malo besedila. Uvrstili smo jo med nevtralno-nezanimive naloge tako kot 80
% preostalih srednješolskih učiteljev. Druga naloga iz tega para vsebuje daljše in
konceptualno bogatejše besedilo. V kontekstu se prepletata fizika ter biologija, in sicer s
poudarkom na preoblikovanje telesne mase, na osnovi česar smo nalogo uvrstili med
dekliške. Drugi srednješolski učitelji so nalogo v 60 % uvrstili med nevtralno-zanimive in
v 40 % med dekliške naloge.

Tabela 43: Deveti par nalog (poglavje merjenje).

naloga

moja
ocena
konteksta
drugi
učitelj
kontekst

9a

9b

Aluminijasti kvader ima
stranice 8,3 cm, 26,8 cm in 35
cm. Gostota aluminija je 2,7
kg/dm3. Izračunajte maso
kvadra. (Hribar, Oblak,
Tomaţič, & Trampuš, 2002)

Med shujševalno kuro se masa človeka
zmanjša za 5%. Če je poleg tega še telesno
aktiven, se krepijo mišice in zmanjšuje
količina maščevja, zaradi česar se gostota
telesa poveča za 2%. Ocenite za koliko % se
spremeni prostornina telesa. (Etkina,
Gentile, & Van Heuvelen, 2013)

nevtralna-nezanimiva,
računska, krajše besedilo

dekliška, računska, biologija človeka, daljše
besedilo

80 % nevtralna-nezanimiva
20 % nevtralna-zanimiva

60 % nevtralna-zanimiva
40 % dekliška
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3.5.9.1 ANALIZA REZULTATOV 9. PARA NALOG GLEDE NA SPOL
Tabela 44: Porazdelitev odgovorov med fanti in dekleti pri 9. paru nalog.

Spol

a)
9. naloga
b)

Skupaj

Skupaj

Fantje

Dekleta

Frekvenca

58

36

94

Odstotek

56,9 %

35,6 %

46,3 %

Frekvenca

44

65

109

Odstotek

43,1 %

64,4 %

53,7 %

Frekvenca

102

101

203

Odstotek

100,0 %

100,0 %

100,0 %

Tabela 45: Rezultati ugotavljanja statistične pomembnosti razlik s testom χ2 med spoloma
pri 9. paru nalog.
Hi-kvadrat test

Pearsonov Hi-kvadrat
N veljavnih

Vrednost
testa

df

p-vrednost

9,190a

1

,002

203

a. 0 celic (0,0 %) ima pričakovano frekvenco manj kot 5. Najmanjša
pričakovana frekvenca je 46,77.

Tabela 46: Analiza odgovorov pri 9. paru nalog, pridobljenih z intervjujem na vzorcu 24
deklet in 24 fantov od 1. do 4. letnika iz dveh ljubljanskih gimnazij.

kontekst
dolžina
način reševanja
težavnost
drugo

9a-fantje 9b-fantje 9a-dekleta 9b-dekleta
17 %
75 %
30 %
88 %
17 %
0%
20 %
0%
0%
0%
0%
0%
67 %
25 %
40 %
12 %
0%
0%
10 %
0%

Analiza rezultatov je pokazala, da se je za prvo nalogo odločili 56,9 % dijakov in le 35,6 %
dijakinj, za drugo nalogo pa 64,4 % dijakinj in 43,1 % dijakov. Na podlagi Hi-kvadrat testa
je bila pri devetem paru nalog ugotovljena statistična pomembna razlika med spoloma,
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zardi česar lahko potrdimo, da je v tem primeru kontekst naloge vplival na odločitev deklet
in fantov. Dekleta so v večini primerov izbrale nalogo, za katero smo predpostavili, da je
po vsebini dekliška, fante pa je bolj pritegnila naloga z nevtralno vsebino. Iz analize
intervjujev vidimo, da je pri dekletih, ki so izbrale drugo nalogo, v kar 88 % odločal
kontekst naloge, pri fantih pa v 75 %. Dijaki in dijakinje, ki jih je pritegnila druga naloga,
so kot vzrok za izbiro največkrat navedli povezanost vsebine naloge z realnim ţivljenjem
ter zanimanje za hujšanje. Za dijake in dijakinje, ki jih je prepričala prva naloga, je bilo
ključnega pomena teţavnostna stopnja naloge, pri fantih kar v 67 %, pri dekletih pa v 40
%. Nalogo so izbrali, ker se jim je zdela laţja oz. bolj preprostejša.

3.5.9.2 ANALIZA REZULTATOV 9. PARA NALOG GLEDE NA LETNIK
Tabela 47: Rezultati ankete pri devetem paru nalog, razvrščeni po spolu in letniku.

Spol in letnik
Fantje (1. l) Fantje (2. l) Fantje (3. l) Fantje (4. l) Dekleta(1.l) Dekleta(2.l) Dekleta(3.l) Dekleta(4.l)

9. naloga

a)

b)
Skupaj

Frekvenca

15

18

15

10

9

4

12

11

Odstotek

53,6 %

75,0 %

60,0 %

41,7 %

26,5 %

16,0 %

57,1 %

55,0 %

Frekvenca

13

6

10

14

25

21

9

9

Odstotek

46,4 %

25,0 %

40,0 %

58,3 %

73,5 %

84,0 %

42,9 %

45,0 %

Frekvenca

28

24

25

24

34

25

21

20

Odstotek

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %
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9. par nalog
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%

1. letnik

50,00%

2. letnik

40,00%

3. letnik

30,00%

4. letnik

20,00%
10,00%
0,00%
fantje (9a)

dekleta (9a)

fantje (9b)

dekleta (9b)

Slika 16: Grafični prikaz porazdelitve rezultatov pri 9. paru nalog glede na spol in letnik.
Iz analize podatkov lahko vidimo precejšnje nihanje pri všečnosti ene ali druge naloge tako
pri dekletih kot pri fantih. Dekleta v prvih dveh letnikih pokaţejo več zanimanja za
konceptualno bogatejšo nalogo, v 3. in 4. letniku pa se zgodi preobrat in odločitev deklet je
večja za prvo nalogo, ki je brez koncepta, laţja, in imajo pri njenem reševanju manj dela.
Pri fantih pa opazimo nihanje v všečnosti od ene ali do druge naloge.

3.6 SKLEPNE UGOTOVITVE
V diplomskem delu smo ugotavljali, ali kontekst fizikalne naloge vpliva na privlačnost
naloge med dekleti in fanti. Raziskovanje tega vpliva je potekalo na dveh ravneh, zato smo
raziskovalni del diplomskega dela razdelili v dva sklopa.
V prvem sklopu raziskovalnega dela nas je zanimalo, kakšne naloge glede na kontekst
najpogosteje srečamo v slovenskih srednješolskih učbenikih in zbirkah vaj za fiziko. V
raziskavo smo vključili en učbenik in dve zbirki nalog (naslovi so navedeni v poglavju
3.2.2), naloge smo na podlagi rezultatov mednarodne raziskave ROSE razvrstili po
tematiki v štiri skupine. Prva skupina so naloge, ki vsebujejo fantovsko tematiko, druga
skupina so naloge z dekliško, tretja skupina so nevtralno-zanimive in četrta skupina so
nevtralno-nezanimive naloge. Pri tem razvrščanju sta razen mene sodelovala še dva
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srednješolska učitelja. Analiza razvrščanja je pokazala, da je preteţni del nalog, ki smo jih
vključili v prvi del raziskave, po vsebini nevtralno-zanimivih (49 %), sledijo jim fantovske
naloge (27 %) in nevtralno-nezanimive (24 %). Nalog z dekliško vsebino je v povprečju le
v 1 % primerih. Zavedamo se, da je naša karakterizacija lahko precej subjektivna, zato smo
se odločili primerjati svoje mnenje z mnenji drugih srednješolskih učiteljev. Sestavili smo
anketni vprašalnik, ki je vseboval 44 fizikalnih nalog, med katerimi je bilo 30 nalog iz
nabora nalog, ki sem jih še z dvema učiteljema predhodno kategorizirala ter 14 nalog iz
tujega učbenika College Physics. Omeniti je potrebno, da srednješolskim učiteljem nismo
predstavili izsledkov mednarodne raziskave ROSE in so svoje mnenje o tem, v katero
skupino spada posamezna naloga, podali po svoji presoji in pedagoških izkušnjah. Analiza
raziskave, kjer so bili vključeni srednješolski učitelji, je pokazala, da so učitelji dane
naloge večinoma uvrstili med nevtralno-zanimive (50%), in da je nalog, ki vsebujejo
dekliško vsebino, le 2 %. Primerjava rezultatov razvrščanja fizikalnih nalog, ki sta jo
opravile dve skupine učiteljev, v prvi skupini sem sodelovala jaz in še dva srednješolska
učitelja ter druga skupina v kateri je porazdelitev nalog glede na vsebino, opravilo 10
srednješolskih učiteljev je pokazala, da sta obe skupini največ nalogam pripisali nevtralnozanimivo vsebino (1. skupina 49 %, 2. skupina 50%), sledijo naloge s fantovske vsebino
(1. skupina 27 %, 2. skupina 25%)
in nevtralno-nezanimive (1. skupina 24 %, 2. skupina 32%). Po oceni obeh skupin pa je
najmanj nalog z dekliško vsebino (1. skupina 1 %, 2. skupina 2%). Poudariti je potrebno,
da je kategorizacija nalog med vsemi učitelji potekala individualna in smo jih razvrstili v
dve skupini zgolj po naboru nalog, katerega so kategorizirali. Primerjava kategorizacij
obeh skupin je še dodatno podkrepila ugotovitev, da so naloge, ki jih srečamo v slovenskih
učbenikih in zbirkah vaj za fiziko, po večini nevtralno-zanimive in da je razmerje med
fantovskimi in dekliškimi nalogami v prid fantov.
V drugem sklopu raziskovalnega dela smo ţeleli preveriti, kako kontekst fizikalnih nalog
vpliva na privlačnost med dekleti in fanti in kako se percepcija privlačnosti nalog
spreminja med štirimi let srednje šole. Ocenjevanje tega vpliva je potekalo na vzorcu
dijakov in dijakinj vseh štirih letnikov gimnazijskega programa preko anketnega
vprašalnika, sestavljenega izključno za to diplomsko nalogo ter na podlagi intervjujev. Iz
vsakega letnika obeh gimnazij sem k intervjuju povabila štiri dekleta in štiri fante, skupno
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je sodelovalo v intervjuju 24 deklet in 24 fantov. Intervju sem opravila z vsakim dijakom
individualno s pomočjo snemalnika in posnetke nato analizirala. Zanimalo pa me je, kateri
dejavnik (tema,vsebina, dolţina naloge, način reševanja …) je v največji meri vplival na
izbor ene od nalog pri vsakem od devetih parov nalog.
Na podlagi rezultatov lahko trdimo, da se je večina deklet v vseh primerih, kjer so morale
izbrati med fantovsko in dekliško nalogo ali med dekliško in nevtralno-zanimivo, odločile
za dekliško nalogo, fante pa so bolj pritegnile naloge s fantovsko ali z nevtralno-zanimivo
tematiko. Podobne rezultate so obravnavali v raziskavi (Kerger, Martin, & Brunner, 2011),
kjer lahko zasledimo, da predstavitev naravoslovja s pomočjo dekliških kontekstov poveča
zanimanje deklet v naravoslovne predmete.

V nalogah s fantovsko temo in nevtralno-zanimivih nalogah so dijakinje in dijake v vseh
primerih bolj pritegnile nevtralno-zanimive naloge. Le-te so bile v primerjavi s fantovskimi
nalogami konceptualno bogatejše in po vsebini povezane z ţivljenjskimi situacijami. Na ta
način je moţno v teh primerih razloţiti povečano odločitev fantov za nevtralno-zanimive
naloge. Rezultati so pokazali, da so naloge, ki vsebujejo realno situacijo v povezavi s
športom, biologijo ali biologijo človeka enako privlačne za dekleta in za fante. Pokazalo se
je tudi, da so znane osebe, ki so vključene v kontekst, pozitiven motivacijski faktor pri
obeh spolih. Zanimanje je toliko večje, če so te osebe iz sveta, ki ga dijaki poznajo in se
jim zdi pomemben. Podobne rezultate lahko zasledimo v mednarodni raziskavi ROSE, kjer
so se šport, biologija ter teme v povezavi s človekovim telesom pokazale za priljubljenejše
med dekleti. Tudi v raziskavi (Kerger, Martin, & Brunner, 2011) so prišli do spoznanja, da
je biologija, ne glede na kakšen način jo predstavimo, priljubljena med obema spoloma.
V kolikšni meri bo naloga pritegnila dijake in dijakinje je odvisno tudi od same dolţine
fizikalne naloge, kar se je pokazalo pri sedmem paru nalog. Na podlagi rezultatov sedmega
para nalog vidimo, da je oba spola bolj pritegnila fantovska (po mnenju večine
srednješolskih učiteljev nevtralno-nezanimiva) naloga, z malo besedila in glede na koncept
preprosta, kot pa nevtralno-zanimiva, konceptualno bogata naloga s športno tematiko iz
vsakdanjega ţivljenja z okrepljenim uvodom in sliko. Nadaljnja analiza intervjujev je
pokazala, da je v tem primeru odločilno vlogo pri izbiri med nalogama imela dolţina
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naloge, kar se je pokazalo pri odločitvi obeh spolov; na odločitev fantov pa je v veliki meri
vplivala tudi teţavnost naloge. V tem primeru bi bila lahko moţna razlaga, da dijaki in
dijakinje na podlagi dolţine naloge sklepajo o njeni teţavnosti. V kolikor ocenijo, da je
naloga preteţka, jih ne pritegne k reševanju. Znano je, da dijake pritegnejo naloge, ki so po
teţavnosti mejne glede njihove sposobnosti (tj, da predstavljajo ravno pravšnji izziv).
Pri analizi odgovorov glede na letnik in spol se je pri dekletih v višjih letnikih pokazal
trend upadanja zanimanja za konceptualno bogatejše naloge in večanje zanimanja za
naloge, ki so konceptualno preprostejše in za katere ocenijo, da so kos. Takšen trend
opazimo pri prvem, četrtem, petem, osmem in devetem paru nalog. Zavedamo se, da na
zanimivost fizikalne naloge vpliva več faktorjev, med katere lahko uvrstimo temo,
kontekst, dolţino naloge, teţavnost in način reševanja. Pri dekletih bi bila moţna razlaga
za trend, ki ga opazimo pri zgoraj naštetih nalogah, posledica njihove presoje o teţavnosti
nalog. Trend lahko tudi nakazuje, da se pri dekletih percepcija o teţavnosti naloge med
štiriletnim šolanja spreminja in se zdi, da ta vpliv z leti narašča. Dekletom ni več toliko
pomembno, kakšno nalogo rešujejo, ampak ali jo bodo znale rešiti. Tekom gimnazije
(p)ostanejo uspešna pri fiziki tista dekleta, ki sprejmejo/se prilagodijo reševanju nalog, ki
so bliţje fantom. Če je to res, potem bi lahko s premišljeno spremembo konteksta oz tipa
nalog morda k fiziki pritegnili tudi tista dekleta, ki se sedaj ne indetificirajo s fiziko.

Raziskava, ki je predstavljena v moji diplomski nalogi, je pokazala dve ugotovitvi. Prva je,
da so fizikalne naloge v strokovni literaturi, namenjeni srednješolcem, po temah bliţje
fantom kot pa dekletom, kar je mogoče eden od vzrokov, zakaj je fizika kot predmet v
osnovni šoli in tudi v srednji bolj priljubljena med fanti kot pa med dekleti.

Druga ugotovitev je, da je med mnogimi faktorji, ki oblikujejo zanimivost naloge, kontekst
tisti, ki je najpogosteje vplival na odločitve o izbiri naloge, in sicer enako pri dijakih in
dijakinjah. Nikakor pa ne smemo zanemariti mnenja o teţavnosti naloge, kar je tudi
vplivalo na njihovo odločitev.
Kako povečati zanimanje mladih, predvsem pa deklet za fiziko, je kompleksno vprašanje.
Ena od moţnosti, ki bi mogoče pripomogle k popularizaciji fizike, bi bila, da bi dijakom in
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dijakinjam ponudili fizikalne naloge, ki bi se po vsebini navezovale na šport, biologijo ali
medicino in bi črpale kontekst iz ţivljenjskih situacij, ki so dijakom blizu. Takšne naloge
so se izkazale v tej raziskavi zanimive tako za fante kot tudi za dekleta. Obenem pa bi
morali tudi učno snov predstaviti tako, da bi pritegnila dijake. Tega v tej raziskavi nismo
omenjali, ker smo bili omejeni s časom. Ponuja pa moţnost nadaljnjega raziskovanja o
tem, ali bi z ustrezno izbiro fizikalnih tem pri razlagi in tudi utrjevanju snovi z nalogami s
področja, ki so mladim blizu in zato privlačna, pripomogli k večjemu zanimanju dijakov za
fiziko.
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5 PRILOGE
5.1 PRILOGA 1
Primeri kategorizacije fizikalnih nalog.

PREMO GIBANJE

Tip
Način
št.
problema reševanja besed

1.

Tekač preteče razdaljo 100 m enakomerno v 12 sekundah.
Kolikšna je njegova hitrost? Hitrost izrazi v metrih na
sekundo in v kilometrih na uro!

4

računska

22

2.

Kako daleč pride kolesar s hitrostjo 4m/s v pol ure?

4

računska

11

3.

V kolikšnem času pride kolesar s hitrostjo 4 m/s iz
Ljubljane v 24 km oddaljen Kranj?

4

računska

15

4.

15 sekund po blisku zaslišiš grom. Hitrost zvoka je 340
m/s. Kako daleč je blisk?

3

računska

14

Preveri skalo merilnika v avtomobilu! Ko voznik vzdrţuje
5. določeno hitrost avtomobila, meriš kot sopotnik čas za
razdaljo med zaporednima kilometrskima znamenjema.

1

poskus

22

Pika, ki jo naredi elektronski curek na 40 cm širokem
televizijskem zaslonu, popiše 625 črt v 1/30sekunde. S
kolikšno hitrostjo se giblje pika po zaslonu?

3

računska

25

1

pojasni

43

3

računska

22

1

računska

23

Naveţi na vrvico kroglice v kvadratnem zaporedju, tako da
so oddaljene od začetka vrvice npr. za 10 cm, 40 cm, 90
10. cm, 160 cm, 250 cm. Vrvico drţi na drugem koncu, da
mirno visi in se začetek dotika tal. Vrvico spusti! Kroglice
enakomerno udarjajo ob tla. Zakaj?

3

pojasni

43

11. Oceni, kolikšen pospešek zmore hišno dvigalo?

3

poskus

7

6.

Hitrost izstrelka iz pištole lahko merimo takole: Izstrelek
usmerimo skozi dve razmaknjeni plošči iz lepenke, ki se
7. vrti na skupni gredi. Streljamo vzporedno z osjo. Luknji, ki
ju naredi izstrelek, sta premaknjeni za določen lok. Nariši
poskus in izpelji izraz za hitrost!
Kolesar se spusti po klancu. Giblje se s pospeškom 0,5
8. m/s2. Kolikšno hitrost doseţe v 8 sekundah? Kolikšno pot
prevozi v tem času?
Vlak odpelje s postaje enakomerno pospešeno in prevozi
9. 0,5 km, preden doseţe hitrost 36 km/h. Koliko časa
potrebuje za to pot? Kolikšen je pospešek?
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Voznik vozi s hitrostjo 100 kilometrov na uro, ko zagleda
pred seboj oviro. Potrebuje pa 0,5 sekunde, preden pritisne
12. na zavoro. Koliko metrov še prevozi, preden pritisne na
zavoro. Koliko metrov še prevozi, preden se ustavi, če je
pospešek med zaviranjem enak -4,5 m/s2?
Vlak Ljubljana-Zalog odpelje ob 700. Preden doseţe polno
hitrost, se giblje 2 minuti enakomerno pospešeno s
pospeškom 0,1 m/s2, nato enakomerno; preden se ustavi, pa
pelje spet dve minuti enakomerno pospešeno s pospeškom 13.
0,1 m/s2. Razdalja med Ljubljana-Zalog meri 8 km. Vmes,
6 km od Ljubljane, je postaja Polje. Kdaj pripelje vlak v
Polje? Tam stoji minuto. Kdaj pride v Zalog? Nariši graf za
pot, za hitrost in za pospešek!
Pri pospešenem gibanju včasih povemo povprečno hitrost
v = s/t, to je hitrost, s katero bi telo pri enakomernem
14.
gibanju v enakem času naredilo enak premik. Kolikšna je
povprečna hitrost vlaka iz prejšnje naloge?
Na cesti so štiri znamenja po 20 m narazen. Mimo pelje
avto. Od prvega do drugega znamenja potrebuje 2,2 s, od
drugega do tretjega 1,9 s, od tretjega do četrtega pa 1,7 s.
15.
Nariši graf za pot. Kolikšne so srednje hitrosti v
posameznih časovnih intervalih? Nariši graf za hitrost!
Kakšen je pospešek?
Črtice na sliki 2.9 kaţejo lego nekega telesa ob trenutkih, ki
so po 0,025 sekunde razmaknjeni.
16.

3

računska

44

3

računska,
grafična

67

4

računska

34

3

računska,
grafična

48

3

računska,
grafična

17

Kako globoko pade kamen v 1sekundi? Kako globoko v 2,
3, 4,… sekundah? Kolikšno pot naredi v prvi, drugi,
17.
4
računska
tretji,… sekundi? V kakšnem razmerju so te poti med
seboj? Zanemari zračni upor!
Koliko časa pada kamen v 10 m globok vodnjak? S
18.
3
računska
kolikšno hitrostjo prileti na dno?
Kamen vrzi navpično navzgor s hitrostjo 15 m/s! Kako
19. visoko bo priletel? S kakšno hitrostjo in po kolikšnem času
3
računska
bo padel nazaj na tla?
Kolikšno hitrost bi morali v navpični smeri dati kamnu, da
20.
4
računska
bi se vzdignil do višine 25 m?
Raketa, ki jo izstrelijo navpično navzgor, se giblje najprej 2
sekundi s pospeškom 10 ms-1navzgor, nato prosto leti.
Nariši grafe za pospešek, hitrost in pot v odvisnosti od
računska,
21.
1
grafična
časa! Koliko časa leti raketa navzgor in kako visoko
prileti? Koliko časa traja celoten let in s kolikšno hitrostjo
prileti na tla? Zračni upor zanemari!
(Kuščar, Moljk, Kranjc, Peternelj, Rosina, & Strnad, Fizika za srednje šole I. del, 1999)
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33

15
24
17

52

Tip
Način
problema reševanja

NAVOR
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Ko odpreš vrata, pritisneš na kljuko s silo 20 N navzdol v
razdalji 7 cm od osi. Kako velik je navor?
Za vrtanje luknje v les z mizarskim svedrom je potreben
navor 3 Nm. Kolikšna mora biti sila, če meri ročica 13 cm?
Elektromotor deluje na svojo kotvo z navorom 30 Nm.
Kako velika mora biti jermenica (to je kolo, čez katero teče
gonilni jermen), da na obodu potegne s silo 500 N?
Deska, ki je dolga 4 m, je podprta na sredini. Na koncu
deske stoji moţ s teţo 700 N. Kam naj se postavi drugi, ki
tehta 900 N, da bosta v ravnovesju?
Pri kleščah meri daljša ročica 15 cm, krajša pa 3,5 cm. Da
preščipneš 1mm debelo ţico, moraš stisniti na daljši strani s
silama po 50 N. kolikšni sili delujeta na ţico?
Pri vitlu, npr. pri vodnjaku, ima gred premer 15 cm, kolo pa
1,2 m. S kolikšno silo je treba vleči na obodu kolesa pri
dviganju 200 N teţkega vedra?
Podlaket je 35 cm dolga; kita mišice, ki sluţi za dviganje,
je pritrjena v razdalji 8 cm od komolca. Masa podlakti je
1,5 kg, njeno teţišče pa je v razdalji 16 cm od komolca.
Oceni, s kolikšno silo vleče kita, če drţiš v roki pet
kilogramsko kroglo! Pri tem naj bo podlaket v vodoravni,
nadlaket pa v navpični legi.

7.

Kolesar pritisne na pedal pri biciklu s silo 100 N. Ročica
meri 18 cm. Na isti osi je zobato kolo, ki ima 52 zob.
8. Čezenj teče veriga, ki teče potem čez manjše kolo z 22
zobmi, ki je na skupni osi z zadnjim kolesom bicikla (radij
35 cm). S kolikšno silo potiska cesta bicikel naprej?
Pri rimski tehtnici je stalna ročica dolga 2 cm. Na drugi
strani je pomična polkilogramska uteţ. Kako daleč od osi
9. moramo postaviti uteţ, kadar imamo na kavlju 10 N teţak
predmet? Kako daleč pa, če tehta predmet 20 N, 30 N,…?
Nariši skalo! Ali je linearna?
Delavca neseta tovor teţak 400 N na 2 m dolgem lahkem
drogu. Drog drţita vsak na enem koncu. Tovor ni na sredi,
10.
ampak je obešen 0,75 m daleč od sprednjega konca. Kateri
delavec nosi teţje? Koliko nosi vsak?
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št.
besed

3

računska

20

1

računska

21

1

računska

29

3

računska

30

1

računska

29

1

računska

27

3

računska

55

3

računska

53

3

grafična

43

1

računska

36

11.

12.
13.
14.

Delavec drţi 1,6 m dolgo lopato s koto 45. Z eno roko drţi
za konec ročaja, z drugo na sredi. Lopata z naloţenim
peskom tehta skupaj 70 N. S kolikšnima silama delujeta
roki na ročaj lopate, če je sila prve roke pravokotna na osi
ročaja? Teţo ročaja zanemari!
Na konceh 1 m dolgega vodoravnega vzvoda delujeta dve
navpični sili, ki merita 20 N in 30 N. Poišči rezultanto obeh
sil!
Zakaj imamo prestave pri biciklu?
Na lestvi, ki je prislonjena na zid, stoji moţ. Kdaj je bolj
verjetno, da bo lestev zdrsnila, ko je moţ na spodnjem
koncu lestve, ali ko je bliţe gornjemu koncu?
Igrača »jo-jo« je narejena iz dveh koleščkov, ki ju druţi
kratka gred (osni presek ima obliko črke H). na gred je
navita vrvica. Jo-jo naj miruje na ravni mizi. S kolikšnim
kotom  glede na mizo (glej sliko) moramo narahlo
povleči vrvico, da se jo-jo ne bo zakotalil?

15.

1

računska

47

4

računska

20

3

pojasni

6

3

pojasni

31

3

računska

49

(Kuščar, Moljk, Kranjc, Peternelj, Rosina, & Strnad, Fizika za srednje šole I. del, 1999)

DELO IN ENERGIJA
10.01

Traktor vleče prikolico s silo l,7 kN po vodoravni cesti.
Koliko dela opravi na poti 4,0 km?

Koliko dela opravimo, ko vrečko moke z maso 1,75 kg
počasi dvignemo 2,0 m visoko?
Dvigalo dvigne tovor s stalno hitrostjo 20 m visoko in pri
10.03 tem opravi delo l00 kJ. S kolikšno povprečno silo je
napeta vrv dvigala?
10.02

Motorček otroškega avtomobilčka opravi 1200 J dela, če
vanj vstavimo popolnoma novo baterijo. Največ kolikšno
10.04
pot lahko prevozi avtomobilček po vodoravnih tleh, če ga
med enakomerno voţnjo zavira sila l5 N?
Deklica vleče sani s silo 50 N po vodoravni cesti. Kot
10.05 med vlečno silo in cesto je 30. Koliko dela opravi, ko
prehodi 20 m?
Deček vleče voziček z maso 7,5 kg s silo 10 N, ki oklepa
10.06 kot 37 z vodoravnico. Koliko dela opravi na vodoravni
poti l0 m? A 8,0J; B 10J; C 31J; D 80J
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št.
Tip
Način
problema reševanja besed
1

računska

15

4

računska

13

1

računska

22

1

računska

29

4

računska

23

4

računska

30

Konj privleče voz 3,5 km daleč v 40 minutah. a) Koliko
10.07 dela opravi, če vleče s silo 450 N? b) S kolikšno močjo

vleče?
Pri enakomerni voţnji s hitrostjo 100 km/h deluje motor
10.10 avtomobila z močjo 20 kW. Kolikšna je rezultanta sil, ki
zavirajo gibanje avtomobila?
Telovadec z maso 70 kg pleza po vrvi navzgor. Kolikšna
je njegova moč, če se vsako sekundo dvigne za 1 m?
Motorno letalo leti s hitrostjo 200 km/h in vleče za seboj
10.12 jadralno letalo. Kolikšna moč je za to potrebna, če je sila
vrvi 1500 N?
Motor dvigala ima mod 6,0 kW. Z največ kolikšno
10.13 hitrostjo lahko dviguje breme z maso 1000 kg, če je
izkoristek 80 %?
10.11

Dvigalo mora dvigati breme s hitrostjo 0,20 ms-1.
10.14 Kolikšna je največja masa bremena, ki ga s to hitrostjo
lahko dviga motor, če deluje z močjo 200 W?

1

računska

21

1

računska

20

3

računska

19

1

računska

23

1

računska

19

1

računska

25

3

računska

25

1

računska

50

1

računska

29

1

računska

27

Kolikšno najmanjšo moč razvije kolesar z maso 75 kg, ki
10.15 se giblje enakomerno s hitrostjo 18 km/h v klanec z

nagibom 8? Trenje in upor zraka zanemarimo.
l0 kg sladkorja na sekundo se usipa na tekoči trak, ki se v
vodoravni smeri premika s hitrostjo 2,0 ms-1. Hitrost
sladkorja pred dotikom s trakom je zanemarljiva. a) S
10.16
kolikšno silo je treba vleči trak? b) S kolikšno močjo
mora motor poganjati trak, če se 10 % celotne moči
porabi za trenje?
Na letališču dvigujejo prtljago v letalo po tekočem traku z
naklonskim kotom 20. Za gibanje traku s hitrostjo 0,65
10.17
ms-1 potrebujejo l,2 kW moči. Kolikšna je masa prtljage
na tekočem traku?
S tekočim trakom dvigujemo pesek 25 m visoko. Motor
10.18 prejema moč 6 kW, za dviganje peska pa se porabi 40 %

prejete moči. Koliko ton peska dvigne motor v 1 uri?
Za dviganje bremen pogosto uporabljamo škripčevje. Iz
naprave visita dve vrvi. Prvo vlečemo navzdol, na drugo
10.19 pa priveţemo breme. Ko potegnemo prvo vrv za 7 m
1
računska
41
navzdol, se breme dvigne za 2 m. Največ kolikšno breme
lahko dvignemo, če vlečemo s silo 200 N?
Sonce odda vsako sekundo 4,01026 J energije. Koliko
10.20
3
računska
11
kWh je to?
(Hribar, Oblak, Tomaţič, & Trampuš, Mehanika in toplota: Zbirka nalog : fizika za 1. in 2.
letnik srednjih šol, 2002)
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5.2 PRILOGA 2
Anketni vprašalnik za srednješolske učitelje fizike.

VPLIV KONTEKSTA FIZIKALNIH NALOG NA PRIVLAČNOST
ZA DEKLETA IN FANTE
Spoštovani!
Sem Maja Uljan in zaključujem študij na Fakulteti za matematiko in fiziko v
Ljubljani, smer Fizika. V sklopu priprave svojega diplomskega dela bom izvedla
anketni vprašalnik. Pridobiti ţelim informacije, ki mi bodo v pomoč pri izdelavi
diplomskega dela. Sodelovanje v anketnem vprašalniku je anonimno, pridobljeni
rezultati bodo uporabljeni izključno v moji diplomski nalogi. Prosila bi Vas, če lahko
odgovorite na spodnjo anketo in mi jo vrnete na moj e-mail naslov:
uljancelinmaja@gmail.com.
Za Vaše sodelovanje, dragocen čas in pomoč se Vam najlepše zahvaljujem.
Fizikalne naloge, ki jih srečamo v učbenikih in zbirkah nalog za srednješolce, so
razvrščene po tematskih poglavjih. Avtorji fizikalnih nalog poskušajo v nalogah v
čim večji meri pokriti cilje, ki jih narekuje učni načrt, manj pozornosti pa posvečajo
uravnoteţeni izbiri vsebin, ki bi bile enako privlačne za dijake in dijakinje. V svojem
diplomskem delu poskušam ugotoviti, kakšna je zastopanost različnih tipov nalog in
kontekstov med tipičnimi fizikalnimi nalogami v slovenskih srednješolskih
učbenikih. Poleg tega ţelim ugotoviti ali obstaja razlika v dojemanju privlačnosti
nalog med dijaki/dijakinjami in učitelji/učiteljicami.
Dane naloge razvrstite glede na njihovo vsebino v eno od skupin:
1 – fantovska naloga,
2 – dekliška naloga,
3 – nevtralna, zanimiva,
4 – nevtralna, nezanimiva.
Poleg vsake naloge dopišite v zadnji stolpec številko, ki po vašem mnenju najbolje
ustreza nalogi, glede na njeno vsebino. Pri zadnjih dveh kategorijah ocenite
zanimivost naloge s stališča dijakov, glede na vaše izkušnje.
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naloga
1
2

Grelec porabi 10 g kurilnega olja v sekundi. V kolikšnem času zgori 250 kg
olja?
Zakaj mora biti »manšeta« med merjenjem krvnega tlaka v višini srca?
Namig: hidrostatični tlak v krvi vpliva na natančnost izmerka.
Potovalni kovček, ki ima 25 kg, drţimo na enem kraju za ročaj, na drugem
pa sloni na kolescih. S kolikšno silo lahko zadrţujemo kovček v vodoravni
legi?

3

4

5

Koeficient površinske napetosti kisa pri 15°C merimo z okroglo ţično zanko,
ki jo obesimo na občutljivo vzmetno tehtnico. Premer zanke je 12 cm, masa
pa 20 g. Ko se pri merjenju zanka odtrga od kapljevine, pokaţe vzmetna
tehtnica silo 0,227 N. Izračunajte koeficient površinske napetosti kisa. V
računu uporabite podatek, da je teţa 100 g uteţi enaka 0,98 N.
Kdo bo zmagal v dirki po vodnem toboganu? Otrok z maso m in odrasel z
maso 4 m istočasno začneta drseti z vrha vodnega tobogana z naklonom 30°
glede na vodoravnico. Kdo pride prej na konec?
Povej vse Na vrhu hriba so sani, kot je prikazana na sliki. Dodaj vse podatke,
za katere misliš, da so potrebni pri opisu gibanja sani, ki drsijo po hribu in se
ob vznoţju ustavijo. Nato povej vse o tem dogodku.

6

7

8

Na sliki je graf hitrosti v odvisnosti od časa za neko telo. a) Kateri del
grafa ustreza gibanju z največjo hitrostjo? b) Kateri del grafa ustreza
gibanju z največjim pospeškom? c) V kateri točki grafa telo spremeni smer
gibanja? č) Ali je po končanem gibanju telo v začetni legi?

Tour de France Med kolesarjenjem s hitrostjo 10 m/s, se Lance Aremstrong
spusti po klancu s pospeškom 1,2 m/s2. Spust traja 10 s. Kaj lahko določiš o
Lancovem gibanju na podlagi danih podatkov? Kaj si predpostavil?
80

Tip
problema

9
10
11
12
13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Rast las Ocenite hitrost rasti vaših las v metrih na sekundo. Navedite
predpostavke, ki ste jih uporabili.
Gred motorja se vrti s 1500 obrati na minuto. Motor izklopimo, v 30 s se
ustavi. Koliko obratov naredi gred motorja med ustavljanjem?
Vodno tehtnico (libelo) lahko uporabimo kot merilnik pospeška. Pospešimo
jo v smeri proti vzhodu. Zračni mehurček v stekleni cevki se pomakne proti A
zahodu, B vzhodu, C severu, D nikamor, ker obmiruje.
Kolikšen je teţni pospešek na Jupitru? Masa Jupitra je okoli 1,91×1027 kg,
polmer pa7,04×l04 km.
Baletka se v odročenju zasuče okrog svoje osi enkrat na sekundo. Ko poloţi
roki k telesu, se njen vztrajnostni moment zmanjša za 60 %. S kolikšno
frekvenco se zdaj vrti baletka?
Vlečnica vleče smučarje navzgor po 600 m dolgem klancu z nagibom 30°
proti vodoravni ravnini. Smučarji imajo maso po 70 kg, sidra pa po 50 kg. Ko
so vsa sidra polna, prepelje vlečnica na vrh po šest smučarjev na minuto.
Kolikšna je moč motorja, če se 60 % moči porablja za trenje?
Travmatske poškodbe moţganov Glede na poročilo o travmatskih poškodb
moţganov, poklicni boksa s pestjo deluje na nasprotnikovo glavo s takšno
silo, kot če bi ga zadela 5,9 kg bowling krogla s hitrostjo 8,9 m/s in se
ustavila v 0,018 s. Ugotovite povprečno silo, s katero pest deluje na glavo.
Plinski vzorec ima maso 0,885 g in prostornino 315cm3 pri tlaku 1,013 bar in
temperaturi 100°C. Izračunajte maso kilomola plina.
Ţirafa dvigne glavo Oceni spremembe tlaka krvi v moţganih ţirafe, medtem
ko dvigne svojo glavo iz trave, na višino da bi jedla listje na drevesu nad
njeno glavo. Brez posebnih zaklopk v svojem krvoţilnem sistemu, bi ţirafa z
lahkoto omedlel, medtem ko dvigne glavo.
Titanik leţi 4 km pod morsko gladino. Katero fizikalno količino lahko določiš
na podlagi tega podatka?
Iz vesolja z veliko hitrostjo prileti v ozračje kos ledu. Zaradi trenja z zrakom
ves led izpari. Kolikšna je začetna hitrost ledu, če se polovica njegove
kinetične energije porabi za pretvorbo ledu v paro? Začelna temperatura ledu
je -50°C, temperatura pare pa 100°C. Specifična toplota ledu je 2,1 kJkg-1 K-1.
V zamrzovalniku zmrzne v 10 minutah 250 g vode s temperaturo 0°C.
Kolikšno moč ima motor hladilnika? Specifična talilna toplota ledu je 334
kJ/kg. Temperatura v zamrzovalniku je -5°C, v kondenzatorju 25 °C,
hladilnik pa deluje desetkrat slabše od idealnega.
Med shujševalno kuro se masa človeka zmanjša za 5%. Če je poleg tega še
telesno aktiven, se krepijo mišice in zmanjšuje količina maščevja, zaradi
česar se gostota telesa poveča za 2 %. Ocenite za koliko % se spremeni
prostornina telesa.
Kroglica z maso 0,10 g leţi na mizi. Navpično nad njo visi druga kroglica
tako, da je razdalja med središčema kroglic l0 cm. Kroglici naelektrimo tako,
da sta njuna naboja nasprotno enaka. Kolikšen je naboj na eni kroglici, če je
električna sila enako velika kakor teţa spodnje kroglice?

81

Dijak je sestavil merilno napravo za merjenje upora ţice, kot kaţe slika.
Koliko napak je naredil? Popravite tako, da bo meritev uspela.
23

24

Dva vzporedna in neskončno dolga vodnika 1 in 2 sta oddaljena drug od
drugega 50 cm. V obeh teče tok 12 A v isto smer. Kolikšna je gostota
magnetnega polja v točkah A, B in C?

Tuljava ima 500 ovojev in presek 3,0cm2. Zaradi vrtenja v polju z gostoto 20
25 mT se v zanki inducira napetost z amplitudo 1,0 V. Kolikšna je frekvenca
vrtenja?
Moţ z maso 80 kg je za noge vezan s 30 m dolgo proţno vrvjo na ograjo
mosta, ki je 50 m nad gladino vode. Ko skoči z mosta, se zaustavi tik nad
26 vodno gladino. Moţa obravnavajte kot točkasto telo. a)S kolikšnim nihajnim
časom zaniha? b)Kako dolgo enako debelo vrv iz iste snovi potrebuje za skok
ţenska z maso 60 kg, da se tudi ona zaustavi tik nad vodno gladino?
6,0 m dolga jeklena ţica ima maso 60,0 g. Napeta je s silo 1000 N. S kolikšno
27 hitrostjo potuje po njej transverzalni val?
Daljnoviden človek brez očal dobro vidi predmete, oddaljene več kot 80 cm.
Ţeli videti predmet, ki je od očesa oddaljen le 20 cm. Kje mora dodatna leča
28 ustvariti sliko, da jo bo dobro videl? Ali je slika realna ali navidezna?
Skicirajte lečo, predmet in sliko. Kakšna je leča in kolikšna je njena goriščna
razdalja?
Svetilki, ki oddajata svetlobni tok l0 W in 5 W, sta druga od druge oddaljeni
29 2,4 m. Na kakšno razdaljo od prve svetilke moramo postaviti list papirja, da
bo papir enako osvetljen z obeh strani?
Curek laserske svetlobe z valovno dolţino 633 nm ima moč 10 mW. Koliko
30 fotonov odda laser vsako sekundo?
V danem trenutku je v radioaktivnem vzorcu 1012 atomov. Razpolovni čas
31 jeder je 30 dni. Izračunajte a) število razpadov v prvi sekundi, b) čas, po
katerem ostane še 104 radioaktivnih atomov, c) aktivnost po tem času.
32 Preverite skalo merilnika v avtomobilu! Ko voznik vzdrţuje določeno hitrost
avtomobila, merite kot sopotnik čas za razdaljo med zaporednima
kilometrskima znamenjema.
33 Skakalci s pečin V mestu Acapulco skačejo skakalci v vodo s 36 m visoke
pečine. Ocenite s kašno hitrostjo priletijo v vodo in koliko časa potrebujejo,
da doseţe vodno gladino. Kaj ste predpostavili? Ali vaša predpostavka pri
izračunu hitrosti da večjo ali manjšo hitrost od tiste, ki jo doseţejo skakalci?
34 Olimpijska smučarka Smučarka Lindsey Vonn smuča navzdol po strmem
pobočju z naklonom 20. Koeficient trenja med njenimi smučmi in snegom
je 0,01. Določite njen pospešek in hitrost 6 sekund po startu.

82

35
36

37

38
39

40

41

42

43

44

»Reaktivno« letalo izpihava iz šobe po 20 kg plinov na sekundo z relativno
hitrostjo 600 m/s. Kolikšna sila potiska letalo?
Pomoč kolesarja pri vzponu Dva prijatelja kolesarita v hrib z naklonom 8°
glede na smer kolesarjenja. Močnejši kolesar pomaga njegovi prijateljici v
hrib, tako da jo potiska 100 m v smeri voţnje s silo 50 N. Ugotovite delo, ki
ga močnejši kolesar opravi pri potiskanju šibkejše kolesarke.

Sprememba telesne temperature 50 kg oseba porabi pribliţno 2000 kcal
pridobljenih s hrana v enem dnevu. Kolikšna je sprememba temperature
telesa, če se 10 % te energije pridobljene s hrano pretvori v notranjo energijo
in se jo pri tem nič ne izgubi? Kakšne predpostavke ste naredili?
Aluminijasti kvader ima stranice 8,3 cm, 26,8 cm in 35 cm. Gostota
aluminija je 2,7 kg/dm3. Izračunajte maso kvadra.
Spustite majhno ţogico, nato še eno majhno ţogico. Ko spustite drugo
ţogico, je razdalja med prvo in drugo ţogico 3 cm. Katera izjava je pravilna?
Pojasni.
a)Razdalja med ţogicama ostane enaka.
b)Razdalja med ţogicama se zmanjšuje.
c)Razdalja med ţogicama se povečuje.
Skok slinarice Ţuţelko po imenu slinarica uvrščajo med najboljše skakače v
ţivalskem svetu. Odrine se z zadnjimi mišičastimi nogami in v 0,0010 s
doseţe hitrost 4,0 m/s. Določite pospešek in pot, ki jo opravijo njene zadnje
noge med odrivom.
Avtomobil z maso 1,24 tone vozi 6,0 s enakomerno pospešeno. Hitrost se mu
poveča z 12 m/s na 30 m/s. Najmanj kolikšna sila je delovala, da se je hitrost
avtomobila tako spremenila? Sila, s katero se v resnici kolesa odrivajo od
ceste, je večja od izračunane. Pojasnite!
S kolikšno hitrostjo se človek s površjem Zemlje vred vrti okrog zemeljske
osi, če ţivi nekje v bliţini ekvatorja? Upoštevajte, da je polmer Zemlje
pribliţno 6400 km. Kaj pa v Sloveniji? Ali je ta hitrost drugačna?
Geografska širina Ljubljane je blizu 46° severno.
Konj privleče voz 3,5 km daleč v 40 minutah.
a) Koliko dela opravi, če vleče s silo 450 N?
b) S kolikšno močjo vleče?
Klada drsi po klancu navzdol. Polovica spremembe potencialne energije se
porabi za segrevanje klade. Za koliko kelvinov se klada segreje, če se v
navpični smeri spusti za 1,0 m? Specifična toplota klade je 500 Jkg-1K-1.

HVALA ZA SODELOVANJE!
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5.3 PRILOGA 3
Anketni vprašalnik za dijake.

FIZIKALNE NALOGE ZA DIJAKE
Spoštovani!
Sem Maja Uljan in zaključujem študij na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani,
smer Fizika. V sklopu priprave svojega diplomskega dela bom izvedla anketni vprašalnik.
Pridobiti ţelim informacije, ki mi bodo v pomoč pri izdelavi diplomskega dela.
Sodelovanje v anketnem vprašalniku je anonimno, pridobljeni rezultati bodo uporabljeni
izključno v moji diplomski nalogi.
Pred vami so fizikalne naloge. Vaša naloga je, da v vsaki vrstici izberete nalogo, ki je po
vašem mnenju zanimivejša in bi vas pritegnila k reševanju. Ne glede na to ali znate nalogo
rešiti ali ne, v vsaki vrstici izberite po eno nalogo. Izbrano nalogo označite tako, da v
prazno polje poleg naloge narišete kriţec (x). Nalog ni treba reševati!
Naloga
1 Preverite skalo merilnika v avtomobilu! Ko
voznik
vzdrţuje
določeno
hitrost
avtomobila, merite kot sopotnik čas za
razdaljo med zaporednima kilometrskima
znamenjema.
2 Skakalci s pečin V mestu Acapulco
skačejo skakalci v vodo s 36 m visoke
pečine. Ocenite s kakšno hitrostjo priletijo v
vodo in koliko časa potrebujejo, da doseţe
vodno gladino. Kaj ste predpostavili? Ali
vaša predpostavka pri izračunu hitrosti da
večjo ali manjšo hitrost od tiste, ki jo
doseţejo skakalci?

Naloga
Rast las Ocenite hitrost rasti vaših las v
metrih
na
sekundo.
Navedite
predpostavke, ki ste jih uporabili.

3 Tour de France Med kolesarjenjem s
hitrostjo 10 m/s, se Lance Armstrong spusti
po klancu s pospeškom 1,2 m/s2. Spust traja
10 s. Kaj lahko določite o Lancovem
gibanju na podlagi danih podatkov? Kaj ste
predpostavil?

Skok slinarice Ţuţelko po imenu
slinarica uvrščajo med najboljše skakače
v ţivalskem svetu. Odrine se z zadnjimi
mišičastimi nogami in v 0,0010 s doseţe
hitrost 4,0 m/s. Določite pospešek in
pot, ki jo opravijo njene zadnje noge
med odrivom.
Avtomobil z maso 1,24 tone vozi 6,0 s
enakomerno pospešeno. Hitrost se mu
poveča z 12 m/s na 30 m/s. Najmanj
kolikšna sila je delovala, da se je hitrost
avtomobila tako spremenila? Sila, s
katero se v resnici kolesa odrivajo od
ceste, je večja od izračunane. Pojasnite!

4 Olimpijska smučarka Smučarka Lindsey
Vonn smuča navzdol po strmem pobočju z
naklonom 20. Koeficient trenja med
njenimi smuči in snegom je 0,01. Določite
njen pospešek in hitrost 6 sekund po startu.
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Spustite majhno ţogico, nato še eno
majhno ţogico. Ko spustite drugo
ţogico, je razdalja med prvo in drugo
ţogico 3 cm. Katera izjava je pravilna?
Pojasni. a)Razdalja med ţogicama
ostane enaka. b)Razdalja med ţogicama
se zmanjšuje. c)Razdalja med ţogicama
se povečuje.

5 Gred motorja se vrti s 1500 obrati na
minuto. Motor izklopite, v 30 s se ustavi.
Koliko obratov naredi gred motorja med
ustavljanjem?

6 »Reaktivno« letalo izpihava iz šobe po 20
kg plinov na sekundo z relativno hitrostjo
600 m/s. Kolikšna sila potiska letalo?

7 Pomoč kolesarja pri vzponu Dva prijatelja
kolesarita v hrib z naklonom 8° glede na
smer kolesarjenja. Močnejši kolesar
pomaga njegovi prijateljici v hrib, tako da
jo potiska 100 m v smeri voţnje s silo 50N.
Ugotovite delo, ki ga močnejši kolesar
opravi pri potiskanju šibkejše kolesarke.

8 Sprememba telesne temperature 50 kg
oseba porabi pribliţno 2000 kcal
pridobljenih s hrano v enem dnevu.
Kolikšna je sprememba temperature telesa,
če se 10 % te energije pridobljene s hrano
pretvori v notranjo energijo in se je pri tem
nič ne izgubi? Kakšne predpostavke ste
naredili?
9 Aluminijasti kvader ima stranice 8,3 cm,
26,8 cm in 35 cm. Gostota aluminija je 2.7
kg/dm3. Izračunajte maso kvadra.

S kolikšno hitrostjo se človek s
površjem Zemlje vred vrti okrog
zemeljske osi, če ţivi nekje v bliţini
ekvatorja? Upoštevajte, da je polmer
Zemlje pribliţno 6400 km. Kaj pa v
Sloveniji? Ali je ta hitrost drugačna?
Geografska širina Ljubljane je blizu 46°
severno.
Travmatske poškodbe moţganov
Glede na poročilo o travmatskih
poškodb moţganov, poklicni boksar s
pestjo deluje na nasprotnikovo glavo s
takšno silo, kot če bi ga zadela 5,9 kg
bowling krogla s hitrostjo 8,9 m/s in se
ustavila v 0,018 s. Ugotovite povprečno
silo, s katero pest deluje na glavo.
Konj privleče voz 3,5 km daleč v 40
minutah.
a) Koliko dela opravi, če vleče s silo 450
N?
b) S kolikšno močjo vleče?

Klada drsi po klancu navzdol. Polovica
spremembe potencialne energije se
porabi za segrevanje klade. Za koliko
kelvinov se klada segreje, če se v
navpični smeri spusti za 1,0 m?
Specifična toplota klade je 500 Jkg-1K-1.
Med shujševalno kuro se masa človeka
zmanjša za 5 %. Če je poleg tega še
telesno aktiven, se krepijo mišice in
zmanjšuje količina maščevja, zaradi
česar se gostota telesa poveča za 2 %.
Ocenite za koliko % se spremeni
prostornina telesa.

1. Razred ___________
2. Spol
a) ţenski
b) moški
3. Moja ocena iz fizike v preteklem letu:__________
Zahvaljujem se vam za sodelovanje in pomoč.
Maja Uljan
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5.4 PRILOGA 4
Rešitve nalog iz anketnega vprašalnika za dijake.

1a) naloga:
Preveri skalo v avtomobilu
vo – očita na merilniku v avtu
Δt – izmeri s pomočjo štoparice
Primerja vočitano z vizmerjeno.

Δs = 1km
Vizmerjena= ?

1b) naloga:
Rast las:
Predvidene predpostavke: Enakomerna hitrost rasti las.
Podatke lahko določiš na veš načinov:
-

k frizerju greš vsak mesec in frizer te postriţe na dolţino prejšnjega meseca, izmeriš
dolţino ostriţenih las

- dolţina narastka pri tistih, ki si barvajo lase.
Dolţina: 1cm
Čas: 1
2a) naloga:
h = 36m
________
vk =
t=

Predvidene predpostavke:
-

Skakalec se ne odrine: vz = 0.
Zanemarimo zračni upor: Fupora = 0.
Skakalec se giblje enakomerni pospešeno, s pospeškom
g = 9,81 m/s2.
√

Če je vz = 0 m/s => vk = 97,2 m/s
Predpostavka: da je Fu = 0, da pri izračunu večjo hitrost, kot jo v
resnici doseţe skakalec.
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2b) naloga:
2.

( )
3 cm

1.

Pravilna izjava je c. Upoštevati je potrebno, da je h(t) sorazmeren s t2.

3a) naloga:
Kolesarjenje:

Na podlagi danih podatkov lahko določimo dolţino

vz = 10 m/s

klanca in hitrost na koncu klanca.

a = 1,2 m/s2
Δt = 10s
Predpostavki:
-

Pospešek ves čas enak.
Zanemarimo zračni upor.

3b) naloga:
vz = 0 m/s
Δt = 0,0010 s
Δv = 4,0 m/s
__________
a=
s=
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Fn

4a) naloga:

Ft
Fd

α = 20°
kt = 0,01

α

Fs
Fg

Δt = 6 s
vz = 0 m/s

𝐹𝑑

𝐹𝑔

𝛼

𝐹𝑠

𝐹𝑔

𝛼

𝐹𝑡𝑟

𝑘 𝑡𝑟

𝐹𝑔

𝑚 𝑔

𝐹𝑛

𝐹𝑠

𝐹𝑟

𝐹𝑛

𝑚 𝑎

_________
a=
v(t=6s) =
(

)

4b) naloga:
m = 1,24 t
Δt = 6 s
v1 = 12 m/s
v2 = 30 m/s
___________
F=
Sila koles je v resnici večja, ker morajo kolesa premagovati silo trenja in zračnega upora.

5a) naloga:
vk = 0 /s
Δt = 30 s
vz = 1500 /min = 25 /s

𝑣
𝑁

𝑣𝑧

𝑣𝑘

𝑣 𝑡

_____________
N=
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5 𝑠
5 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑜𝑣

5b) naloga:
r

R = 6400 km
Slovenija 46°

44°
46°

R

to = 1 dan

Ekvator:

Ljubljana:

𝑣

𝜔 𝑟

𝑟

𝜔

𝜋𝑣

𝑡𝑜

𝑣

𝑡𝑜

𝑣

𝜋𝑟
𝑡𝑜

𝑣(𝑅
6a) naloga:

𝐹 𝑡

m = 20 kg
v = 600 m/s

𝐹

t=1s

𝑘𝑚)

𝑘𝑚 𝑠

𝑚 𝑣
𝑚 𝑣
𝑡

𝑘𝑁

F=

6b) naloga:

m = 5,9 kg

2. način

1. način
𝐹𝑡

𝑚 𝑣

𝐹

𝑚 𝑣
𝑡

𝑎

𝑣
𝑡

𝐹

𝑚 𝑎

Δv = 8,9 m/s
Δt = 3
F=

𝑘𝑁

7a) naloga:
α = 8°

s = 100 m

5

F = 50 N
A=
α je odvečni podatek, kar zahteva od dijakov kritično razmišljanje.
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𝑑𝑎𝑛

___________

________
𝑣

𝑘𝑚

𝑚 𝑠

𝑘𝑁

𝑘𝑚 𝑠

7b) naloga:
s = 3,5 km

𝐴

𝑓 𝑠

𝑃

𝐴
𝑡

t = 40 min
F = 450 N

𝑀𝐽

𝑊

_________
A=
P=

8a) naloga:
𝜔𝑛
M = 50 kg

𝑄

𝑚𝑐 𝑇

W = 2000 kcal = 8373 kJ
𝑇

 = 10 %

𝑄
𝑄
𝑚𝑐

𝐾

___________
ΔT =

Predpostavke:
1.) V telesu 70% vode  cvode = 4,2 kJ/kgK.
ali
2.) Upošteva, da je telo zgrajeno iz vode in tkiva, ter v literaturi poišče ustrezni c
(c = 3,5 kJ/kgK).

8b) naloga:
½ ωp => Δωn

𝜔𝑝

𝑚𝑔

𝑄

𝑚𝑐 𝑇

h=1m
c = 500 Jkg-1K-1
_____________

𝑇

𝑚𝑔

𝐾

𝑚𝑐

ΔT =
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9a) naloga:
a = Δ3ar = 0,83 dm
b = 26,8 cm = 2,68 dm
c = 35 cm = 3,5 dm

ς
𝑚

𝑚
𝑉
ς V

kg

ς = 2,7 kg/dm3
__________________
m=

9b) naloga:
Hujšanje: 95% m
gostota se poveča za 2%

ς

𝑚
𝑉

𝑉

𝑚
ς

______________
Ocena povečanja prostornine: prostornina

𝑉

m  ml = 0,95 m
ς  ςl = 1,02 ς
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|

𝑚|
ς|

𝑉

