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Izvleček
Fizikalni praktikum je predmet, ki sloni na laboratorijskem delu, in se izvaja na Oddelku za
fiziko Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani (OF FMF) za vse dodiplomske
študente Fizike UNI na OF FMF, prve letnike dodiplomskega študija Kemijsko inženirstvo UNI
na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo (FKKT) ter druge letnike Praktične matematike
VS na Oddelku za matematiko FMF. Študenti pri predmetu z delom v laboratoriju pridobivajo
praktične laboratorijske spretnosti ter sposobnosti merjenja in obdelave podatkov. Obstoječe
laboratorijske vaje so zasnovane v obliki tradicionalnih laboratorijskih vaj, pri katerih študenti
sledijo podrobnim procesnim (angl. “cook-book”) navodilom. Rezultati raziskav kažejo, da ta
oblika laboratorijskih vaj ni primerna za pridobivanje potrebnih znanstvenih spretnosti, zato
šole in univerze po celem svetu prenavljajo svoje laboratorijske vaje. Na FMF se je takšna
prenova začela v letu 2017 pri Fizikalnem praktikumu za ne-fizike na pobudo raziskovalcev na
izobraževalnem oddelku za fiziko. Doslej je bila prenovljena ena vaja. Skozi raziskavo v okviru
magistrskega dela sem se osredotočala na prenovo naslednje laboratorijske vaje, pri čemer sem
sledila novejšim smernicam snovanja laboratorijskih vaj. Nova vaja je zasnovana na principu
laboratorijskih vaj ISLE (angl. Investigation Science Learning Environment), pri katerih
študenti poiščejo svoj pristop za reševanje danega problema. V fazi snovanja laboratorijske vaje
sem zasnovala še odprt eksperimentalni problem za predmet Projektno delo. Projektno delo je
izbirni predmet za nižje letnike študentov fizike in matematike, pri katerem študenti v skupinah
raziskujejo odprt problem. S pomočjo teoretičnega ozadja in izkušenj s Projektnega dela sem
zasnovala novo laboratorijsko vajo na temo spektroskopije, ki se imenuje Barvna slika.
Aktivnosti študentov sem med opravljanjem tako stare kot nove laboratorijske vaje analizirala
preko avdio in video posnetkov. Analiza je pokazala, da so študenti pri prenovljeni vaji 20 %
časa namenili osmišljanju, medtem ko so pri tradicionalni laboratorijski vaji temu namenili 3 %
časa. Pri prenovljeni vaji so študenti v primerjavi s tradicionalno vajo porabili manj časa za z
vajo nepovezane aktivnosti. Dodatno sem analizirala vpliv ogrodja za pisanje poročila na
skupno uspešnost vaje ter uspešnost pri pisanju poročila. Pri tem sem analizirala čas, ki so ga
porabili za pisanje, količino interakcij z asistentom v povezavi s poročilom ter končni izdelek.
Primerjala sem tri različne možnosti: ena skupina je dobila poleg standardnih navodil z vsemi
opornimi točkami tudi enostavno ogrodje za pisanje poročil, druga ni dobila nobenih
pripomočkov za pisanje, tretja pa je dobila ob navodilih še rubrike za samoevalvacijo. Analiza
je pokazala, da sta zadnji dve možnosti primernejši, pri čemer pri delu z rubrikami pričakujemo
skozi čas še dodaten napredek. Prenovljena vaja študentom omogoča višjo stopnjo pridobivanja
znanstvenih kompetenc, saj študenti dosegajo višjo stopnjo osmišljanja in motivacije.
Ključne besede: laboratorijsko delo, raziskovalno podprta prenova predmeta, eksperimentalno
delo pri pouku fizike, Fizikalni praktikum, poučevalna strategija ISLE – Investigation Science
Learning Environment, laboratorijska poročila, rubrike za samoevalvacijo
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Abstract

Physics Laboratory is a laboratory course, taking place at the Physics Department at the Faculty
of Mathematics and Physics (OF FMF), University of Ljubljana, for undergraduate students of
Physics at OF FMF, first year students of Chemical Engineering at FKKT, and second year
students of Practical mathematics at the Mathematics Department at FMF. Students in this
course work in laboratories to obtain practical laboratory skills as well as skills in measuring
and analyzing data. Current laboratory exercises are by design traditional laboratory exercises,
in which students follow the so–called “cook–book” instructions. As many researches show
traditional laboratory instruction is not suitable for obtaining the necessary scientific
competencies, schools and universities across the globe are starting to transform laboratory
work towards more active laboratory designs. At FMF such redesigns started in 2017 with the
Physics Laboratories for non–physicists. Until now, one laboratory unit has been redesigned. I
focused on redesigning one additional laboratory unit, following newer trends in laboratory
work designs. The new design is based on ISLE (Investigation Science Learning Environment)
laboratories, where students design their own experiments to tackle the given problem. In the
designing phase I also designed an open–ended experimental problem for a Project Laboratory,
an elective course for first– and second year Physics and Mathematics students, where they
work in groups to find a solution to the given problem. Using both theoretical and practical data
I gathered on the topic, I designed a new laboratory unit on the topic of spectroscopy, called
Colour Image. I analysed both the traditional and the redesigned laboratory unit though audio
and video data analysis. The analysis showed that in the redesigned laboratory unit, students
devoted about 20 % of their research time to “sense–making”, while in traditional setting that
amount was closer to 3 %. Less time was spent on “non–related activities” with the redesigned
laboratory unit than it was with the traditional instruction. I also researched how much
scaffolding is needed for the best version of laboratory reports. I analysed time used for writing,
amount of interaction with the lab supervisor on writing the report, and the final result. I
compared three different options, all having the same base instructions. First group was given
scarce scaffold, second no scaffold, and third one no scaffold and self–assessment rubrics.
Research shows that the last two are optimal for report writing, with rubrics showing more
potential of improvement through time. The new laboratory unit therefore enables students to
better obtain scientific skills through more sense-making and higher degree of motivation.
Keywords: laboratory work, research based course renovation, experimental work in physics
education, Physics Laboratory, ISLE – Investigation Science Learning Environment, laboratory
report writing, self–assessment rubrics
PACS: 01.40.Fk, 01.40.gb
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1 Uvod
Slavni ameriški fizik Richard Feynman je leta 1963 v enem svojih del zapisal: “Eksperiment je
edini razsodnik znanstvenih resnic,” (angl. “Experiment is the sole judge of scientific truth.”)
kar dobro povzema tudi način poučevanja fizike v osnovnih in srednjih šolah ter na univerzah
v tistem časovnem obdobju. Nekje v obdobju med 17. stoletjem, ko je Robert Boyle vse svoje
raziskave predstavljal na podlagi eksperimentov, ter 20. stoletjem se je namreč izgubila
mentaliteta, da se znanost “rodi” iz eksperimentov. Kljub hitremu razširjanju laboratorijskih vaj
po izobraževalnih ustanovah na prehodu iz 19. v 20. stoletje se raziskovalno delo ni uveljavilo
kot način učenja, temveč so eksperimenti najpogosteje služili zgolj potrjevanju že znanih resnic.
Laboratorijske vaje so večinoma takšne še danes, čeprav že več desetletij raziskave kažejo, da
tak način za študente ni zanimiv, še manj koristen [1].
Na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, Oddelku za fiziko, (OF FMF UL)
se laboratorijske vaje izvajajo v okvirih predmetov Fizikalni praktikum 1–6, Računalniški
praktikum (obvezni predmeti), Projektno delo ter Elektronski praktikum (izbirna predmeta) na
dodiplomskem študiju Fizike (OF FMF UL), Praktikum iz fizike za prve letnike dodiplomskih
študentov Kemijskega inženirstva (Fakulteta za kemijo in Kemijsko tehnologijo, Univerza v
Ljubljani) in Fizikalni praktikum za druge letnike Praktične matematike na Oddelku za
matematiko na FMF (OM FMF UL). Pri vseh omenjenih predmetih, z izjemo Projektnega dela,
se izvajajo laboratorijske vaje, ki še vedno služijo preverjanju in dokazovanju že znanega,
navodila pa se berejo kot kuharski recept. Študenti tako praktikumske vaje dojemajo kot učenje
uporabe opreme in ne znanstvenih konceptov [2]. Laboratorijskim vajam, pri katerih študenti
zgolj sledijo navodilom, pravimo tradicionalne laboratorijske vaje, saj se njihov način dela
tradicionalno ohranja že vrsto let. Čeprav takšen način dela ni bil nikoli študentom pretirano
koristen, je danes ta tradicija še dodatno zastarela. Študenti bi namreč želeli v času študija
pridobivatispretnosti, ki jim bodo pomagale kasneje v profesionalnem in tudi vsakdanjem
življenju [3, 4], vendar z neizkoriščanjem potenciala, kakršnega imajo pravilno zasnovane
laboratorijske vaje, te priložnosti enostavno ne dobijo.
Nove smernice poučevanja stremijo k pridobivanju znanstvenih kompetenc, ki jih učenci
oziroma študenti lahko prenašajo tudi izven okvira laboratorijskih vaj. Skoraj vzporedno se
razvija več različnih pristopov k doseganju tega cilja, vsak izmed njih pa namesto navodil
oziroma učitelja postavlja v središče učenca in njegovo individualno izkušnjo z raziskovanjem.
Na FMF se nove smernice v Fizikalni praktikum vpeljujejo s postopno prenovo obstoječih
laboratorijskih. Pristop, na katerem se gradijo nove vaje, temelji na laboratorijskih vajah ISLE
(angl. Investigation Science Learning Environment), pri katerih študenti laboratorijske vaje
izvajajo v okolju, podobnem tistemu, v kakršnem delajo znanstveniki. Takšen pristop je za
razvoj znanstvenih kompetenc ter usvajanje fizikalnih konceptov zelo primeren, saj omogoča
študentom sooblikovanje lastnega učenja ter samostojno doseganje odkritij, kar je za motivacijo
ključnega pomena.
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Študenti pri laboratorijskih vajah ISLE v skupinah samostojno zasnujejo poskuse, s pomočjo
katerih se soočajo z danim problemom, pri čemer jih navodila vodijo do cilja preko spodbujanja
osmišljanja ter znanstvene debate.
V okviru magistrskega dela sem se soočila s prenovo ene izmed obstoječih laboratorijskih vaj
pri predmetu Fizikalni praktikum za Kemijske inženirje ter Praktične matematike.
Tradicionalno laboratorijsko vajo Interferenca sem na podlagi pristopa ISLE spremenila v
prenovljeno vajo Barvna slika. Pri tem mi je bila v veliko pomoč obstoječa literatura in
predhodno delo kolegov na že prenovljeni vaji pri Fizikalnem praktikumu.
Vodilo pri prenovi laboratorijske vaje sta mi predstavljali dve raziskovalni vprašanji:
– Kako se interakcije med študenti pri tradicionalni in prenovljeni laboratorijski vaji med
seboj razlikujejo po kvaliteti?
– Kakšno in kolikšno usmerjanje potrebujejo študenti za uspešno pisanje laboratorijskih
poročil in kako različne stopnje ogrodja za poročila vplivajo na interakcijo med študenti in
asistenti?
Moja hipoteza pri prvem raziskovalnem vprašanju je, da bodo študenti pri prenovljeni
laboratorijski vaji mnogo več časa posvetili osmišljanju ter manj časa z vajo nepovezanim
aktivnostim, kar bo kazalo na višjo stopnjo motivacije ter boljše pridobivanje znanstvenih
kompetenc.
Pri drugem raziskovalnem vprašanju predvidevam, da bo raziskava pokazala največjo
uspešnost študentov pri uporabi rubrik za samoevalvacijo, pri čemer bo sprva interakcija z
asistenti še vedno zajemala precejšen del časa.
V naslednjih poglavjih bom predstavila teoretični okvir, na katerem sem gradila svojo
raziskavo, strategije in metode raziskovanja, postopek razvijanja vaje, analizi tradicionalne in
prenovljene vaje ter primerjavo rezultatov analiz.
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2 Teoretični okvir
V tem poglavju bom opisala razvoj vloge laboratorijskega dela pri pouku. Podrobnejši opis
različnih oblik laboratorijskega dela mi bo pomagal pri izbiri vrste laboratorijskega dela, ki ga
bom uporabila kot osnovo za snovanje nove vaje pri Praktikumu fizike za študente Praktične
matematike in Kemijskega inženirstva. Večina vaj pri Praktikumu fizike bo tudi po moji
raziskavi še vedno ostala tradicionalnega tipa, vendar bosta od zdaj z mojo prenovljeno vajo
skupno dve nalogi že prenovljeni po novejših trendih laboratorijskega dela. Dodatno se bom
oprla na vlogo poročila pri laboratorijskem delu, kar predstavlja enega izmed mojih
raziskovalnih vprašanj. Podrobneje se bom usmerila na delo s samoevalvacijskimi rubrikami,
novost, ki jo moja vaja prinaša v Fizikalni praktikum. S podporo teoretičnega ozadja sem razvila
novo laboratorijsko vajo Barvna slika, ki nadomešča tradicionalno vajo Interferenca.

2.1 Razvoj vloge laboratorijskega dela pri pouku fizike
Znanstveni laboratorij je svojevrstno učno okolje, v katerem lahko učenci oziroma študenti v
manjših skupinah samostojno raziskujejo naravne pojave s pomočjo eksperimentov, ki jih
izvajajo sami [5, 6]. Znanstveni laboratorij tako poleg priložnosti za učenje o znanosti ponuja
tudi priložnost za učenje o skupnem delu in raziskovanju ter socialnih vlogah, eksperimenti pa
imajo pri pouku fizike tako močno utrjeno vlogo, da skorajda ni učbenika ali učitelja, ki ne bi
fizike opisoval kot eksperimentalno vedo [7].
Čeprav pogosto slišimo, da je aktiven pouk nov trend v izobraževanju, segajo njegovi začetki
v 19. stoletje, ko so na harvardski univerzi študenti zoologije začeli z učenjem skozi
raziskovanje, saj je njihov profesor menil, da se učenci ne bi smeli učiti o naravi temveč iz nje.
Njegove laboratorijske vaje so zato slonele na podrobnem opazovanju in raziskovanju [1]. Na
prelomu v 20. stoletje so se laboratorijske vaje razširile po mnogih univerzah. V tem obdobju
so se razredi hitro večali, zato profesorji niso več uspeli nadzorovati in pregledovati tolikšne
količine pisnih poročil o raziskovalnem delu študentov. Ideja o samostojnem raziskovanju in
aktivnem opazovanju je tako hitro zamrla, saj se je izkazalo, da takšen način pouka univerze
stane tako časovno kot finančno več kot predavanja. Profesorji še danes pogosto izpostavljajo
tudi, da naj bi bilo takšne aktivnosti precej težko prilagoditi različno kognitivno sposobnim
posameznikom in skupinam [5]. Univerze so se začele vračati k starejšim učnim procesom,
torej predavanjem. Tam so lahko od svojih učencev zahtevali zelo eksplicitne odgovore, ki so
bili lahko le pravilni oziroma napačni, kar ocenjevalcem močno olajša delo. Tisti, ki so še
vztrajali v laboratorijskem delu, so si delo začeli poenostavljati z uvedbo podrobnih procesnih
navodil za eksperimentalno delo (angl. cookbook instructions). Študenti so začeli v navodilih
zgolj izpolnjevati okvirčke in prazna mesta brez večjih dokazov o osmišljanju, tehniki reševanja
problemov ali kreativnosti. V nasprotju načinom pisanja, značilnim za znanstvene članke, sta
pri takem načinu pisanja pomembni le še pravilnost zapisanega in enostavnost preverjanja in
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ocenjevanja podanih odgovorov [1]. Kasneje so učitelji ugotovili, da takšen način ni najbolj
primeren. Prvi korak k boljšim laboratorijskim vajam je bilo samostojno pisanje poročil, a se z
ohranjanjem tradicionalnega tipa laboratorijskih vaj izobraževalna vrednost ni povečala.
Študenti so namreč vaje še vedno izvajali tako, da so zgolj sledili postopkom in nato rutinsko
zapisali rezultate, ne da bi o njihovem pomenu sploh razmišljali.
Raziskave s konca 20. stoletja so pokazale, da laboratorijsko delo tudi v klasični obliki dviguje
zanimanje učencev za znanost ter izboljšuje njihov odnos do nje. Freedman (1997) v svoji
raziskavi ugotavlja, da laboratorijsko delo poleg izboljšanja odnosa učencev do znanosti
doprinaša tudi s splošnim dvigom uspešnosti učencev pri predmetih, kjer se laboratorijske vaje
izvajajo. Povezava je skupna vsem učencem, ne glede na njihovo predznanje, družinske
razmere in podobno [8]. Učenec naj bi namreč gradil svoje razumevanje in ideje na temeljih
lastnega doživljanja. Nihče namreč znanja ne more prevzeti od druge osebe, temveč mora
znanje zgraditi sam z interakcijo z okoljem [9], saj jeučenje aktiven, interpretativen in iterativen
proces. Hkrati čedalje več raziskav kaže, da učenci lažje gradijo na razumevanju, če se soočajo
z resničnimi in njim pomembnimi vprašanji [5]. Ob tem je pomembno, da ima učenec čas tudi
samostojno razmišljati in osmišljati nove koncepte [6]. Naloga učitelja je, da učencem v okviru
pouka omogoči priložnosti, pri katerih so obkroženi z drugimi učenci s podobnimi problemi [6,
9]. Kadar so učenci soočeni z realnimi problemi ter jih učitelji znajo pravilno voditi v skladu s
pravili kognitivnega učenja, je namreč stik in dialog s sošolci zelo koristen pri ustvarjanju
novega znanja in idej. Ker pa učenec gradi znanje preko interakcij z okoljem, lahko končni izid
močno spremenimo s spreminjanjem spremenljivk v okolju, zato je zelo pomembno, da se v
spremembe spustimo premišljeno [9].
Pri načrtovanju aktivnosti v laboratoriju se moramo zavedati ciljev, ki jih želimo z
laboratorijskim delom doseči. Že več kot stoletje poskušajo snovalci programov s svojimi
laboratorijskimi vajami doseči sledeče cilje [5]:
–
–
–
–
–
–
–

razumevanje znanstvenih konceptov,
zanimanje in motivacija,
praktične raziskovalne sposobnosti in sposobnosti reševanja problemov,
znanstveno razmišljanje,
razumevanje narave znanosti,
izkušnje iz znanstvenega raziskovanja in utemeljevanja ter
zmožnost uporabe znanosti v vsakodnevnem življenju.

Učencem je treba omogočiti, da prejmejo povratno informacijo od učitelja, kot tudi da sami
opravijo refleksijo svojih dejanj, postopkov, razmišljanj in napak [7]. Učinkoviti modeli
laboratorijskih vaj naj torej upoštevajo kognitivne aspekte učenja, kot so organizacija in procesi
gradnje znanja [7].
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2.2 Tradicionalne laboratorijske vaje
Tradicionalne laboratorijske vaje so še vedno najpopularnejša oblika laboratorijskih vaj, saj
ustrezajo tradicionalnemu načinu poučevanja fizike, kjer eksperimente večinoma srečujemo kot
demonstracijski pripomoček. Pri tej vrsti vaj učenci oziroma študenti ne morejo izražati
pretirane samoiniciative, zaradi česar je v zdajšnjih časih pogosto tarča kritik. V tradicionalnem
laboratoriju vodja učnega procesa predstavi temo, ki jo študenti nato raziskujejo. Raziskava se
navadno nanaša na predhodno znanje, z zelo natančno definiranim laboratorijskim delom
študenti preverjajo že poznane zakone, principe in koncepte [10]. Študenti tako bodisi
ponovijo postopek vodje učnega procesa, bodisi sledijo navodilom kot receptom za izvedbo
eksperimenta (od tod ime “cookbook” ali “kuhinjski” poskusi [11]), ne da bi pri tem razumeli
pomen ali vlogo lastnih dejanj [6]. Navodila so napisana dovolj jasno, da je končni rezultat
poznan tako vodji laboratorijskih vaj, kot pogosto tudi že študentu, laboratorijske vaje pa so
pravzaprav zgolj podaljšek klasičnega pouka. Študenti zato niso motivirani in velik del vaje
izkoristijo za socializacijo [6].
Laboratoriji takšnega tipa so ustvarjeni za hkratno izvajanje več skupin študentov, pri čemer so
eksperimenti tipično relativno poceni, zahtevajo minimalno interakcijo z vodjo laboratorijskih
vaj ter so običajno precej hitro zaključeni. Študenti pri takem tipu eksperimentiranja ne
potrebujejo nobenega načrtovanja izvedbe eksperimentov, ravno tako ne izvajajo nobene
refleksije na samo eksperimentiranje [9], saj pri tem tipu laboratorijskih vaj ni pomembna pot
do rezultata, temveč zgolj rezultat sam. Študent tako znanja, ki ga pridobi pri izvedbi takega
poskusa, skorajda ne more uporabiti v drugih situacijah [12].
Do osmišljanja rezultatov pri laboratorijskih vajah lahko pride zgolj v primeru, da imajo
študenti čas in priložnost za vrednotenje rezultatov ter interakcijo. V tradicionalnih
laboratorijskih vajah je takšnih priložnosti malo ali skoraj nič, saj se tako študenti kot tudi vodje
laboratorijskih vaj hitro izgubijo v tehničnih podrobnostih, ki so osnova tovrstnih vaj [5].
Študenti zato ne morejo izražati svojih mnenj in prepričanj v povezavi z eksperimentom. Z
drugimi besedami, zelo malo je metakognitivnih priložnosti. Študenti skozi takšno
eksperimentiranje praktično ne razmišljajo, predvsem ne o znanosti, ki se skriva v
eksperimentu, kar pomeni, da pri tem ne prihaja do konceptualnih sprememb v mišljenju ali
praktično kakršnekoli druge vrste učenja. Tovrstno raziskovanje je daleč od pravega
znanstvenega raziskovanja [9], kar pomeni, da se študenti ne naučijo zares raziskovati. Nizka
kognitivna zahtevnost klasičnih laboratorijskih vaj in njihova uporaba kot sredstva za
preverjanje “znanih resnic” hkrati močno vplivata tudi na razumevanje, ki je pri takšnih vajah
zelo površinsko [7].
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2.3 Novejše smernice laboratorijskih vaj
Najmočnejši kritiki tradicionalnega tipa laboratorijskih vaj sta pomanjkanje študentove
samoiniciative in aktivnosti med samimi vajami. Novejši trendi zato poskušajo laboratorijske
vaje spremeniti tako, da študentom omogočimo individualno izkušnjo in lastno interpretacijo v
procesu gradnje razumevanja in metakognicije [6]. Pri tem je velik izziv nudenje pomoči
študentu, da prevzame nadzor nad svojim učenjem v iskanju razumevanja [5]. V tem procesu
je pomembno, da ima študent možnost spraševanja, postavljanja hipotez in ustvarjanja lastnih
bodisi lastnoročnih oziroma tako imenovanih “hands–on” poskusov ali miselnih oziroma
“minds–on” poskusov. Pri tem so ključnega pomena pravilno podane povratne informacije,
hkrati pa dovolj časa za samorefleksijo in prilagajanje lastnih idej [5, 7, 13].
Z razvojem tehnologije v poučevanju študenti čedalje pogosteje zahtevajo čim hitrejšo povratno
informacijo in čim več lastne vpletenosti v izobraževanje. Študenti, ki jim ne damo možnosti,
da so aktivno vključeni v učenje, tako hitro izklopijo možgane in čakajo, da ura mine. Novejši
tipi laboratorijskih vaj so zato tudi po mnenju študentov boljši, čeprav ti tipi od njih zahtevajo
mnogo višjo stopnjo interakcije in aktivnosti [14].
2.3.1 Učenje z raziskovanjem
Učenje z raziskovanjem uvaja induktivne aktivnosti z rezultatom, ki ni vnaprej določen, in od
študentov pričakujejo, da sami zasnujejo postopek. Seveda so zaradi tega študenti bolj vključeni
v sam proces učenja. Aktivni tipi nalog so zasnovani tako, da vsebujejo mnogo manj
eksplicitnih navodil, kar pomeni, da so študenti sami odgovorni za potek svojega raziskovanja.
Študenti se zaradi tega počutijo bližje samemu raziskovalnemu delu, zaradi večje stopnje
samostojnosti pridobivajo na samopodobi, oboje pa pripomore k boljšemu splošnemu odnosu
do znanosti [9]. Študenti morajo samostojno prepoznati problem, zasnovati postopek in ga nato
samostojno tudi izvesti [9]. Takšen tip vaj je mnogo bližje znanstvenemu raziskovanju, zato se
z izvajanjem tega tipa vaj krepijo učenčeve raziskovalne spretnosti.
Prve pobude, da bi se takšni tipi laboratorijev razširili po vseh izobraževalnih programih, so
nastale že sredi 20. stoletja, vendar niso dobile prevelike podpore, saj ni obstajalo dovolj
raziskav na tem področju. Učitelji, profesorji in kritiki so se tako pritoževali predvsem nad tem,
da je več poudarka na raziskovanju kot na sami znanstveni vsebini [9], hkrati pa so raziskave
pokazale, da so študenti, ki se učijo z raziskovanjem, na področju laboratorijskega dela in
znanja manj samozavestni in manj zadovoljni s svojim delom kot študenti, ki so bili del
tradicionalnih laboratorijev [15]. Čeprav takrat ni prišlo do popolnega preroda znanstvenih
laboratorijev, je ta tip laboratorijev danes prisoten na marsikateri šoli in univerzi.
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2.4.2 Učenje z odkrivanjem
Čeprav učenje z odkrivanjem obstaja že skoraj stoletje, ga uvrščamo v modernejše tipe
laboratorijev, saj je po samem načinu dela bližje aktivnemu učenju. Laboratoriji, kjer se študenti
učijo z odkrivanjem, predstavljajo nekakšen uvod v učno snov. S tem načinom študentom damo
možnost, da pridobijo osebne izkušnje s snovjo, kar omogoča boljše osmišljanje in lažje učenje.
Od učenja z raziskovanjem se ta tip razlikuje po tem, da je tukaj izid poskusa pričakovan, naloga
vodje laboratorijskih vaj pa je, da učence usmerja k pričakovanem izidu [9].
Kritika obeh načinov je, da sta časovno precej zahtevnejša od tradicionalne oblike. V nasprotju
s splošno uporabnimi kompetencami, pridobljenimi skozi učenje z raziskovanjem, kompetence,
pridobljene preko učenja z odkrivanjem, niso prenosljive na druga področja, hkrati pa je
pridobljenih kompetenc malo tudi zaradi napačno zastavljenega in preveč poenostavljenega
teorema o induktivnosti fizike [7]. Dodatna kritika je, da je tovrstno učenje neprimerno za
razred, saj takoj, ko nekdo pride do odgovora, problem za vse ostale postane enakega tipa kot
problem pri tradicionalnih vajah. V povprečju torej to ni pretirano velik korak naprej od
tradicionalnih laboratorijskih vaj, zato tak način laboratorijskega dela praktično ni v uporabi
[9].
2.4.3 Problemsko učenje
Problemsko učenje je najbolj razširjena oblika modernih vrst laboratorijskih vaj. Tehnika se je
razvila v 20. letih in postala bolj priljubljena proti koncu 20. stoletja. Pri takem načinu
laboratorijskega dela učenci oziroma študenti z že obstoječim znanjem poskušajo rešiti
problem, na katerega nimajo odgovora. Vodje laboratorijskih vaj prevzamejo vlogo vodičev, ki
s pomočjo vprašanj vodijo k uspešni rešitvi problema. Poudarek kljub temu ni na rešitvi
problema, temveč na razvoju hipotez, ki jih lahko testirajo z opremo, ki je na voljo. Nekatere
različice tega načina poudarjajo vlogo predpriprave oziroma diskusije pred samo izvedbo vaj,
da se študente že predhodno nekoliko usmeri in pripravi na sam problem.
Problem je pri temu tipu laboratorijskih vaj zastavljen z izjavo, ki ji pogosto manjka ključna
informacija, naloga študentov pa je, da jo parafrazirajo in nato zasnujejo način, s katerim
problemuspešno rešijo. Problemi so običajno zastavljeni tako, da imajo predpisan cilj, nimajo
pa omejene poti do cilja, torej je na študentih samih, da se odločijo, kako se ga bodo lotili.
Obstoječe znanje z uporabo v tak namen še poglobijo.
Problemsko učenje, tako kot učenje z raziskovanjem in deloma učenje z odkritji, zahteva višje
kognitivne funkcije, kar omogoča globlje razumevanje, vendar tudi ta način zahteva veliko časa
in dobro pripravljenost vodje laboratorijskih vaj. Za razliko od prejšnjih dveh načinov je
problemsko učenje deduktivno. Študentu so morali že pred samo laboratorijsko vajo poznati
osnovne koncepte, da so lahko nato problem uspešno rešili [9].
11

2.4.4 ISLE laboratoriji
Najnovejši pristop k problemu laboratorijskih vaj so laboratorijske vaje ISLE (angl.
Investigation Science Learning Environment), ki gradijo na temeljih že prej omenjenih metod.
Mnogo principov, ki jih ISLE povzema, je tako že znanih bodisi iz učenja z raziskovanjem,
bodisi iz problemskega učenja, hkrati pa z novimi prijemi poskuša premostiti težave, ki so se
pojavljale pri omenjenih načinih. Podobno kot pri učenju z raziskovanjem, je velika prednost
ISLE laboratorijev prenosljivost pridobljenih kompetenc na druge izzive, najsi bodo ti znotraj
ali zunaj fizike in šolskega okolja.
Aktivni proces učenja ISLE ne temelji na linearni poti, podobno kot na tak način ne delujejo
znanstvene raziskave, temveč ga bolje ponazarja cikel, pri katerem se lahko raziskovalec na
vsakem koraku obrne, si znova ogleda problem ter preveri predpostavke. Celoten cikel je
najbolj pregledno opisan grafično, kakor ga predstavlja Slika 2.1, na kateri so zapisani vsi
glavni koraki.

Slika 2.1: Prikaz ISLE cikla z vsemi vmesnimi stopnjami in povezovalnimi koraki.

Učenci oziroma študenti pojav najprej opazujejo brez predhodnih napovedi, kaj se bo zgodilo.
Iz opazovanj razberejo značilne vzorce, na podlagi opažanj pa poiščejo čim več možnih razlag
oziroma hipotez. Nato zasnujejo testne eksperimente in, preden jih izvedejo, napovedo
pričakovan izid na podlagi hipoteze. Nato testne poskuse izvedejo. Če se izidi testnih poskusov
ne skladajo z napovedmi, študenti testirano hipotezo ovržejo, napovedi popravijo, dodajo nove
hipoteze in izvedejo dodatne opazovalne poskuse. V kolikor se izidi testnih poskusov skladajo
z napovedmi, hipoteze ne moremo ovreči, lahko pa smo bolj prepričani vanjo. V tem primeru
izvedemo še več dodatnih testnih poskusov, nato pa ugotovitve uporabimo pri drugih
raziskavah [16].
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Študente znotraj ISLE pristopa znova pričaka izziv samostojnega snovanja poskusa, brez
eksplicitnih navodil, podobno kot pri učenju z razumevanjem, vendar so za razliko od slednjega
pri ISLE vodeni s podvprašanji in rubrikami za samoevalvacijo. Na ta način rešujejo realne
probleme, podobno kot pri problemskem učenju, pri čemer se morajo zavedati, kaj dela njihovo
raziskavo veljavno – preverljivost in zanesljivost podatkov. Pri tovrstnem raziskovanju je tako
pomembno, da se zavedajo, kdaj lahko nek rezultat označijo kot pravilen, ter da se zavedajo
pomena predpostavk in napak, ki so jih pri svojem raziskovanju naredili.
Tipično študenti v takšnem laboratoriju izvedejo enega ali dva eksperimenta. Eksperimente
lahko razvrstimo v tri skupine:
– opazovalni eksperimenti: razvoj razlag in teoretičnih modelov na podlagi opazovanj
dotlej neznanega pojava, iskanje vzorcev,
– testni eksperimenti: testiranje razlage, teoretičnega modela ali ideje, razvite na
podlagi opazovanega pojava,
– aplikativni eksperimenti: razvoj tehnične naprave ali fizikalne meritve na podlagi že
usvojenih fizikalnih konceptov.
Izkaže se, da tudi večino zasnovanih in izvedenih eksperimentov v zgodovini fizike lahko
uvrstimo v eno od teh kategorij. Primer opazovalnega eksperimenta je odkritje radioaktivnega
sevanja. Antoine Henri Becquerel je leta 1896 v temen predal zaprl fotografski papir in kamne,
ki so vsebovali uran in so na fotografskem papirju ustvarili sliko. Na podlagi tega je Becquerel
postavil hipotezo, da uran seva. Hans Geiger in Ernest Marsden sta pod vodstvom Ernesta
Rutherforda preverjala Thomsonovo hipotezo, da je atom krogla, v kateri je pozitivni naboj
porazdeljen zvezno, negativni naboj pa točkasto kot rozine v potici, in jo s testnim poskusom
ovrgla. Fisijske in fuzijske elektrarne ter jedrske bombe so dober primer aplikativnih
eksperimentov.
Učenci in študenti bolje usvajajo želene znanstvene kompetence, kadar so podvrženi
laboratorijskim vajam ISLE. Posebej velik napredek je bil dosežen na področju razvijanja
eksperimentov, povezovanja eksperimentov z matematičnim opisom, posredovanjem
pridobljenega znanja ter identifikacije predpostavk.

13

2.4 Vloga poročila pri laboratorijskih vajah
Raziskave vedno znova kažejo, da so laboratorijske vaje najučinkovitejše, ko v središče
postavimo študenta, ki vaje rešuje z raziskovanjem in sodelovanjem. Dosti manj je raziskav na
področju pisanja poročil in tega, kako samo pisanje pomaga pri učenju in osmišljanju [1].
Pri tradicionalnih vajah je poročilo trivialno, saj so naloge tega tipa pogosto opremljene s
praznimi prostori, v katere morajo študenti zapisati svoje izmerjene rezultate. Tako kot pri sami
izvedbi eksperimenta so študenti tudi pri pisanju poročil močno vodeni, kar se odraža v zelo
rutinsko napisanih poročilih, ki so za ocenjevalca enostavno pregledna in nazorna, hkrati pa
daleč od tega, čemur bi lahko rekli znanstveno delo. Pregled takšnih poročil je zato hiter,
površen in pogosto avtomatiziran, zato jih študenti jemljejo zgolj kot neželeno obveznost [1,
10]. Rutinsko pisanje, obračanje besed in vstavljanje rezultatov v prazne prostore namreč
študentom ne dajejo nobene dodatne priložnosti za učenje [14]. Dodatna težava pri pisanju
poročil pri tradicionalnih vajah je v prenosu znanja med vrstniki. Kadar vsi študenti dobijo
enake rezultate in je samo en rezultat priznan kot pravilen, kmalu ugotovijo, da morajo
generirati, prepisati ali parafrazirati odgovore, ki jih vodja laboratorijskih vaj želi [1], kar jih še
dodatno spodbuja k pridobivanju rezultatov na čim enostavnejši način.
Novejši trendi laboratorijskih vaj prinašajo manj navodil za pisanje poročil, pri čemer sama
končna poročila niso nujno krajša. Pri teh tipih vaj morajo študenti v poročilo poleg izmerjenih
rezultatov zapisovati tudi svoja razmišljanja, hipoteze, predpostavke, postopke, rezultate,
analize, napake in refleksije, kar zahteva globlje razumevanje izvedene vaje [14]. Struktura
takšnih poročil je precej bolj prosta, zato je njihovo pregledovanje tako miselno kot časovno
zahtevnejše.
Pisanje poročil lahko dodatno izboljša učenje, kadar vodje laboratorijskih vaj naloge zastavijo
tako, da lahko študenti dosežejo cilje, koristne za njihovo razumevanje, ko so študenti na
ustrezni metakognitivni stopnji, ter ko učno okolje znanstveno pismenost dojema kot dokaz
globljega konceptualnega razumevanja [1]. Laboratorijska poročila so tako lahko orodje za
učenje kritičnega razmišljanja, saj dodatno spodbujajo raziskovanje, konceptualno
razumevanje, pridobivanje znanja in nenazadnje refleksijo na opravljeno delo. Hkrati lahko
laboratorijska poročila uporabimo tudi za učenje spretnosti pisanja znanstvenih člankov, če
študente skozi serijo vaj navajamo na pravilno pisanje poročil [17]. Novejši trendi
laboratorijskih vaj že težijo k poročilom, ki so strukturirana na enak način kot znanstveni članki.
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2.5 Samoevalvacijske rubrike
Novi trendi v preverjanju znanja poudarjajo preverjanje višjih miselnih procesov in kompetenc
namesto tradicionalnega preverjanja znanja dejstev in podatkov ter kognitivnih sposobnosti
nižjih stopenj. Pri tem se poraja vprašanje, kako takšne kompetence preverjati, da bodo
testiranja še vedno veljavna, objektivna in preverljiva. Raziskave so pokazale, da lahko pri tem
močno pomaga uporaba dobro zastavljenih ocenjevalnih rubrik, ki jih ocenjevalec uporablja za
točkovanje končnega dela [18]. Takšen način preverjanja zagotavlja notranjo preverljivost,
preverljivost z menjavo ocenjevalca in veljavnost.
Zgoraj opisana je pol-tradicionalna vloga rubrik v formativnem in predvsem sumativnem
preverjanju znanja. Rubrike v takšni situaciji ostanejo v rokah ocenjevalca oziroma učitelja in
samostojno nimajo nobene vloge pri poučevanju. Izkaže pa se, da lahko podobne rubrike
pomagajo pri izboljšanju količine in predvsem kvalitete naučenega [19]. Rubrike so dober način
za pridobivanje hitre povratne informacije, saj so učencem oziroma študentom na voljo v
vsakem trenutku njihovega dela. Hitra povratna informacija je v modernem svetu čedalje bolj
zahtevana in izkaže se, da ima pri učenju tudi večjo težo. Posebej uporabne so rubrike pri
pisanju laboratorijskih poročil, kjer nimajo zgolj vloge podajalca povratnih informacij, temveč
prevzemajo tudi mesto učitelja pisanja [19]. Z uporabo rubrik lahko laboratorijsko vajo
napišemo z manj vodili, saj rubrike študentom predstavljajo cilje, ki jih morajo pri reševanju
določenega problema doseči, ne da bi jih pri tem usmerjale v točno določeno smer raziskovanja
[20].
Rubrike kot vodilo za laboratorijsko delo so raziskali na Univerzi Rutgers [21], pri čemer so
uporabljali za delo rubrike s štiristopenjsko ocenjevalno lestvico, s katero lahko ocenimo
stopnjo, ki so jo študenti pri posamezni spretnosti dosegli, pri čemer ocena 0 pomeni “manjka,
ni”, ocena 3 pa “ustrezno” [20, 21]. Vsaka stopnja je dodatno opisana v tabeli za vsako izmed
spretnosti, kot kaže Tabela 2.1.
Študenti se po rezultatih raziskav [19, 21] dobro odzivajo na rubrike, saj te jasno prikazujejo
zahteve pri predmetu, dovoljujejo prilagajanje njihovega učnega in raziskovalnega procesa ter
navsezadnje omogočajo vpogled v nastajanje ocene. Hkrati s pomočjo rubrik lažje opravijo
refleksijo na usvojeno znanje, si organizirajo čas in usmerijo pozornost na dele, ki še
potrebujejo izboljšanje. Vse skupaj pripomore k boljši končni učni uspešnosti študentov, ki
rubrike uporabljajo pri svojem delu, saj se poglobi njihovo razumevanje snovi, poveča pa se
količina interakcij med študenti ter njihovo sodelovanje v učnem procesu [19]. Pri uporabi
rubrik pri laboratorijskih vajah se dodatno izboljšajo njihove sposobnosti snovanja
eksperimentov, iskanja ustreznih matematičnih opisov ter predstavljanja rezultatov, pomagajo
pa tudi pri prenosljivosti znanstvenih kompetenc na druga področja [21]. Kljub spodbudnim
rezultatom rubrik ne moremo jemati kot strogo boljšo pot. Izkaže se, da rubrike same po sebi
ne pripomorejo k večanju učne uspešnosti, posebej kadar so dane študentom brez posebnih
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navodil in spodbud. Študenti morajo za boljše rezultate rubrike poznati poglobljeno ter jih
uporabljati za samorefleksijo v več različnih situacijah [19]. Uspešnost prav tako ni nujno boljša
na področju prepoznavanja predpostavk ter njihovega vpliva na rezultat, kot tudi ne pri
prepoznavanju virov merskih nenatančnosti [21].
Tabela 2.1: Primer ocenjevalne tabele. Prva vrstica predstavlja sposobnost, ki jo ta tabela preverja. Vrstice D1–
D5 opisujejo podsposobnosti, ki jih nato ocenjujemo na stopnjah 0–3 glede na dosežke, ki jih učenci prikažejo pri
dani podsposobnosti [20, 21].
TABELA D: SPOSOBNOST ZBIRANJA IN ANALIZE EKSPERIMENTALNIH PODATKOV
SPOSOBNOST

0–MANJKA, NI

Ne razmišljajo o
D So sposobni
1 prepoznati vire eksperimentalnih
eksperimentalnih nedoločenostih.
nedoločenosti.

1–NI USTREZNO

2–POTREBNO IZBOLJŠATI 3–USTREZNO

Prepoznajo le nekatere
eksperimentalne
nedoločenosti, toda večina
pomembnih manjka ali pa
so opisi površni oziroma
napačni.

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

Prepoznajo vse pomembne
eksperimentalne nedoločenosti.
Jasno razlikujejo med naključnimi
in instrumentalnimi
nedoločenostmi.

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

Ne poskušajo
oceniti vpliva
eksperimentalnih
nedoločenosti na
končni rezultat.

Poskušajo oceniti vpliv le
nekaterih eksperimentalnih
nedoločenosti. Ocene
vplivov so napačne ali pa v
končnem rezultatu ne
upoštevajo eksperimentalnih
nedoločenosti.

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

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

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

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

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

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

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

Podatkov ni ali pa
D So sposobni
so nerazumljivi.
4 zbrati
podatke/meritve
in jih predstaviti
na smiseln način.

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

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

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

Ne poskušajo
D So sposobni
analizirati zbranih
5 ustrezno
podatkov.
analizirati
zbrane podatke.

Poskušajo analizirati zbrane Analiza zbranih podatkov je
Analiza zbranih podatkov je
podatke, toda v analizi so
ustrezna, toda vsebuje manjše ustrezna, popolna in pravilna.
resne napake ali
napake ali pomanjkljivosti.
pomanjkljivosti.

Učitelji in profesorji sprva niso preveč navdušeni nad uporabo rubrik. En glavnih problemov,
na katerega nakazujejo raziskave, je njihovo prepričanje o vlogi rubrik pri samem delu, saj jih
vidijo primarno kot pripomoček za evaluacijo, ne pa kot izobraževalni pripomoček, ki pomaga
pri dvigu samozavesti in znanstvenih kompetenc [19]. V kolikor profesorji premostijo začetne
zadržke pri uporabi rubrik pri njihovem delu, pa se lahko njihova delovna obveznost močno
zmanjša. Rubrike, kakršne kaže Tabela 2.1, so na Fakulteti za matematiko in fiziko uvedli pri
predmetu Projektno delo, kjer jih tako študenti kot asistenti dobro sprejemajo, sploh po
pretečenem uvodnem obdobju. Faletič (2018) v svoji raziskavi ugotavlja, da je uporaba rubrik
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zmanjšala delovno obveznost asistentov vsaj za trikrat, pri čemer se je uspešnost študentov pri
pisanju poročil povečala [20, 22]. Tako eni kot drugi lahko torej rubrike uporabijo v svoj prid,
seveda v kolikor so rubrike dobro sestavljene in premišljeno vpeljane v laboratorijsko delo.
Poleg uporabe na Projektnem delu se rubrike zdaj na FMF OF uporabljajo že pri večjem številu
predmetov, med drugim tudi pri Didaktiki fizike in Posredovanju fizike.
Pri svoji raziskavi sem rubrike za namen samoevalvacije uporabila zgolj pri eni testni skupini,
pri čemer sem želela preveriti, kako bodo študenti sprejeli uporabo rubrik in kako bo uporaba
rubrik vplivala na kvaliteto njihovih poročil ter na čas, ki ga za pisanje poročil porabijo. Rubrike
sem za potrebe Fizikalnega praktikuma nekoliko skrčila tako, da sem izbrisala stolpec, ki
dodeljuje 0 točk, saj je po moji oceni trivialen. Nadaljnjega krčenja rubrik se nisem lotila, saj
so predhodne raziskave pokazale, da so v tej obliki najkvalitetnejše, hkrati pa nisem videla
potrebe po tem, sploh če uporabo rubrik nato razširimo na preostale naloge tega tipa. Pri
vpeljavi rubrik k laboratorijski vaji sem spremljala odzive študentov in asistentov. Slednji
rubrike sprejemajo z veliko skepse, saj so mnenja, da bo vpeljava rubrik povečala njihovo
delovno obremenitev. Študenti medtem rubrik skorajda niso uporabljali, verjetno v prepričanju,
da bo tako ali tako prišel asistent in jim povedal vse, kar morajo narediti, kot je običaj pri
tradicionalnih laboratorijskih vajah.

2.6 Fizikalni praktikum
Fizikalni praktikum (krajše: praktikum) je obvezni predmet v prvem letniku dodiplomskega
študijskega programa Kemijsko Inženirstvo Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo (tam
pod imenom Praktikum iz fizike), drugem letniku dodiplomskega študijskega programa
Praktična matematika na OM FMF UL ter v vseh letnikih dodiplomskega študijskega programa
Fizika na OF FMF UL. Predmet se za vse programe izvaja na OF FMF. Fizikalni praktikum
se na vseh programih izvaja v obliki vaj z bolj ali manj podrobnimi procesnimi navodili, vendar
se za namen raziskave zaenkrat osredotočamo zgolj na Fizikalni praktikum za praktične
matematike in Kemijske inženirje. Pri obeh omenjenih študijskih programih poteka praktikum
en semester, vaje, ki se izvajajo na tem praktikumu, pa se razlikujejo od vaj na praktikumu za
fizike.
Študenti Praktične matematike se s fizikalnim praktikumom srečajo v svojem drugem letniku,
po že opravljenem predmetu Uvod v fiziko, tako da pri njih lahko predpostavimo kot predznanje
osnovno poznavanje fizikalnih konceptov. Po drugi strani študenti Kemijskega inženirstva tega
predznanja nimajo, saj se pri njih Fizika izvaja vzporedno [23, 24]. Njihovo predznanje je lahko
tako mnogo bolj heterogeno, saj je odvisno od posameznikovega predznanja, ki izhaja še iz
srednje šole, oziroma termina, v katerem pride na vrsto za vajo.
Pred začetkom izvajanja predmeta v obliki laboratorijskih vaj nosilec predmeta študente
seznani z osnovami laboratorijskega dela. V uvodnem predavanju jih seznani s pomembnostjo
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in vrstami napak/nenatančnosti meritev, varstvom pri delu v laboratoriju ter osnovami
rokovanja z Vernierjevimi merilniki in računalniškim vmesnikom LoggerPro. Študenti pri
Fizikalnem praktikumu nato opravljajo 12 različnih vaj s področja mehanike, termodinamike,
elektromagnetizma, optike in moderne fizike. Vaje opravljajo v parih ali trojicah, pri čemer se
spoznavajo z osnovnimi fizikalnimi merskimi metodami in eksperimentalno opremo. Ko
zaključijo z meritvami, svoje ugotovitve predstavijo asistentom, ki jim v idealnem primeru
postavijo še nekaj vprašanj na temo izvedene vaje, ki naj bi preverjala njihovo razumevanje
opravljene vaje. S podpisom asistenta v zvezek z navodili za vajo študenti svoje delo in
raziskovanje zaključijo. Dela ni potrebno eksplicitno zagovarjati, preverjanje je na tem mestu
kvečjemu formativne narave. Ob zaključku fizikalnega praktikuma vse študente čaka še pisno
preverjanje znanja ter ustni pogovor z nosilcem predmeta, kar skupno doprinese 50 % ocene.
Čas, namenjen izvajanju laboratorijskih vaj, je različen – kemijski inženirji za vaje namenjene
tri ure tedensko, medtem ko praktični matematiki temu predmetu tedensko namenijo dve uri.
Študenti Praktične matematike vaje izvajajo v parih, saj je skupina dovolj majhna, medtem ko
so skupine študentov Kemijskega inženirstva večje, zato tam včasih študenti eksperimentirajo
tudi v skupinah po tri.
Uradni cilji laboratorijskega dela pri Fizikalnem praktikumu vključujejo med drugim kritično
vrednotenje rezultatov, analizo podatkov, analizo napak ter vodenje dnevnika [23, 24]. Našteti
cilji so težko dosegljivi v okviru tradicionalnih laboratorijskih vaj, zato je vsaka raziskava, ki
izboljšuje tip nalog pri praktikumu, dobrodošla.

2.7 Načrt prenove laboratorijskih vaj
Prenavljanje laboratorijskih vaj je precej drugačno od snovanja nove učne ure ali novega
izobraževalnega sklopa, vendar lahko tudi med njimi narišemo marsikatero vzporednico.
Model, uporabljen pri prenovi laboratorijske vaje Interferenca v novo vajo Barvne slike, je
kombinacija več modelov, uporabljenih pri drugih, podobnih prenovah ali zasnovah.
Pri zasnovi novega učnega procesa, je pomembno poznati: (a) začetno stanje učencev, torej
njihovo predznanje ter delovne navade, (b) želene učne cilje, (c) učno situacijo, kamor spadajo
tako usposobljenost asistentov za delo kot tudi oprema, ki je na voljo, ter okolje, v katerem bo
delo potekalo, (č) način preverjanja učenja ter (d) mejne pogoje, kot so trajanje vaje, število
učencev v skupini, čas za predpripravo in podobno. Ustvarjena vaja mora biti zaokrožena
celota, ki vsebuje celotno količino zahtevane snovi ter je konsistentna ter dovolj specifična, da
obstaja možnost testiranja [11, 25, 26].
Začetno stanje študentov (a) pri Fizikalnem praktikumu je opisano v Poglavju 2.6, zato tega na
tem mestu ne bom več izpostavljala.
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Vsekakor si vsak snovalec učnih procesov želi, da bi učenci oziroma v tem primeru študenti na
koncu učne enote bili na višji stopnji razumevanja določene teme, kot so bili pred njo. Zato je
pomembna definicija učnih ciljev (b), saj nam ti predstavljajo motivacijo in hkrati oporo. Pri
prenovi vaje za praktikum lahko učne cilje razdelimo v štiri podkategorije: (1) modeliranje
(angl. modelling), ki vključuje razvoj teoretičnega modela in napoved na njegovi podlagi,
poznavanje merilne tehnike ter matematičnih zvez med vhodno in izhodno količino, ter analizo
podatkov; (2) oblikovanje in razvoj eksperimenta (angl. design), (3) posredovanje vsebine in
argumentiranje mnenj (angl. communicating) in (4) tehnične sposobnosti, kjer se preverja
zmožnost uporabe merilnih sredstev ter raznih vmesnikov [11, 26]. Študenti morajo pri vaji
Barvna slika imeti osnovno poznavanje pojmov “spekter” ter “barva” v povezavi s svetlobo.
Na podlagi tega zasnujejo poskuse, s katerimi preverijo vnaprej podane hipoteze o svetlobi in
barvah. Pri tem uporabljajo tudi Vernierjev spektrometer ter računalniški program LoggerPro
za zajem podatkov. Pri zadnjem delu naloge s pomočjo danih transmisijskih spektrov poskusijo
določiti, katera kapljevina je v neznanem vzorcu.
Učna situacija (c) je spremenljivka, ki jo lahko do neke mere spreminjamo. Opremo, ki sem jo
potrebovala za uspešno zasnovano laboratorijsko vajo, je priskrbela FMF UL. V naslednjih
študijskih letih bo vaja Barvna slika dobila tudi svoj lasten prostor – temnico, ki bi zmanjšala
vplive okolja. Čas, namenjen vajam, zaenkrat ostaja nespremenjen. Pomembna spremenljivka
tukaj so asistenti, ki dela na način ISLE niso vajeni, zatorej je njihova pomoč preveč v obliki
podrobnih procesnih navodil in ne upošteva dovolj prednosti lastnega ustvarjanja. V prihodnje
bo kader gotovo potrebno dodatno usposobiti za tovrstne vaje, vendar na tem mestu za to še ni
časa.
Preverjanje pridobljenega znanja študentov je tudi v primeru laboratorijskih vaj eden težjih
delov snovanja učnega procesa. Trenutno se Fizikalni praktikum preverja deloma z diskusijami
z asistenti ob koncu vaje ter teoretičnim testom ob zaključku predmeta, vendar takšen način
preverjanja znanja ni nujno najboljši. Verjetno bolj optimalen način bi bile na primer refleksije
na vaje, ki bi se izvajale z asistenti teden dni po opravljeni vaji, kot so si to zamislili raziskovalci
na UC Boulder [26], vendar bi s tem pri Fizikalnemu praktikumu, kjer sta na tak način
prenovljeni samo dve vaji, kvečjemu poslabšali odnos študentov do predmeta brez večje koristi.
Hkrati bi za tovrstna preverjanja potrebovali še dodatno usposobljene asistente. Vsekakor je to
tema, o kateri bo treba razmisliti, ko se bo število prenovljenih vaj povečalo.
Dodatna prvina snovanja učnega procesa, ki sem jo upoštevala, je kontekst. Upoštevanje in
gradnja na kontekstu pri snovanju učnega procesa pripomoreta, da je zasnovana učna enota bolj
zaokrožena in notranje konsistentna. Raziskave kažejo, da študenti dosti lažje in bolj aktivno
spremljajo delo, če se učna snov navezuje na njim znano področje [5, 27]. Že od začetka sem
imela v mislih, da moram ustvariti vajo, ki bo zanimiva tako matematikom kot kemikom.
Navdahnili so me ravno Kemijski inženirji, ki se pri svojem delu zelo pogosto srečujejo s
spektroskopijo. Ker v prvem letniku študija kljub temu o tej temi še niso dobro poučeni, je
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dovolj, da jim to temo predstavim na čimbolj enostaven način, v tem primeru skozi barve. S
tem se kontekst približa tudi vsakdanjemu življenju ne-kemikov, torej matematikom.

2.8 Spekter
Spektroskopija je merilna tehnika, s katero se predvsem kemiki pogosto srečujejo v svojih
raziskavah in profesionalnem življenju. To je bilo glavno vodilo pri izbiri tematike, ki sem
želela z zasnovo nove laboratorijske vaje približati študentom Fizikalnega praktikuma. Pri novo
zasnovani vaji se študenti tako spoznavajo z vidnim delom spektra elektromagnetnega
valovanja oziroma barvami, od koder tudi ime vaje Barvna slika.
Spekter elektromagnetnega valovanja je v najbolj osnovnem smislu razpon vseh frekvenc
oziroma ustreznih valovnih dolžin elektromagnetnega valovanja, ki se razprostira od frekvenc
z nekaj Hz (z valovno dolžino več sto Mm) do preko 1025 Hz (velikostni red valovne dolžine
nekaj pm). Pojem spektra lahko zasledimo tudi v rahlo drugačnem kontekstu, in sicer
raziskovalcem spekter večino časa pomeni porazdelitev gostote energijskega toka po valovni
dolžini dj/dλ [28]. V tem magistrskem delu se beseda spekter nanaša na slednje, torej na
porazdelitev gostote svetlobnega toka po valovni dolžini. Pri vaji Barvna slika se študenti
srečajo predvsem z vidnim in bližnjim infrardečim delom spektra, torej s spektrom na intervalu
med 380 nm in 950 nm.
Za opazovanje in merjenje spektra vidne svetlobe običajno izkoriščamo dva optična pojava,
interferenco in disperzijo, ki povzročita, da se elektromagnetno valovanje z različnimi
valovnimi dolžinami razkloni v različne smeri. V tem poglavju bom poleg načinov merjenja in
opazovanja spektra na kratko opisala, kaj lahko razberemo iz spektra svetil ter kaj lahko iz
spektra svetlobe, ki reagira s snovjo, spoznamo o tej snovi.
2.8.1 Interakcija svetlobe s snovjo
Optične lastnosti snovi so odvisne od interakcije snovi s svetlobo v vidnem delu spektra.
Posledice teh interakcij so med seboj precej različne zaradi različnih odzivov elektronov na
vpadlo elektromagnetno valovanje. Slednje povzroči, da elektroni v snovi začno vibrirati in
sevati, zaradi česar se zmanjša fazna hitrost vpadnega valovanja. Odziv snovi na vpadno
elektromagnetno valovanje je praviloma odvisen od krožne frekvence vpadnega valovanja ω in
je sorazmeren z dielektrično konstanto ε. Faktor, za katerega se spremeni fazna hitrost,
imenujemo lomni količnik n in je z dielektrično konstanto povezan kot
𝑛 = √𝜀.

20

(2.1)

Ko svetloba vstopi v snov, se elektroni nanjo odzivajo z nihanjem okoli ravnovesne lege s
frekvenco ω0. Takšno gibanje elektronov lahko poenostavljeno opišemo kot dušeno
harmonično nihanje elektrona na mestu x, ki ga povzroča zunanje električno polje E,
𝑒𝐸

𝑥̈ + 2𝛽𝑥̇ + 𝜔02 = 𝑚 .

(2.2)

𝑒

Pri tem so me masa nihajočega elektrona, β koeficient dušenja in e naboj elektrona. Elektron se
tako obnaša kot nihajoči dipol, kar povzroči spremembo dielektrične konstante
−1

𝜀 ∝ ((𝜔02 − 𝜔2 ) − 2𝛽𝜔𝑖) .

(2.3)

Ker je prispevek k dielektrični konstanti materiala kompleksen, je tudi lomni količnik snovi n
kompleksen (to sledi iz Enačbe 2.1), kar lahko zapišemo kot
𝑛 = 𝑛0 + 𝑖𝜅 ,

(2.4)

kjer je n0 lomni količnik, ki vpliva na fazno hitrost, κ pa je ekstinkcijski koeficient, povezan z
absorpcijo svetlobe v snovi. Obe količini sta odvisni tudi od valovne dolžine svetlobe, kar je
videti iz Enačbe 2.3, odvisnost pa se v obeh primerih kaže malce drugače, kar bom predstavila
v naslednjih poglavjih.
2.8.2 Disperzija svetlobe
Ko elektromagnetno valovanje potuje po prostoru, lahko pri tem potuje tudi čez različne snovi,
ki imajo različne vrednosti realnega dela lomnega količnika. Lomni količnik opisuje, kot je
opisano v uvodu v to poglavje, kolikšna je sprememba fazne hitrosti svetlobe pri prehodu skozi
snov z danim lomnim količnikom v primerjavi s hitrostjo svetlobe skozi vakum. Zaradi
spremembe fazne hitrosti ter hkrati spremembe frekvence valovanja se smer potovanja svetlobe
ob prehodu v snov z drugačnim lomnim količnikom spremeni, kar opisuje lomni zakon
𝑛1 sin 𝜑1 = 𝑛2 sin 𝜑2 ,

(2.5)

pri čemer je φ kot potovanja svetlobe glede na pravokotnico na mejo med snovema z različnima
lomnima količnikoma. Podpisani številki označujeta potovanje v snovi, iz katere svetloba vpada
(1), oziroma v katero svetloba potuje (2). Večja, kot je razlika med lomnima količnikoma, večja
je razlika med kotoma vpadne in prepuščene svetlobe. Opisani pojav imenujemo lom svetlobe.
Odvisnost realnega dela lomnega količnika od valovne dolžine svetlobe je vzrok za disperzijo
svetlobe v snovi. Različne valovne dolžine se v snovi različno lomijo, zato se pod določenimi
pogoji curek svetlobe lahko razcepi v različnih smereh. Znan primer tega je disperzija svetlobe
v optični prizmi, kot je prikazano na Sliki 2.2. Z optično prizmo lahko spekter svetlobe
opazujemo kvalitativno, s primerno mersko napravo pa tudi kvantitativno.
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Slika 2.2: Disperzija bele svetlobe pri prehodu skozi optično prizmo. Bela svetloba se pri prehodu skozi optično
prizmo razkloni v mavrico, pri čemer se svetlobna z daljšo valovno dolžino (rdeča) lomi manj od svetlobe s krajšo
valovno dolžino (vijolična) (vir: commons.wikimedia.com)

2.8.3 Absorpcija svetlobe
Prisotnost absorpcije v snovi prepoznamo po zmanjšanju gostote svetlobnega toka izstopne
svetlobe napram vstopni. Predpostavimo, da svetloba potuje zgolj v smeri x in je snov
homogena. Gostota svetlobnega toka pri svetlobnem viru naj bo j0, na razdalji x pa j(x). Če je
sprememba gostote svetlobnega toka v tanki plasti sorazmerna z debelino plasti dx in vpadnim
tokom j(x), lahko iz teh predpostavk izpeljemo Beer-Lambertov zakon
d𝑗(𝑥)
d𝑥

= −𝜇(𝜆)𝑗(𝑥)

𝑗(𝑥) = 𝑗0 𝑒 −𝜇(𝜆)𝑥

(2.6)

kjer je μ absorpcijski koeficient z enoto m-1 in je odvisen od valovne dolžine. Kadar snov
enakomerno absorbira pri vseh valovnih dolžinah, jo naše oči zaznajo kot sivo. V kolikor snov
absorbira zgolj pri nekaterih valovnih dolžinah, snov zaznamo kot obarvano. Ta pojav
imenujemo selektivna absorpcija. Glede na to, v katerem intervalu snov svetlobo absorbira, ji
lahko pripišemo barvo, kot lahko vidimo v Tabeli 2.2.
2.8.4 Absorpcija v atomih in molekulah
Absorpcija svetlobe je pojav, pri katerem snov foton absorbira, pridobljeno energijo porabi za
prehod v vzbujeno stanje, nato pa jo preko trkov ali sevanja odda v obliki notranje energije.
Absorpcijski spekter enoatomnega plina je črtast, valovne dolžine, pri katerih snov absorbira,
pa so določene z energijskimi stanji elektronov. Različni atomi imajo zato različne absorpcijske
spektre, kar nam omogoča enostavno določanje atomske sestave plina, katerega absorbcijski
spekter poznamo.
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Ko foton absorbira dvoatomna molekula, ostane princip podoben. Elektron absorbira foton,
zato se prestavi v višje vzbujeno stanje. Če bi lahko jedri obeh atomov v dvoatomni molekuli
zadržali na mestu, bi bil tudi v tem primeru spekter diskreten ter bi predstavljal kombinacijo
diskretnih spektrov obeh atomov. Molekula v realnih pogojih ne miruje in lahko rotira ali
vibrira, kar spremeni verjetnosti za elektronske prehode. Prehod ni več omejen na prehod iz
najvišjega zasedenega v najnižje nezasedeno elektronsko stanje, temveč je možen med stanji
preko širšega območja. Do tega pojava pride, ker ima molekula lahko različna vibracijskorotacijska začetna in končna stanja, tudi če so začetna in končna elektronska stanja še vedno
enaka.
Tabela 2.2: Barvni vtis snovi, ki absorbira največ svetlobe na intervalu, označenem v prvem stolpcu, in je snov
osvetljena z belo svetlobo. Snov absorbira svetlobo z barvo, označeno v drugem stolpcu. Tretji stolpec predstavlja
barvo, ki jo zaznajo naše oči pri dani absorpciji.

Valovna dolžina, kjer
poteka absorpcija [nm]

Barva spektra na tem
območju

Barva, kakršno naše oči
zaznajo

380-440

Vijolična

Rumeno-zelena

440-490

Modra

Rumena (oranžna)

490-560

Zelena

Rdeča

560-580

Rumeno-zelena

Vijolična

580-605

Rumena (oranžna)

Modra

605-780

Rdeča

Zelena

Pri večatomnih molekulah spekter postane še bolj zapleten in je pogosto odvisen tudi od
molekulskih simetrij. Dolge organske molekule so v večini primerov brezbarvne, saj ne
absorbirajo v vidnem delu spektra. Absorpcija namreč poteka pri krajših valovnih dolžinah, saj
so energijske razlike med osnovnim in vzbujenim stanjem elektronov prevelike. Izjema so
organska barvila, pri katerih zaradi konjugacije vezi, to je izmenjavanje enojnih in dvojnih vezi
v molekuli, pride do manjšanja razlik med osnovnim in vzbujenimi stanji elektronov in s tem
absorpcije tudi v vidni svetlobi. Organska barvila so zato obarvana, različne dolžine verig
izmenjujočih se enojnih in dvojnih vezi ter vezava z nekaterimi drugimi kemijskimi enotami pa
omogočajo, da se tudi po barvah in spektrih razlikujejo.
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Živila, s katerimi se vsakodnevno srečujemo, vsebujejo pogosto več kot eno organsko barvilo,
absorpcijski spekter pa je zato superpozicija spektrov vseh barvil. Med hipotezami, ki jih
študenti pri vaji Barvna slika testirajo, je tudi, ali na videz enobarvne snovi res
odbijajo/prepuščajo zgolj en diskreten del spektra. Iz absorpcijskega spektra lahko celo ločimo
med različnimi živili, kar je tudi ena izmed nalog laboratorijske vaje Barvna slika. Študenti pri
aplikativnem delu vaje izmerijo transmisijski spekter neznanega vzorca ter ga primerjajo z
izmerjenimi transmisijskimi spektri različnih živil, iz česar sklepajo o tem, katera snov je v
vzorcu.
2.8.5 Interferenca
Izdelava optične prizme se pogosto izkaže za zelo zahtevno, saj je za potrebe merjenja spektra
pomembno, da so stranice pod natančno izbranimi koti, ter da je površina prizme čim bolj
gladka, da za vsako valovno dolžino pride do loma samo v smeri, ki jo narekuje lomni zakon.
Pri analizi spektrov svetlobe se tako pogosteje uporabljajo uklonske mrežice, ki so sestavljene
iz vrste vzporednih rež na razdalji a (reda nekaj μm). Ko na režo vpade svetloba z valovno
dolžino λ, ki je večja od širine reže, se svetloba za oviro ukloni in potuje dalje enakomerno v
polprostor. Na uklonski mrežici je rež mnogo več (pri Praktikumu fizike se uporabljata mrežici
s 500 rež/mm in 600 rež/mm), iz vsake reže, na katero vpade svetloba, pa valovanja izhajajo v
fazi. Zaradi razlik poti svetlobe s sosednjih rež, pride pri opazovanju pod različnimi koti, do
razlik v gostoti prepuščenega svetlobnega toka. Gostota toka je pri pravokotnem vpadu največja
v smereh, ki jih določa enačba
𝑎 sin 𝛼 = 𝑁λ,

(2.7)

kjer je α kot glede na pravokotnico, N pa red uklonskega maksimuma. Iz Enačbe 2.7 lahko
vidimo, da je smer, v kateri vidimo uklonski maksimum, odvisna od valovne dolžine svetlobe.
Različne valovne dolžine tako potujejo v različnih smereh, na zaslonu oziroma detektorju, ki
stoji za uklonsko mrežico, se zato prikaže spekter svetlobe.
2.8.6 Delovanje spektrometra
Spektrometer, ki ga študenti lahko uporabljajo za merjenje spektra svetlobe, je Vernierjev Go
Direct® SpectroVis® Plus Spectrophotometer, ki meri v območju valovnih dolžin med 380 nm
in 950 nm, s čimer poleg vidne svetlobe zajema še del infrardečega spektra. Spektrometri za
merjenje spektra svetlobe v tem območju vstopno svetlobo na njeni optični poti razklonijo na
posamezne valovne dolžine (na primer belo svetlobo v mavrico). Svetloba nato pade na
detektor, ki energijo vpadnih fotonov spremeni v električni signal, ki ga nato program prikaže
v tabeli in z grafom. Poenostavljeno shemo spektrometra prikazuje Slika 2.3.
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Za spektrometer, ki deluje na osnovi uklonske mrežice, ločljivost izračunmo z diferencialom
Enačbe 2.7 in upoštevanjem, da je najmanjši kot, pri katerem še lahko ločimo spektralni črti,
velikostnega reda širine uklonskih maksimumov. Ločljivost spektroskopa na uklonsko mrežico
je tako
𝜆

𝛿𝜆 = 𝑁𝑀 ,

(2.8)

pri čemer je M število uklonskih rež, ki sodelujejo pri uklonu in interferenci. Ločljivost
spektrometra, ki se ga uporablja pri laboratorijski vaji Barvna slika, je 5,0 nm.

Slika 2.3: Poenostavljena shema spektrometra. Svetloba se na uklonski mrežici razkloni na komponente, torej
vsaka valovna dolžina za uklonsko mrežico potuje v rahlo drugačni smeri (pri beli svetlobi nastane mavrica).
Detektor nato zazna intenziteto svetlobe pri različnih valovnih dolžinah – spekter svetlobe. (vir:
commons.wikimedia.com)

2.8.7 Spekter svetil
Svetila oddajajo različne spektre svetlobe. Najpomembnejše svetilo v vsakdanjem življenju je
gotovo Sonce, ki seva kot črno telo. Svetila, ki sevajo kot črno telo, oddajajo zvezen spekter,
kakršnega lahko vidimo na Sliki 2.4, levo. Valovna dolžina, pri kateri telo oddaja največjo
gostoto sevanja, je odvisna od temperature telesa, ki svetlobo oddaja. Višja, kot je temperatura,
pri nižji valovni dolžini je vrh izsevanega spektra, hkrati pa je tudi intenziteta pri tej valovni
dolžini višja.
Če je snov, ki oddaja svetlobo, plin, dobimo spekter, kakršnega prikazuje Slika 2.4, desno. Pri
plinih svetlobo oddajajo elektroni, ki iz vzbujenega stanja prehajajo nazaj v osnovno stanje z
oddajanjem energije v obliki fotonov, ki imajo energijo enako energijski razliki med začetnim
in končnim stanjem. Ker so energijske razlike med vzbujenimi in osnovnimi stanji diskretne, je
tudi spekter oddane svetlobe diskreten.
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Slika 2.4: (levo) Spekter Sonca, izmerjen na površju Zemlje. Spekter je premaknjen zaradi vpliva atmosfere, saj je
šolski spektroskop težko usmeriti natančno proti Soncu. (desno) Spekter varčne sijalke je diskreten, saj je varčna
žarnica napolnjena s plinom, ki seva, kadar je priključen na napetost. (spodaj) Bela sveteča dioda je sestavljena
iz modre diode (vrh v modrem delu spektra) s fluorescentnim premazom (vrh v oranžni). Barve se aditivno zmešajo
tako, da naše oči sijalko zaznajo kot belo.

Spet drugačen spekter imajo sveteče diode, posebej bela sveteča dioda. Bela sveteča dioda je
pravzaprav modra sveteča dioda, ki je obdana s fluorescentnim premazom. Modra sveteča dioda
oddaja modro barvo, fluorescentni premaz pa seva v okolici oranžne, kar se lepo vidi tudi na
spektru na Sliki 2.4, spodaj. Z aditivnim mešanjem barv se tako doseže, da sveteča dioda ustvari
vtis bele svetlobe.
Študenti pri laboratorijski vaji Barvna slika s spektrometrom, uklonsko mrežico in/ali prizmo
opazujejo in primerjajo spektre različnih svetil. S tem preverjajo, ali svetlobo različnih svetil
sestavlja kombinacija več različnih valovnih dolžin.
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3 Raziskava
Pri načrtovanju nove laboratorijske vaje je potrebno biti pozoren na kazalce, ki nam povedo, ali
je prenovljena laboratorijska vaja res kvalitetnejša in se študenti skozi izvajanje takšne
laboratorijske vaje naučijo več kot pri prejšnji. Potrebno je torej razviti raziskovalne strategije,
s pomočjo katerih lahko preverimo, ali izboljšave na papirju delujejo tudi v praksi. V tem
poglavju bom opisala, katerih raziskovalnih strategij sem se poslužila tekom raziskovanja
uspešnosti nove laboratorijske vaje ter katere raziskovalne metode sem pri tem uporabila.
Podala bom opis načrtovanja prenovljene laboratorijske vaje, posebej pa bom opisala tudi
originalno in prenovljeno vajo. Za konec bom bralcu poskusila približati tudi izvedbo in analizo
laboratorijskega dela, pri čemer bom predstavila potek snemanja ter analizo tako avdio in video
posnetkov kot pisnih poročil študentov.

3.1 Raziskovalne strategije
Za uspešno izvedbo raziskave je pomembno, da se vanjo spustimo z dobrim načrtom oziroma
strategijo. Z izbiro moramo zadostiti naslednjim komponentam: pregled nad celotnim
projektom, dobro poznavanje problema oziroma cilja, hipoteza (pri družboslovnem
raziskovanju ta ni vedno pogoj) ter dobra zasnova raziskovanja. Ob tem se moramo vprašati,
ali je izbrana strategija etično nesporna, izvedljiva in primerna [29]. Cilj moje raziskave je bil
ustvariti laboratorijsko vajo, ki bo omogočala študentom Praktične matematike in Kemijskega
inženirstva bolj poglobljeno poznavanje določene teme, višjo stopnjo kognicije med izvajanjem
vaje ter boljše sodelovanje med vajo. Izbira raziskovalnih strategij je bila sorazmerno
enostavna, saj je okvir izvajanja Praktikuma fizike precej standarden. V spodnjih podpoglavjih
bom tako predstavila strategiji študije primera in eksperimenta, ki sem ju uporabljala pri svoji
raziskavi.
3.1.1 Študija primera
Študija primera se osredotoča na enega oziroma razmeroma malo število vzorcev istega pojava
s pogledom, ki omogoča poglobljeno analizo dogodkov, zvez, razmerij, interakcij, izkušenj ali
procesov, ki se pojavijo znotraj proučevane pojavitve. Vzorec lahko predstavljajo različno
velike in homogene skupine, vse od para do razreda ali celo institucije oziroma države.
Pomembno je, da so meje skupine, ki predstavlja vzorec, jasno določene, ter da ima opazovana
skupina samostojno identiteto, po kateri se razlikuje od okolice. Študija primera je pogosta pri
raziskavah manjšega obsega, saj lahko, za razliko od kvantitativnih študij, pojav obravnava zelo
temeljito in podrobno. Pri takšnem raziskovanju na plan prodro opažanja, ki bi jih kvalitativne
študije na velikem vzorcu zlahka spregledale. S študijo primera je hkrati precej bolj enostavno
opazovati interakcije in procese v opazovanem vzorcu, saj ponuja več možnosti za razkritje,
kako posamezni deli vplivajo drug na drugega ter kako so med sabo povezani. Ravno v tem je
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glavna prednost študije primera – raziskovalec lahko s poglobljenim vpogledom razkrije, katere
so tiste interakcije in procesi, ki so vodili do končnega izida. Pri svoji raziskavi sem natančneje
opazovala interakcije v skupinah, ki so izvajale izbrani laboratorijski vaji, na podlagi česar
lahko sklepam o motivaciji skupin ter uspešnosti prenovljene vaje.
Raziskovalec pri tovrstni študiji uporablja vrsto različnih virov in raziskovalnih metod.
Opazovanje pojava lahko vključuje analizo dokumentov, ki so nastali med samim pojavom ter
serijo neformalnih vprašanj ali neformalne intervjuje. Sama strategija ne narekuje, katere
metode naj bodo vključene v raziskovanje, kljub temu pa je večina študij primerov usmerjena
pretežno v uporabo kvalitativnih raziskovalnih metod [29].
Študijo primera lahko izvajamo induktivno, pri čemer so glavno vodilo odkritja, ali deduktivno,
pri čemer raziskovalci testirajo obstoječe teorije. Pogosto študije primera padejo v obe
kategoriji hkrati, podobno kot moja raziskava. Pri svoji raziskavi sem namreč študijo primera
uporabljala večinoma kot induktivno, pri čemer sem ugotavljala, kaj se dogaja v naravnem
okolju s proučevano laboratorijsko vajo ter katere so glavne težave pri izvajanju vaje, hkrati pa
je vsebovala raziskava tudi deduktivne prvine, pri čemer sem študijo primera uporabljala kot
podlago za eksperiment, pri katerem se določene spremenljivke spreminjajo.
Skupina, izbrana za študijo primera, mora biti izbrana na podlagi kriterijev, preko katerih lahko
raziskovalec posplošuje svoje ugotovitve na večjo populacijo, čeprav posplošitev pri študiji
primera ni osnoven cilj. Kriteriji morajo ustrezati tako populaciji, iz katere je vzorec izbran, kot
tudi raziskovalnemu vprašanju, na katerem se raziskavo gradi. V moji raziskavi kriteriji niso
bili posebej določeni vnaprej, saj sem predpostavila, da so vse skupine pri praktikumih približno
enako sposobne in primerne za raziskavo [29]. Predvsem pri praktičnih matematikih sem lahko
predpostavila, da imajo vse skupine približno enako predznanje. Pri kemijskih inženirjih sem
ravno tako predpostavila, da imajo vse skupine približno enako predznanje, saj v večini srednjih
šol spektrov skorajda ne omenjajo, hkrati pa so testiranja potekala dovolj zgodaj, da tega še niso
jemali pri Uvodu v fiziko. Razlika, ki se je vendarle poznala med različnimi skupinami, je bila
v stopnji motivacije, česar pa vnaprej ni mogoče dobro predvideti, zato tej razliki skušam
kljubovati z uporabo študije primera na več različnih skupinah. Večje število opazovanih skupin
mi omogoča bolj veljavno posploševanje na populacijo, saj vse opazovane skupine delujejo v
enakem okolju, s podobnim predznanjem in izkušnjami ter izhajajo iz podobnega socialnega
okolja. Vsi ti kriteriji bodo zelo verjetno ostali zelo podobni tudi skozi nadaljnje generacije.
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3.1.2 Eksperiment
Eksperiment je empirična strategija raziskovanja v nadzorovanih pogojih, pri čemer s
spreminjanjem ene ali več spremenljivk raziskovalec preiskuje lastnosti ter povezave med
različnimi spremenljivkami. Eksperiment pri družboslovnih in pedagoških raziskavah izhaja iz
naravoslovnih znanosti in zanj veljajo podobna pravila, le v malce okrnjeni in prilagojeni obliki.
Najpomembnejši faktorji pri družbenem eksperimentu so tako identifikacija vzročnoposledičnih zvez, manipulacija spremenljivk ter empirično opazovanje in merjenje. Vzročnoposledične zveze identificiramo s študijo odvisnih in neodvisnih spremenljivk. Zanima nas,
kako oziroma ali spreminjanje ene spremenljivke vpliva na druge, pri čemer je pomembno, da
naenkrat vplivamo samo na eno spremenljivko.
Pri eksperimentu predstavlja večjo težavoto, da hkrati z izbranimi spremenljivkami, ki jih
spremljamo z namenom odgovora na raziskovalno vprašanje, dodamo v okolje opazovancev še
dodatno spremenljivko – opazovalca. V laboratorijih se to rešuje z uporabo polprepustnega
zrcala, za katerim se skrivajo opazovalci, v spontanih raziskovalnih okoljih pa poskušamo
opazovalca ohraniti čim bolj neopaznega. Slednjemu načinu nekateri pravijo tudi kvazieksperiment, saj na tak način ni mogoče nadzorovati spremenljivk v tolikšni meri kot v
raziskavam namenjenem laboratoriju [29]. Pri svoji raziskavi sem v namen zmanjšanja vpliva
opazovalca uporabila kamere in diktafone, kot opazovaleka pa sem se umaknila stran od mesta,
kjer poteka vaja. Na ta način je bil moj vpliv na eksperiment minimalen.
Prednosti uporabe eksperimenta so med drugim ponovljivost, natančnost meritev in veljavnost.
Ponovljivost najlaže dosežemo v strogih laboratorijskih pogojih, čeprav je tudi v pravilno
definiranih prostih pogojih za eksperiment stopnja ponovljivosti precej visoka. Seveda morajo
biti koraki in postopki dobro opisani v poročilu o raziskavi, da lahko do uspešne ponovitve
sploh pride. Uporaba eksperimenta kot strategija družbene raziskave pa ima tudi svoje slabosti.
Slabost, ki je eksperimentu najbolj očitana, je etična spornost. Splošno gledano ta slabost ni
skupna vsem eksperimentom, v širšem pogledu pa “pokvari” večino raziskav. Eksperimentom
na področju izobraževanja, na primer, je lahko očitano, da zaradi spreminjanja spremenljivke
niso bile vsem omogočene enake možnosti za učenje. Kot slabost sem omenila tudi že vpliv
opazovalca in umetnega okolja, ki oba v raziskovanem subjektu vzbudita sramežljivost in
notranjo previdnost. Tako kot študiji primera lahko tudi eksperimentu očitamo
reprezentativnost izbranega vzorca, saj eksperiment običajno ni izveden na celotni populaciji,
pri čemer so rešitve za omilitev te slabosti enake kot pri študiji primera.
Za eksperiment sem se odločila, ker na takšen način najenostavneje preverim svojo hipotezo,
da študenti s pomočjo rubrik najlažje in najbolje napišejo poročila. Pri tem delu raziskave so
navodila za eksperiment bila pri vseh skupinah enaka (prenovljena vaja), različna je bila le
struktura poročil. Ena izmed skupin je tako dobila navodila, ki so bila brez kakršnekoli strukture
za pisanje poročila. Druga skupina je dobila navodila za poročilo, ki so bila precej bolj
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strukturirana, a še vedno dovolj nestrukturirana, da jih ne moremo označiti za podrobna
procesna navodila. Tretja skupina znova ni dobila nobene predpisane strukture na listih za
poročilo, je pa poleg naloge dobila še rubrike za samoevalvacijo. Vse ostale spremenljivke so
ostale nespremenjene. Eksperiment ni bil izveden v nadzorovanem okolju, vendar menim, da
je bil vpliv okolja zanemarljiv.

3.2 Raziskovalne metode
Raziskovalna metoda je orodje, ki ga raziskovalec uporabi za proučevanje opazovanega
fenomena, in omogoča raziskovalcu, da pridobi ostrejšo sliko o dogajanju, natančnejše meritve
in dokaze o veljavnosti njegovih ugotovitev. Raziskovalne metode lahko izberemo glede na
izbrano raziskovalno strategijo ali pa glede na potrebe raziskovanja. Za izbiro prave metode je
pomembno, da se zavedamo prednosti in slabosti vsake metode ter njihove uporabne vrednosti.
V naslednjih podpoglavjih bom predstavila lastnosti metod, ki sem jih izbrala za lastno
raziskavo – intervjuja, opazovanja z udeležbo, kodiranja avdio in video posnetkov ter časovnice
in analize besedila.
3.2.1 Intervju
Intervju je ena izmed najpogosteje uporabljenih raziskovalnih metod v družboslovnem
raziskovanju. Pri izvajanju intervjuja je zelo pomembno, da obe strani sodelujeta prostovoljno,
sicer lahko pride do napake zaradi vpliva izpraševalca v pogovoru. Kadar je intervju izpeljan
premišljeno, s pametno zastavljenimi vprašanji ter v soglasju obeh strani, se izkaže za zelo
dober način pridobivanja informacij o čustvih, mnenjih, občutkih in izkušnjah vprašanih.
Intervju je lahko bolj ali manj strukturiran, odvisno od tega, kako strogo so postavljena
vprašanja. Pri strukturiranem intervjuju so vprašanja določena vnaprej in pogovor med
izpraševalcem ter vprašanim praviloma ne zahaja izven vnaprej določenih vprašanj.
Nestrukturiran intervju po drugi strani nima vnaprej točno določenih vprašanj, temveč je bolj
podoben pogovoru na določeno temo, pri čemer izpraševalec vprašanega zgolj vodi v smeri, ki
jo želi raziskovati [29]. V svoji raziskavi sem uporabljala delno strukturiran intervju, s katerim
sem poskušala zmanjšati vlogo izpraševalca pri oblikovanju mnenja in hkrati zagotovila, da
dobim informacije, ki mi pri sami raziskavi dejansko koristijo. Intervjuje sem sicer želela
izvajati v obliki skupinskih intervjujev, vendar je skupinska dinamika to onemogočala, tako da
je na koncu vsak intervju ostal ena–na–ena. Pri sestavljanju vprašanj je pomembno, da se
zavedamo, katera bi lahko od vprašanih izsiljevala odgovore, ki bi ustrezali izpraševalčevi
predstavi o pravilnih odgovorih [29]. Menim, da ta vpliv ni bil prevelik, saj sem se intervjujev
posluževala pri študentih, ki so zaključevali tradicionalno vajo, da bi od njih dobila več
informacij o njihovem predznanju, in brez podvprašanj, ki bi jih navajala k želenim odgovorom.
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3.2.2 Opazovanje z udeležbo
Opazovanje z udeležbo je raziskovalna metoda, pri kateri lahko raziskovalec opazuje ciljno
skupino bodisi pod krinko, bodisi odprto kot raziskovalec. Pri tem je večji poudarek na
raziskovanju v globino namesto v širino, saj ima raziskovalec v takšni vlogi dostop do več
informacij. Pomembno je, da ne vstopa v raziskovanje z močnimi hipotezami, saj je njegova
naloga, da se iz situacije uči. V tej vlogi mora biti precej neselektiven pri izbiri opazovanih
dogodkov in spremenljivk. Primarno je njegov cilj dobiti občutek o situaciji kot celoti, ki je
nato dobra opora za raziskovanje v podrobnosti. Raziskovalec nato poskuša prepoznati težave
in prepreke, ki jih udeleženci prepoznajo kot kritične in pomembne, ter strategije, ki jih
udeleženci prevzemajo pri soočanju z njimi.
Ena zahtevnejših vlog pri opazovanju z udeležbo je beleženje dogajanja. Raziskovalec lahko
zapiske piše med samim raziskovanjem ali takoj po koncu raziskovanja, sodobnejši način, za
kakršnega sem se odločila tudi sama, pa je snemanje dogajanja s kamero oziroma diktafonom.
Slednje nato zahteva dodatno analizo, ki jo bom za primer moje raziskave opisala v kasnejšem
poglavju.
Opazovanje z udeležbo za dobre rezultate ne potrebuje zahtevnejše opreme, razen v primeru
snemanja avdio in video posnetkov, ima relativno majhen vpliv na raziskovano skupino in kljub
temu zagotavlja dober vpogled v delovanje skupine ter njihova mnenja in razmišljanja.
Raziskovalec pridobiva podatke neposredno iz njihovega naravnega okolja, hkrati pa ima
dostop tudi do informacij, do katerih morda druge metode ne morejo – telesna govorica, mimika
in podobno [31]. Po drugi strani osebna vpletenost raziskovalca škodi zanesljivosti ugotovitev,
saj je pristranskost, predvsem pri raziskavah pod krinko, zelo velik problem. Tudi zaradi tega
je generalizacija pridobljenih ugotovitev mnogo težja [29].
Kot opazovalka sem se v raziskavo vključila na dveh mestih. Prvo opazovanje je bilo pri
Projektnem delu, za katerega sem razvila problem odprtega tipa na temo, povezano z vajo, ki
sem jo razvijala za Fizikalni praktikum. Skupina štirih študentov je nato 9 ur snovala in izvajala
dva eksperimenta, ki sta na koncu problem rešila. Pri tej raziskavi sem bila pasivna opazovalka
z razkrito identiteto, torej sem uporabljala metodo opazovanja brez udeležbe. Raziskava, ki sem
jo izvajala v sklopu Praktikuma fizike, za katerega sem razvila vajo Barvna slika, je od mene
kot raziskovalke ravno tako zahtevala razkrito vlogo raziskovalca. Kljub temu sem zopet večino
časa opazovala z razdalje, kar pomeni, da je bila moja aktivna vloga v samem opazovanem
procesu relativno majhna, vseeno pa večja kot pri Projektnem delu. Zaradi nezanemarljive
interakcije s študenti, ki so mojo vajo izvajali, je metoda, ki sem jo uporabljala na tem delu,
opazovanje z udeležbo.
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3.2.3 Kodiranje avdio in video posnetkov ter časovnice
Snemanje avdio in video posnetkov je v raziskovalnem delu stalna praksa. Avdio in video
posnetki omogočajo raziskovalcu, da si dogajanje in komunikacijo ogleda večkrat ter oboje
temeljitoanalizira, kar predstavlja veliko prednost v primerjavi z ročno napisanimi zapiski
tekom raziskave. Kakršnokoli snemanje udeležencev raziskave ali tudi naključnih ljudi je
prepovedano, v kolikor za to nimamo dodatnega dovoljenja. Ravno zaradi tega snemanje pri
metodi opazovanja z udeležbo, pri kateri raziskovalec ni razkrit, ni zaželeno, saj je etično
sporno. V izogib temu so udeleženci moje raziskave predhodno podpisali izjavo, s katero
dovoljujejo snemanje in analizo zbranih posnetkov (Dodatek 1).
Avdio in video posnetki so precej kompleksni za obdelavo, tudi zato, ker je načinov za obdelavo
takšnih posnetkov relativno malo. Najpogosteje se po posnetkih naredi prepis zvočnega in
slikovnega zapisa, ki vsaki repliki doda svojo vrstico, nato pa se dobljeno analizira kot besedilo.
Prepis avdio in video posnetkov v mojem raziskovalnem delu predstavlja manjši del analize,
saj sem prepisala zgolj replike, ki so se mi zdele dober prikaz kategorij, po katerih sem
analizirala posnetke.
Posnetke sem analizirala na podlagi kodirne sheme, povzete po raziskavi Kareline in Etkine
[30], ki sta opisano tehniko uporabili ravno na analizi laboratorijskih vaj ISLE pri skupini
študentov biologije. Z uporabo kodirnih shem se kar najbolje približamo kvantitativni obdelavi
podatkov, ki bi jih sicer lahko obdelovali le kvalitativno, večini ljudi pa kvantitativni podatki
dajejo občutek večje zanesljivosti in veljavnosti. Enega od posnetkov je skodiral po moji
kodirni shemi še dodaten ocenjevalec, pri čemer je bilo doseženo več kot 80 % ujemanje. Na
podlagi tega lahko sklepam, da je moj postopek kodiranja veljaven in zanesljiv.
Kategorije za avdio in video analizo, ki sem jih uporabljala za analizo, so sledeče:
– Osmišljanje: diskusija o hipotezah, zasnovi eksperimentov, fizikalnih konceptih,
matematičnih zvezah, predpostavkah in nenatančnostih.
– Pisanje: pisno opisovanje metode, zasnove poskusa, predpostavk, nenatančnosti, ipd.
– Izvajanje postopkov: izvajanje zasnovanega poskusa ter merjenje.
– Pomoč asistenta: vsakršna interakcija z asistentom, čakanje na odziv asistenta.
–
Podkategorija Analiza poročil: interakcija študentov z asistentom v namene
analize in dopolnjevanja njihovih poročil.
– Drugo: izvajanje aktivnosti, ki niso povezane z dano laboratorijsko vajo.
Pri analizi kategorije “Osmišljanje” sem posebej analizirala, koliko časa študenti porabijo za
snovanje poskusa, modeliranje fizikalnih in matematičnih konceptov, analizo predpostavk in
analizo nenatančnosti. Pri kategoriji “Izvajanje postopkov” sem posebej ločila branje navodil
ter izvajanje poskusov. Kategorijo “Pomoč asistenta« sestavljata podkategoriji “Poročilo”,
kamor sem štela vse interakcije v namen analize in dopolnjevanja poročila med asistentom in
študentom, ter “Pomoč asistenta”, ki predstavlja vse ostale interakcije asistenta s študenti.
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Rezultate kodiranja najlepše predstavimo s časovnico, ki predstavlja aktivnost pri vaji v
odvisnosti od časa. Takšen prikaz je grafično zgovoren, saj poleg količine časa, ki ga študenti
preživijo pri določeni aktivnosti, prikazuje tudi prehode med posameznimi kategorijami.
Glavna slabost avdio in video analize je njena časovna zahtevnost. Za transkripcijo avdio
posnetka potrebujemo približno trikrat do štirikrat več časa od dolžine posnetka [29], medtem
ko kodiranje s pomočjo kategorij vzame le malce več časa od dolžine posnetkov [11]. Največji
problemi pri transkripciji in kodiranju so pomanjkljivi stavki, skakanje v besedo in nerazumljiv
govor, zaradi česar je pogosto nujno isto repliko poslušati večkrat in iz nje poskusiti razbrati,
kaj natančno je želel govorec v tem danem časovnem intervalu povedati [29].
3.2.4 Analiza besedila
Dokumenti predstavljajo svojevrsten vir informacij, saj v tem primeru raziskovalec nima
direktnega stika z ljudmi, ki jih proučuje. Analiza besedila je kvalitativna in nevsiljiva metoda
raziskovanja [31], ki je najprimernejša za raziskave manjših razsežnosti [29]. Analiza besedila
ponuja obilico informacij, ki jih lahko ločeno analizira več raziskovalcev za boljšo veljavnost.
Večja skupina lahko v tekstu tudi lažje najde dvoumnosti in nenatančnosti, ki jih nato primarni
raziskovalec analizira, pogosto v kombinaciji s kakšno drugo raziskovalno metodo. Kljub temu
je lahko analiza besedila precej manj reprezentativna, saj pišoči najverjetneje ni vstavil vseh
raziskovalcu pomembnih podatkov (pomembnost je relativna količina). V kolikor raziskovalec
ne sodeluje z večjo skupino raziskovalcev, hitro pride do interpretacije besedila, ki je
raziskovalcu najbližje, a ne ravno blizu piscu. Navsezadnje besedilo v večini primerov poleg
nima avtorja, ki bi imel možnost dodatno pojasnjevati morebitna vprašanja in razjasnjevati
dvome. Analiza besedila, tako kot analiza zvoka in slike, praviloma vzame kar precej časa,
seveda odvisno od količine zbranega gradiva. Moja raziskava na srečo vključuje dokumente, ki
so podobnih struktur, tako da je analiza potekala relativno hitro, kljub temu pa je tovrstna
raziskava dosti napornejša od opazovanja z udeležbo.
Prednosti analize dokumentov so, da je časovno neomejena, ponovljiva, gospodarna in
logistično preprosta tehnika, s katero lahko pridobimo informacije, ki jih sicer morda težko
dobimo [31]. Za to metodo sem se odločila na podlagi zastavljenega raziskovalnega vprašanja,
kateri način pisanja poročil je za študente in asistente najbolj optimalen. Analiza je torej
potrebna na poročilih, saj ravno iz njih dobim največ informacij o tem, kaj je potrebno pri
navodilih še izboljšati oziroma katere so tiste lastnosti navodil, ki so študentom in asistentom
najbolj koristile.
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3.3 Načrtovanje prenovljene laboratorijske vaje
Pri načrtovanju prenovljene laboratorijske vaje sem se gradila na izsledkih raziskav na Univerzi
v Boulderju, ZDA, lastne izkušnje iz snovanja učnih procesov ter na magistrsko delo Tadeja
Legata, ki je v letu 2017 že prenovil eno laboratorijsko vajo pri predmetu Fizikalni praktikum
za Praktične matematike in Kemijske inženirje. Na podlagi izkušenj iz vseh treh virov sem se
odločila, da svojo nalogo najprej zastavim študentom Fizike na predmetu Projektno delo kot
projektno nalogo odprtega tipa. Opazovanje študentov pri delu na nalogi odprtega tipa omogoča
dober vpogled v razmišljanje ciljne skupine, kar omogoča lažje snovanje dovolj strukturirane
in usmerjene naloge za praktikum, ki jo študentje lahko izvedejo v doglednem času z omejenimi
sredstvi. S pomočjo izsledkov iz tega dela raziskave sem osnovala novo laboratorijsko vajo
Barvna slika. Preden sem prenovljeno vajo uvedla v predmet Fizikalni praktikum, sem
nekajkrat spremljala tudi potek originalne vaje tradicionalnega tipa Interferenca, kjer sem se
spoznala tudi s predznanjem in stopnjo motivacije, značilnima za te skupine.
3.3.1 Projektna naloga odprtega tipa
Projektno nalogo odprtega tipa na temo spektra svetlobe sem zasnovala za testiranje pri
predmetu Projektno delo. Projektno delo je izbirni predmet, ki se izvaja na FMF OF, in je
namenjen predvsem nižjim letnikom študijev fizike in matematike. Študenti se pri tem
predmetu v skupinah treh do petih študentov soočajo z nalogami odprtega tipa. Študenti morajo
pri raziskovanju problema sodelovati in v treh ločenih terminih po tri ure rešiti zastavljen
problem. Projektno delo je edini predmet na FMF OF, kjer študenti eksperimentirajo na odprtih
problemih. S takšnim delom se simulira delo v laboratorijih, kar predstavlja idealno okolje za
razvoj znanstvenih kompetenc [21], to pa je je glavni cilj tega predmeta. Projekti, ki jih študenti
dobijo pri tem predmetu, spadajo v enega od treh tipov: opazovalni, testni ali aplikativni projekt.
Arhiv projektov, ki so jih študenti že reševali pri tem predmetu, je na spletni strani
http://projlab.fmf.uni–lj.si. Glede na vrsto projekta študenti dobijo tudi ustrezne tabele za
samoevalvacijo [20], ki jih uporabljajo za vodilo pri eksperimentiranju in pisanju poročila.
Študenti, ki se vpišejo na ta predmet, so tipično visoko motivirani, njihove ideje pri snovanju
poskusov pa so lahko zelo koristne za raziskovalca, ki snuje pedagoško aktivnost na podobno
temo.
Za razliko od študentov pri Fizikalnem praktikumu imajo študenti pri Projektnem delu poleg
proste izbire metode merjenja prosto izbiro potrebščin in merilnih naprav, ki jih uporabljajo.
Kot že prej omenjeno, je za raziskovanje pri tem predmetu namenjeno tudi večje število ur.
Kljub temu, da so razlike med obema predmetoma precej velike, predstavlja Projektno delo
idealno priložnost za vpogled v miselnost študentov ter pogosto tudi kakšno novo idejo. S
podatki, ki sem jih pridobila z opazovanjem skupine pri Projektnem delu, sem lažje ocenila,
kakšna bi lahko bila časovna zahtevnost vaje, ki sem jo razvijala za Fizikalni praktikum, hkrati
pa sem dobila boljši občutek o tem, katere pripomočke bi si študenti sami izbrali za reševanje
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problemov s tega področja. Osnovna ideja laboratorijskih vaj ISLE je namreč, da študenti
dobijo za svoje raziskovalno delo problem odprtega tipa, ki ga nato prosto raziskujejo, vendar
v laboratoriju za Fizikalni praktikum študentom ne moremo omogočiti neomejenega dostopa
do vseh pripomočkov, ki bi si jih študenti lahko zaželeli. Projektno delo mi je tako ponudilo
vpogled v način razmišljanja študentov s primerljivimi izkušnjami s tega področja, na podlagi
česar sem nato sklepala o idejah, ki bi se lahko porodile tudi študentom pri predmetu Projektno
delo. S pridobljenimi izkušnjami sem lažje omejila vajo za Praktikum s čim višjo verjetnostjo,
da te omejitve ne bodo znatno usmerjale študentov po točno določeni poti.
Za raziskavo v okviru Projektnega dela sem razvila odprti problem z naslovom Obarvanost
živil, s katerim so se študenti drugega letnika srečali v zimskem semestru 2017/2018. Navodila
za ta problem so priložena v dodatku 2, samoevalvacijske tabele pa v dodatku 6.
Problem za Projektno delo sem poskušala zasnovati tako, da je čim bolj povezan z vsakdanjimi
izkušnjami in vprašanji, ter hkrati da je snov čim bližje temu, kar bi želela vpeljati v Fizikalni
praktikum. Projekt, ki sem ga zasnovala z upoštevanjem teh zahtev, sloni na analizi barv v
živilih. Osnovno navodilo zasnovanega aplikativnega projekta se glasi:
“Zasnujte metodo, pri kateri bi s pomočjo svetlobe določili, kakšna oziroma katera barvila
se nahajajo v različnih živilih.”
Že na prvem srečanju s študenti, ki so za nalogo dobili moj projekt, sem opazila, da jih tematika
zanima, ter da imajo tudi sami precej veliko različnih idej. Med izvajanjem projekta sem se
osredotočila na njihove izbrane metode ter težave, na katere so naleteli. Hitro se je pokazalo,
da tudi študenti drugega letnika fizike niso vešči spektroskopske analize svetlobe, saj so med
svojim raziskovanjem večkrat predstavili rešitve, ki so nesmiselne ali neizvedljive. Kljub
slepim ulicam, na katere so naleteli med eksperimentiranjem, so v predpisanem časovnem
okvirju zasnovali dve metodi, s katerimi so lahko določili vsebnost različnih barvil v živilih.
Iz izkušenj s študenti pri predmetu Projektno delo sem ugotovila, da pojma spekter in barva
študentom nižjih letnikov fizike nista blizu. Na podlagi tega sem predpostavila, da bo
poznavanje tega pri študentih Kemijskega inženirstva in Praktične matematike enako ali slabše,
saj fizika pri njih ni tako intenzivna kot na študiju Fizike. Kemijski inženirji se sicer v sklopu
študija srečajo s spektroskopijo, vendar jih s tem povezani predmeti čakajo v drugem letniku.
Praktični matematiki se s to temo zgolj na hitro srečajo pri Uvodu v fiziko. Pri snovanju vaje
za Fizikalni praktikum sem torej ohranila v mislih njihovo predvideno predznanje, zato sem iz
sprva aplikativnega projekta nalogo prilagodila tako, da se študenti pri Fizikalnem praktikumu
najprej spoznajo z lastnostjo svetlobe in barv preko testnih poskusov, nato pa v pridobljeno
znanje uporabijo pri kratkem aplikativnem poskusu. Na podlagi izzivov, ki so jih imeli študenti
pri Projektnem delu, sem dodala vaji teoretični uvod in vprašanja za predpripravo, da se študenti
pred izvajanjem testnih poskusov lahko začenjajo spoznavati z barvami in principi, ki pri barvah
veljajo (na primer mešanje svetlobe, delovanje uklonske mrežice, delovanje prizme).
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3.3.2 Tradicionalna vaja Interferenca
Pred uvedbo nove, prenovljene vaje Barvna slika na Fizikalni praktikum, sem morala
podrobneje spoznati tudi vajo, ki jo bo ta nadomestila. Laboratorijska vaja Interferenca je
tipičen primer tradicionalne laboratorijske vaje, ki jo z letnim semestrom 2017/2018 nadomesti
prenovljena vaja Barvna slika. Za boljšo analizo uspešnosti prenove vaje sem vajo Interferenca
analizirala na enak način kot prenovljeno vajo, da so rezultati bolj primerljivi in veljavni. Pri
tem sem se zanašala na navodila pri predmetu Fizikalni praktikum, ki se nanašajo na
raziskovano vajo in so priložena v dodatku 3. Na voljo so tudi na strani Fizikalnega praktikuma
[32].
Pred začetkom dela v laboratoriju imajo študenti skupaj z asistenti in nosilcem predmeta uvodni
sestanek, na katerem študenti pridobijo vse potrebne informacije. Sestanek je za vse študente
obvezen, saj se na tem sestanku predstavi, kaj je od njih pri Fizikalnem praktikumu
pričakovano, ter kaj bodo počeli tekom trajanja predmeta. Študente se seznani s principom
eksperimentiranja v znanstvenem okolju, ponovijo se osnove merjenja, vključno z enotami,
predponami in merskimi napakami, predstavi se delo z nekaterimi merilniki, pri čemer je
dodaten poudarek na Vernierjevih merilnikih in Vernierjevim programom LoggerPro za analizo
meritev, in princip varnosti pri delu. Nato gredo skupaj skozi primer navodila za posamezno
laboratorijsko vajo, ob čemer si ogledajo tako strukturo samih navodil, kot tudi pričakovanja,
ki jih morajo ob vsakem delu izpolniti za uspešno izvedbo vaje. Študente se dodatno opozori,
da lahko za vsako nejasnost pokličejo asistenta, ter da se morajo ravnati po navodilih za
opravljanje vaj, kar lahko še dodatno zatre njihovo samostojnost pri raziskovanju. Tako vaje
potekajo gladko in po načinu, ki jim je vsem znan in blizu [33].
Naloga, ki jo morajo študenti opraviti pri vaji Interferenca, je zapisana kot:
“Določi valovno dolžino laserske svetlobe in lomni količnik vode. Izmeri mejni kot za
totalni odboj pri prehodu svetlobe iz plankonveksne leče v zrak in določi lomni
količnik snovi, iz katere je leča.” [32]
Pri vaji študenti najprej z laserjem posvetijo skozi uklonsko mrežico in nato z meritvami
razdalje med uklonskimi maksimumi na zaslonu določijo valovno dolžino svetlobe. Med
uklonsko mrežico in zaslon nato postavijo kad z vodo. Iz meritve premaknjenih maksimumov
nato z uporabo že izpeljane enačbe izračunajo lomni količnik vode.
Pri drugem delu naloge študenti z obračanjem plankonveksne leče določajo kot, pri katerem
pride do totalnega odboja, iz česar nato, znova po že obrnjeni enačbi, določijo lomni količnik
leče.
Navodila za vajo Interferenca se, kot je to običajno za tradicionalne laboratorijske vaje, prično
s teoretičnim okvirjem, ki naj bi si ga študenti pogledali že pred pričetkom vaje v okviru
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predpriprave. V teoretičnem uvodu so študentom podane razlage in vse enačbe, ki jih bodo
potrebovali pri izvedbi vaje. Razlaga je zapisana tako, da ji del eksperimenta, ki ga nato
izvajajo, skoraj neposredno sledi. Izraza Interferenca se ne vpelje počasi, temveč naloga
predpostavlja, da študenti ta pojav vsaj približno poznajo, kar ni nujno pravilna predpostavka,
posebej pri Kemijskih inženirjih, ki predmet Uvod v fiziko, pri katerem je svetloba eno zadnjih
poglavij, delajo vzporedno s Fizikalnim praktikumom. Ravno zaradi hitrega skoka v
matematični opis interference se izkaže, da študentom močno manjkajo osnove, saj pri
kasnejšem izvajanju vaje niso niti popolnoma prepričani, kaj je uklonska mrežica, kaj šele, kaj
je interferenca svetlobe.
V dano matematično zvezo za interferenco svetlobe na uklonski mrežici se nato vpelje še lomni
zakon, s čimer je izpeljana še zadnja enačba, ki jo potrebujejo pri reševanju. Vsekakor je s tem
korakom izgubljena velika priložnost, da bi že v tako enostavni vaji študenti imeli možnost vsaj
nekaj doseči sami, pa četudi je to samo enostavna izpeljava ene enačbe. Študentom tako ne
ostane niti obračanje enačb, temveč zgolj vstavljanje izmerjenih količin na pravilna mesta.
Teoretičnemu uvodu sledi podpoglavje priprava, ki naj bi ga študenti samostojno izpolnili
doma. Poglavje je sestavljeno iz dveh vprašanj: izrazi kotne funkcije s stranicami v
pravokotnem trikotniku ter zapiši lomni zakon. Če vprašanji analiziramo po Bloomovi
taksonomiji [34] sta obe na prvi, najnižji stopnji Bloomove lestvice (znati), saj zahtevata zgolj
priklic že znane informacije.
Iz opisa naloge, ki sledi, se vidi, da laboratorijska vaja nima notranje skladnosti, saj se poleg
interference, ki je zapisana v naslovu naloge, študenti ukvarjajo tudi z lomnim zakonom na
plankonveksni leči. Nalogi sledi spisek potrebščin, ki so študentom na voljo. Navodila so
napisana na način, pri katerem morajo študenti praviloma zgolj vstavljati v enačbe, ki so bile
zapisane že v teoretičnem uvodu. Naloge pri tem ne presegajo tretje stopnje po Bloomovi
lestvici (uporabiti) [34]. Pri takem načinu nimajo nobene svobode raziskovanja, zahtevani
odgovori pa so lahko zgolj pravilni ali napačni, zaradi česar je difuzija znanja med študenti še
hitrejša. Spodaj je prikazan izsek iz navodil pri laboratorijski vaji Interferenca, ki dobro prikaže,
zakaj takšnemu tipu navodil rečemo podrobna procesna navodila.
“Na mrežico posveti z laserskim curkom pod pravim kotom, tako da na zadnji strani kadi
nastanejo svetle pege. Na zadnjo stran kadi prisloni papir in na njem označi legi ničtega in
prvega uklonskega maksimuma. Izmeri razdaljo med oznakama,
x = ______________________
in iz nje izračunaj kot θ1,
θ1 = _____________________.
Iz kota določi valovno dolžino laserske svetlobe,
λ = ______________________.” [32]
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Laboratorijska vaja je tradicionalna tudi po ciljih, ki se jih trudi doseči. Vaja namreč zgolj
potrjuje oziroma uporablja že poznane fizikalne koncepte in matematične zveze za meritev
lomnega količnika na dva načina ter računa ravno tako poznane konstante snovi (lomni količnik
vode, lomni količnik stekla). Vajo zatorej uvrstimo med aplikativne poskuse, saj predvideno
predhodno znanje študenti uporabijo za reševanje naloge. Po uvrstitvi lahko vajo analiziramo s
pomočjo kriterijev za doseganje znanstvenih kompetenc in rubrik za evalvacijo doseganja teh
kompetenc. Znanstvene kompetence, ki bi jih želeli doseči z aplikativnim poskusom, so:
– Sposobnost zasnovati in izvesti aplikativni eksperiment: Študenti niso snovali lastnega
eksperimenta, eksperiment so zgolj izvedli po navodilih, ki so bila natančna in temeljita.
– Sposobnost zbiranja in analize podatkov: Študenti sicer sami izvedejo meritve, vendar
sta njihovi meritev in analiza močno vodeni. Naloga od njih ne pričakuje razmišljanja o
predpostavkah ali merskih napakah.
– Sposobnost posredovanja znanstvene vsebine: Študenti ne posredujejo nobene
znanstvene vsebine, saj zgolj vnašajo svoje rezultate v prazna okenca v navodilih.
Pregled naloge skozi rubrike pokaže, da študenti ne razvijajo nobene izmed želenih znanstvenih
kompetenc.
Zelo veliko vlogo pri vsaki vrsti laboratorijskih vaj imajo tudi asistenti, saj se na njih obračajo
študenti s svojimi vprašanji in težavami pri izvedbi vaje. Asistenti lahko na tem mestu ta
vprašanja bodisi izkoristijo za vzpodbujanje pri raziskovanju, česar pri samih navodilih ni,
bodisi v stilu navodil na vprašanja enostavno odgovorijo. Ker asistenti za to delovno mesto
nimajo posebnega izobraževanja, je njihov način dela odvisen od njihovega karakterja in
samoiniciative. V kolikor želijo s svojim delom asistenti doseči pri študentih višje razumevanje,
se pogosto trudijo, da jim na vprašanje ne odgovorijo naravnost, temveč da jih poskušajo z
vprašanji voditi do pravilnega odgovora. Če asistenti s takim delom nimajo izkušenj in jim
morda tudi manjka samoiniciative, lahko hitro pride do tega, da je njihova vloga zgolj v
poudarjanju in razlaganju napisanega v navodilih. Pri preverjanju ob koncu laboratorijske vaje
je zaradi enostavnosti poročila, ki je v resnici samo pravilno izpolnjen delovni zvezek, delo
asistenta zelo poenostavljeno in olajšano, saj zgolj preverjajo pravilnost vnesenih rezultatov.
Tukaj znova lahko prihaja do razlik med asistenti, ki lahko bodisi zgolj preverijo rezultate,
bodisi preverjajo razumevanje rezultatov in dela, ki so ga študenti opravili.
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3.3.3 Intervjuji s študenti
Za pridobitev informacij o predznanju ciljne skupine študentov ni dovolj, da zgolj poznam
njihov učni načrt, saj marsikdo od izpita do opravljanja laboratorijske vaje ustrezne fizikalne
koncepte pozabi, sploh če učenje ni bilo grajeno na razumevanju. Obenem je spekter svetlobe
tema, o kateri se tudi na visokošolskem nivoju bolj malo govori, predvsem v prvih letnikih.
Pred snovanjem vaje me je zanimalo, koliko študenti vedo o spektru svetlobe, nastanku mavrice
in podobnih principih, zato sem izprašala pet študentov Praktične matematike o njihovem
poznavanju lastnosti svetlobe in barv. Izkazalo se je, da študenti osnovne pojme precej dobro
poznajo: poznali so spekter bele svetlobe, razumeli so nastanek mavrice (na osnovnem nivoju)
in kako mora svetloba potovati od svetila do oči, da predmet vidimo. Kljub dobremu
poznavanju osnov se je izkazalo, da na nekatera vprašanja, ki sem jih nato dodala v nalogo, niso
imeli pravega odgovora. Na vprašanje o mešanju zelene in rdeče svetlobe so tako trije
odgovorili napačno – odgovorili so, da dobimo rjavo barvo, kar kaže na nepoznavanje razlike
med aditivnim in subtraktivnim mešanjem. Ravno tako niso vedeli, kakšna bi bila razlika med
spektroma Sonca in varčne žarnice, manjkal pa je tudi odgovor na vprašanje, ali lahko ločimo
med belim papirjem, osvetljenim z rdečo lučjo, ter rdečim papirjem, osvetljenim z belo lučjo.
Ta vprašanja sem zato vključila v nalogo, saj jih z danimi pripomočki tudi enostavno testirajo.
3.3.4 Novo zasnovana laboratorijska vaja Barvna slika
S pomočjo izkušenj, ki sem jih pridobila med spremljanjem projektnega dela, ter ob pomoči
raziskovalne skupine za magistrsko delo, ki so mi s svojimi predlogi močno pomagali pri
oblikovanju navodil, sem zasnovala novo vajo Barvna slika, ki temelji na pristopu
laboratorijskih vaj ISLE. Laboratorijsko vajo Barvna slika sem prvič testirala v sredini januarja
2018 s parom študentov Praktične matematike pri predmetu Fizikalni praktikum, pri čemer sem
uporabila navodila v dodatku 4. Na podlagi ugotovitev, pridobljenih ob spremljanju težav, na
katere sta študenta naletela, sem navodila rahlo spremenila in jih nato uvedla v Fizikalni
praktikum za Kemijske inženirje v letnem semestru študijskega leta 2017/2018. Ta navodila so
v dodatku 5. Cilji, ki naj bi jih študenti dosegli, so sledeči:
– Študenti zasnujejo in z danimi pripomočki izvedejo dva eksperimenta, s katerima
preverijo veljavnost hipoteze, da različna svetila oddajajo svetlobo z različnimi spektri.
– Študenti zasnujejo in z danimi pripomočki izvedejo dva eksperimenta, s katerima
preverijo veljavnost hipoteze, da enobarvna snov odbija in/ali prepušča zgolj svetlobo s
točno določeno valovno dolžino.
– Študenti zasnujejo in z danimi pripomočki izvedejo dva eksperimenta, s katerima
preverijo veljavnost hipoteze, da je barva, ki jo zaznamo s pomočjo detektorja, odvisna od
svetlobe, ki telo osvetli.
– Študenti zasnujejo in z danimi pripomočki izvedejo eksperiment, pri katerem s
pomočjo opazovanja svetlobe določijo, katera snov se nahaja v neznanem vzorcu.
39

Poleg vsebinskih ciljev se pri prenovi nalog osredotočamo tudi na kompetence, ki jih študenti
pridobivajo in izboljšujejo skozi raziskovanje. Pri laboratorijski vaji Barvna slika se študenti
aktivno učijo, saj sami prepoznajo probleme, zasnujejo ustrezne eksperimente, ki jih vodijo do
rešitve problema, prepoznavajo predpostavke in vire napak ter njihov vpliv na rezultat in
samostojno ustvarijo poročilo o laboratorijskem delu. Študenti se ob usmerjenem raziskovanju
učijo znanstvenih kompetenc, navedenih spodaj, ki jih potrebujejo kot bodoči raziskovalci.
1.

Sposobnost snovanja in izvedbe poskusa za preverjanje veljavnosti hipoteze.
– Sposobnost snovanja veljavnega poskusa za preverjanje veljavnosti hipoteze.
– Sposobnost predvidevanja izidov testnih poskusov na podlagi hipoteze.
– Sposobnost prepoznavanja predpostavk.
– Sposobnost prepoznavanja vpliva predpostavk na končni izid.
– Sposobnost kritične presoje o veljavnosti hipoteze na podlagi predvidevanj.
– Sposobnost kritične presoje o veljavnosti hipoteze na podlagi rezultatov.

2.

Sposobnost snovanja in izvedbe aplikativnega poskusa.
– Sposobnost prepoznavanja problema.
– Sposobnost snovanja veljavnega poskusa, ki reši dani problem.
– Sposobnost uporabe dane laboratorijske opreme za izvedbo meritev.
– Sposobnost kritične presoje o rezultatih meritev.
– Sposobnost prepoznavanja predpostavk.
– Sposobnost prepoznavanja vpliva predpostavk na končni izid.

3.

Sposobnost zbiranja in analiziranja znanstvenih meritev
– Sposobnost prepoznavanja virov znanstvene nenatančnosti.
– Sposobnost prepoznavanja vpliva znanstvenih nenatančnosti na končni rezultat.
– Sposobnost prepoznavanja možnih načinov zmanjševanja napake ter upoštevanje teh
načinov pri izvedbi.
– Sposobnost preglednega prikaza meritev.
– Sposobnost kritične analize dobljenih meritev.
– Sposobnost kritične analize podanih podatkov.

4.

Sposobnost posredovanja znanstvenih idej
– Sposobnost jasne in podrobne predstavitve eksperimentalnih postopkov.
– Sposobnost jasne in celostne predstavitve bistva eksperimenta.

Kompetence, ki jih študenti pridobijo s takšnim načinom dela, so prenosljive tudi na druga
področja, saj niso vsebinsko specifične. Prenosljivost kompetenc je posebej pri laboratorijskih
vajah za ne-fizike še toliko pomembnejša, saj študenti, ki opravljajo vaje pri Fizikalnem
praktikumu, v večini primerov ne bodo kariere gradili v fizikalnem, temveč kakšnem drugem
laboratoriju, kjer bodo te kompetence ravno tako pomembne. Aktivnosti, ki jih študenti
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opravljajo pri laboratorijski vaji Barvna slika, so bile sestavljene tako, da študenti preko
snovanja in analize lastnih poskusov napredujejo pri vseh zgoraj opisanih kompetencah.
Navodila za laboratorijsko vajo so sestavljena iz štirih delov – predpriprave, ki jo študenti
idealno opravijo doma, navodil za nalogo s testnimi eksperimenti, navodil za nalogo z
aplikativnim eksperimentom ter zaključnih vprašanj. Ena izmed različic vaje ima dodano še
ogrodje za poročilo. V naslednjih odstavkih bom predstavila vsak del posebej, pri čemer bom
napisala tudi pričakovane postopke in učne izide študentov, ki vajo opravljajo.
Predpriprava
Predpriprava je del navodil, ki naj bi ga študenti doma prebrali ter izpolnili odgovore na
vprašanja. Ne glede na to, kje predpripravo opravijo, doma, ali pri vaji, je pomembno, da ta del
opravijo pred samim začetkom eksperimentiranja, saj predpriprava predstavlja dober teoretični
uvod v samo vajo. Teorija, ki jo vsebuje predpriprava, študentom predstavlja osnovne principe
svetlobe in barv, pri čemer svetlobo kot elektromagnetno valovanje najprej razdelim na več vrst
glede na valovno dolžino valovanja, nato pa dodatno vpeljem še povezavo barv in valovne
dolžine pri vidni svetlobi, saj je to osrednja tema eksperimenta.
V predpripravi sta razložena tudi osnovna principa delovanja prizme in uklonske mrežice.
Opisan je tudi pojav, ko skozi vsako izmed njiju posvetimo z belo svetlobo. Ta dva principa sta
bila prvotno mišljena kot opazovalna poskusa, vendar sem skozi intervjuje s študenti pred samo
vpeljavo prenovljene vaje ugotovila, da je velika večina študentov te poskuse že videla in se jih
še spomni iz srednje šole. Delovanje prizme in uklonske mrežice prav tako nista bila osnovna
koncepta te laboratorijske vaje, zato menim, da z vpeljavo tega skozi teoretični uvod vaja ni
zgubila na pedagoški moči. Opazovalni poskus sem tako zamenjala z miselnim poskusom, s
pomočjo katerega gradijo na v srednji šoli usvojenem znanju.
Vprašanji, ki sem jih zastavila, sta sledeči:
“Kaj vidimo na drugi strani prizme, če nanjo posvetimo z rdečim laserjem?”
in
“Kaj bi videli na zaslonu, če bi na uklonsko mrežico posvetili z zeleno lučjo?”
Študenti imajo tako možnost o teh odgovorih najprej razmišljati ter odgovoriti nanje s
sklepanjem, nato pa jih pri vaji asistent dodatno spodbudi, da poskus tudi izvedejo. S tem se še
dodatno spoznajo z uklonsko mrežico in prizmo pred začetkom testnih in aplikativnih
eksperimentov, ki predstavljajo glavni del vaje.
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Testni eksperimenti
Navodila za testne eksperimente se pričnejo z zgodbo o paru, ki izbira barvo fasade za njuno
hišo. Z zgodbo sem želela fizikalne eksperimente približati vsakdanjim izkušnjam ter jih
umestiti v kontekst, kar po raziskavah sodeč dviguje stopnjo motivacije [5, 27]. Skozi njun
pogovor vpeljem tri hipoteze, ki jih morajo nato študenti z lastnimi poskusi testirati:
– Različna svetila oddajajo svetlobo, sestavljeno iz kombinacij različnih valovnih dolžin.
– Barva, ki jo zazna detektor (spektroskop, oči ipd.), je odvisna od svetlobe, ki telo
osvetli.
– Če je snov videti enobarvna, je sestavljena iz barvila, ki odbija in/ali prepušča zgolj
svetlobo s točno določeno valovno dolžino.
Za namene testiranja imajo študenti na voljo naslednje pripomočke: svetleče diode različnih
barv, različne vrste sijalk (halogenska, varčna, žarnica na žarilno nitko), zatemnjen prostor,
papir različnih barv, tekočine različnih barv, spektrometer z optičnim kablom, za katerega so
navodila priložena na mizi, računalnik, uklonska mrežica, reža in prizma (Slika 3.1). Študenti
morajo z uporabo pripomočkov, ki so na voljo, zasnovati po dve metodi za testiranje vsake
izmed hipotez. Metode, ki jih uporabljajo za testiranje vseh treh hipotez, so si lahko zelo
podobne, pomembno je torej, da se študenti pri uporabi teh metod zavedajo, kaj želijo videti in
kakšen rezultat pričakujejo pri vsaki izmed metod.

Slika 3.1: Pripomočki, ki jih imajo študenti na voljo pri prenovljeni laboratorijski vaji Barvna slika. Na sliki se
nahajajo: barvne tekočine, varčna sijalka, halogenska sijalka, uklonski mrežici (500 rež/mm in 600 rež/mm), reža,
sveteče diode (bela in barvne), prizma, Vernierjev spektroskop in računalnik s programom LoggerPro.
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V navodilih je jasno napisano, kakšen naj bo splošen potek njihove raziskave in na katera
vprašanja morajo tekom raziskovanja odgovoriti. Ta navodila so hkrati vodilo za pisanje
poročila:
1.
2.

3.

Zasnujte poskus, s katerim preverite hipotezo. Opišite svoj razmislek, uporabljene
potrebščine in postopek. K opisu dodajte tudi skico poskusa.
Ali ste pri svojem poskusu kaj predpostavili? Premislite, katera predpostavka ima
največji vpliv na izid testnega poskusa (če predpostavka ne velja, bo vaš končni
rezultat večji ali manjši v primerjavi z rezultatom, ki bi ga dobili, če predpostavka
velja?). Če ne veste, kaj so predpostavke, si pomagajte s primerom, opisanim na zadnji
strani navodila.
Analizirajte izid. Zapišite, ali vaš eksperiment zavrže hipotezo, ki jo preverjate.
Zapišite tudi, kaj vas je privedlo do takega zaključka. Narišite skico rezultatov (če vaš
poskus to omogoča). Če ste kot rezultat dobili graf, ga tudi skicirajte. Ne pozabite
napisati tudi virov nenatančnosti, ki so se pojavile med merjenjem.

Študenti lahko pri preverjanju prve hipoteze opazujejo spekter svetlobe, ki ga oddajajo različna
svetila, s spektrometrom, oddano svetlobo lahko opazujejo skozi prizmo in/ali uklonsko
mrežico (pri tem je pomembno, da uporabljajo režo), najbolj iznajdljivi pa lahko samo prižgejo
različne barve svetleče diode in s tem ugotovijo, da hipoteze ni mogoče ovreči. Drugo hipotezo
lahko testirajo tako, da merijo spekter svetlobe, ki se odbije od snovi ali ki jo snov prepušča,
pri različnih svetlobnih virih. Zopet lahko to meritev opravijo bodisi s spektrometrom, uklonsko
mrežico in/ali prizmo, izvede se jo lahko pa tudi s pomočjo barvnih svetlečih diod. Pri tej metodi
v zatemnjenem prostoru s posamično prižganimi svetlečimi diodami različnih barv opazujejo
svetlobo, ki se oziroma se ne odbija na raznobarvnih materialih. Tudi te hipoteze ne moremo
ovreči s tem poskusom. Tretjo hipotezo lahko preverjajo na enak način kot drugo, vendar se pri
tem osredotočajo na to, katere barve snov odbija/prepušča. Z opazovanjem rezultatov
ugotovijo, da lahko tretjo hipotezo ovržejo.
Študenti morajo pri snovanju poskusa razmišljati tudi o merskih nenatančnostih, s katerimi so
se že srečali v srednji šoli in pri Uvodu v fiziko, ter predpostavkah, na katere pa pri
tradicionalnih učnih urah učitelji v večini primerov ne dajejo največjega poudarka. Študentom
je tako bodisi pojem predpostavka popolnoma neznan, ali pa ga enačijo s pojmom hipoteza. Da
bi jim pri razumevanju pojma predpostavka pomagala, sem v navodila za vajo vnesla tudi
primer določanja predpostavk in njihovega vpliva na rezultat:
Na grelniku z močjo 1 kW segrevamo 1 l vode. Koliko časa potrebujemo, da vodo
segrejemo za 10 K? Čas segrevanja izmerimo s precizno opremo, izračunamo pa ga lahko tudi
iz enačbe t = Q/P, s predpostavko, da gre vsa toplota samo vodi (nič toplote ne gre v okolico).
Če ta predpostavka ne velja, je čas gretja daljši od izračunanega, ki velja, če predpostavka
velja. Veljavnost predpostavke preverimo s primerjavo izračunanega ter izmerjenega časa.
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Pri vseh metodah, ki jih uporabljamo za testiranje hipotez, lahko uporabimo sledeče
predpostavke: prostor je dovolj zatemnjen, da na meritev ne vpliva okoliška svetloba; svetloba,
ki se odbija od sten prostora, ne vpliva na meritev; detektor pravilno zaznava vpadno svetlobo;
kot, pod katerim izvajamo meritev, ne vpliva na meritev; zrak med opazovanim predmetom in
detektorjem ne vpliva na zaznavo barve … Pri meritvah s spektrometrom je lahko predpostavka
tudi dovolj velika resolucija spektrometra. Študenti hitro ugotovijo, da iz predpostavk skoraj
neposredno sledijo tudi napake. Če prostor ni dovolj zatemnjen, vpliva na meritev zunanja
svetloba, kar pomeni, da lahko detektor zazna svetlobo, ki ne izvira iz opazovanega predmeta,
torej je rezultat superpozicija obeh spektrov – zunanjega in opazovanega. Podobni razmisleki
ustrezajo tudi ostalim predpostavkam in napakam. Študenti navedejo, da je v trenutni postavitvi
eksperimenta največja napaka zaradi slabe zatemnitve prostora (ki je trenutno večja škatla z
zaveso iz črnega blaga), sledi pa odboj svetlobe od notranjih sten, ki so precej odbojne. V
primeru, da je merilnik oko, je največja napaka lahko barvna slepota.
Aplikativni eksperiment
Pred izvajanjem aplikativnega eksperimenta se morajo študenti posvetovati z asistentom.
Asistent preveri, kaj so zapisali v poročila za prvi del, jih opozori na pomanjkljivosti, nato pa
se z njimi pogovori o drugem delu vaje. Pri drugem delu vaje morajo študenti s pomočjo
pridobljenega znanja zasnovati poskus, s katerim bodo identificirali tekočino, ki jim jo priskrbi
asistent, zato je pomembno, da se asistent z njimi pogovori o tem, katero svetilo ja za takšno
nalogo najpomembnejše in zakaj. Asistent na tem mestu ne sme v nobenem primeru zgolj
naročiti, s katerim svetilom naj nalogo izvedejo, saj je njihova naloga, da z analizo prejšnjih
poskusov pridejo do te ugotovitve. V navodilih naloge je podan transmisijski spekter nekaterih
kapljevin, ki prikazuje, koliko svetlobe snov prepušča pri različnih valovnih dolžinah.
Znova je v navodilu predpisano, katere prvine naj vsebujeta raziskava in poročilo:
1.
2.

3.

4.
5.

Zasnujte poskus, s katerim določite, katere valovne dolžine tekočina prepušča.
Natančno opišite poskus. K opisu dodajte skico eksperimenta.
Navedite predpostavke, ki ste jih naredili pri izvedbi poskusa. Premislite, katera
predpostavka ima največji vpliv na izid testnega poskusa (če predpostavka ne velja, bo
vaš končni rezultat večji ali manjši v primerjavi z rezultatom, ki bi ga dobili, če
predpostavka velja?).
Analizirajte izid. Dobljene rezultate primerjajte s spodnjim grafom, ki prikazuje
prepustnost različnih tekočin. Katera izmed njih menite, da je najbolj podobna vaši?
Ali lahko rečemo, da sta enaki?
Zapišite vsaj tri vire nenatančnosti. Kaj je vašo meritev naredilo manj natančno?
Zakaj?
Predlagajte vsaj štiri izboljšave. Na podlagi določitve predpostavk in virov napak
zapišite, kako bi vaš poskus lahko izboljšali.
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Študenti si za vir svetlobe vzamejo bodisi žarnico na žarilno nitko bodisi halogensko sijalko,
saj imata obe enostaven spekter, svetlobo pa obe oddajata pri vseh valovnih dolžinah vidne
svetlobe. Študenti nato opazujejo spekter žarnice in ter spekter svetlobe, ki pride skozi vzorec.
Rezultate primerjajo s podanim grafom (Slika 3.2), ki prikazuje spektre različnih snovi, pri
čemer morajo paziti, da morajo upoštevati pri analizi razmerje med svetlobo, ki jo odda žarnica,
ter svetlobo, ki pride skozi vzorec. S primerjanjem obeh spektrov ugotovijo, da je obarvan
vzorec OSHEE izotonik.
Pri tem poskusu so predpostavke in napake podobne kot pri testnih poskusih, saj je metoda
podobna prejšnjim, zato jih na tem mestu ne bom več opisovala. Študenti so pri tem poskusu
poleg predpostavk in nenatančnosti morali zapisati tudi predloge izboljšave poskusa, pri čemer
so se zopet lahko naslonili na predpostavke in nenatančnosti. Možne izboljšave so tako na
primer bolj zatemnjen prostor, boljši detektor, fiksna postavitev merskih elementov,
enakomernejši vir svetlobe ipd.

Slika 3.2: Transmisijski spekter različnih kapljevin. S primerjavo spektra svetlobe, ki jo oddaja žarnica, ter spektra
prepuščene svetlobe, lahko študenti vzorec pravilno analizirajo.
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Vprašanja za konec
Po uspešni izvedbi eksperimentov naloga preveri znanje študentov z nekaj kratkimi vprašanji,
na katere odgovore lahko ravno tako poiščejo s poskušanjem:
“Katero svetilo je najprimernejše za osvetljevanje pri merjenju barvil s pomočjo
spektrometra? Zakaj? Ali obstaja način, s katerim bi lahko tudi z drugimi svetili pomerili isto
meritev?”
O odgovoru na prvi dve vprašanji so se študenti pogovorili že pred pričetkom izvajanja
aplikativnega poskusa, na tem mestu pa študente le opomnim, da je tudi ta odgovor dobro imeti
zapisan. Pri merjenju z vsemi svetili je pomembno biti pozoren na spekter svetlobe, ki ga svetila
oddajajo, nato pa prepuščeni spekter primerjati z osnovnim, da dobimo podatke o prepustnosti.
Svetila, ki imajo črtast spekter, kot na primer varčne sijalke, so za te meritve najmanj primerna.
“Kako je sestavljen slikovni element barvnega digitalnega prikazovalnika (piksel)? Pomagaš
si lahko s kapljico vode, ki jo s kapalko kaneš na ekran svojega telefona, ali s povečevalnim
steklom. Zakaj so tri svetleče diode različnih barv dovolj?”
Študenti na to vprašanje odgovorijo po opravljenem poskusu. V kapljici jasno vidijo, da je ekran
sestavljen iz drobnih elementov, ki jih sestavljajo po tri (včasih štiri) drobne lučke – podpiksli.
Vsaka lučka je drugačne barve (modra, zelena, rdeča), če pa vse tri gorijo z enako jakostjo,
vidimo belo barvo. To lahko preverijo tudi z uporabo svetlečih diod, ki jih prižgejo in usmerijo
v isto mesto na zaslonu. Nastane bela pika. Z različnimi kombinacijami lahko dobimo vse ostale
barve.
“Kakšno barvo dobimo, če zmešamo rdeče in zeleno barvilo? Zakaj?”
Študenti bodo verjetno ponovili odgovor, kakršnega so dali pri predpripravi za mešanje zelene
in rdeče barve, saj razlika med mešanjem barvil in barvne svetlobe ni del splošnega znanja.
Vendar pa študenti tudi ta poskus lahko naredijo – s kapalko dajo v prazno posodico kapljo
rdeče in kapljo zelene tekočine, Ko se zmešata skupaj, nastane temna rjava barva. Rdeča barva
namreč absorbira vse razen rdeče, torej tudi zeleno, zelena barva pa vse razen zelene, torej tudi
rdečo. Mešanica v idealnem primeru absorbira vse barve, vendar ker ne zelena in ne rdeča nista
idealni barvili, je mešanica videti rjava.
“Ali lahko z gotovostjo razločite med belim papirjem, osvetljenim z rdečo lučjo, ter
rdečim papirjem, osvetljenim z belo lučjo? Pojasnite.”
Pri tem vprašanju bodo študenti verjetno kar nekaj časa debatirali in testirali, preden bodo prišli
do zaključka. Ker se v obeh primerih od lista odbije rdeča svetloba, listov ne moremo ločiti.
Ko študenti odgovorijo na vsa vprašanja in opravijo vse eksperimente, je vaja zaključena.
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Ogrodje za poročilo
Pisanje poročil predstavlja študentom pri prenovljenih vajah zelo velik izziv, saj prostega
pisanja niso vajeni. Ta dejavnost jim zato vzame veliko časa, kakor tudi pregledovanje poročil,
ki nimajo standardne strukture, vzame veliko časa asistentu. Kljub navodilom, kaj mora
poročilo vsebovati, ki so zapisana pri vsakem delu naloge posebej, študenti namreč ne znajo
napisati popolnega poročila, saj niso vajeni, da morajo res na vse točke odgovoriti. Na prvi
pogled je rešitev problema enostavna, študentom damo liste, na katerih za vsako metodo
posebej piše, kaj morajo napisati, vendar tega ne moremo narediti brez ustreznega testiranja.
Za namen testiranja hipoteze, da enostavno ogrodje, ki zgolj organizira informacije, prej podane
v obliki seznama, ne spremeni interakcij med študenti, sem oblikovala tri različne načine
podajanja navodil za poročila. V enem izmed testov prenovljene vaje sem skupini, ki je vajo
izvajala, poleg standardnih navodil dala ogrodje za poročilo (Dodatek 6). Ogrodje je zelo skopo
s skoraj nič podatki in na videz zgolj pomaga pri strukturiranju poročila. Drug test je
predstavljala standardna oblika vaje, kakršna ena že obstaja pri tem predmetu, torej s
standardnimi navodili brez ogrodja in dodatnih vodil za poročilo. Tretja oblika vključuje
samoevalvacijske rubrike (Dodatek 7) namesto ogrodja. V tem primeru so študenti dobili
rubrike en teden vnaprej, da so jih lahko doma proučili, saj so zelo obsežne.

3.4 Izvedba in analiza laboratorijske vaje
Potek laboratorijskih vaj sem analizirala na šestih vzorcih, od tega sta dva primera tradicionalne
in štirje primeri prenovljene vaje. Dodatno sem spremljala še tri izvedbe tradicionalne vaje ter
dve izvedbi prenovljene vaje brez uporabe avdio in video snemalnikov. V tem poglavju bom
predstavila potek snemanja in analize.
3.4.1 Potek snemanja
Snemanje študentov Praktične matematike je potekalo v zimskem, študentov Kemijskega
inženirstva pa v letnem semestru študijskega leta 2017/2018. V obeh primerih sta bili posneti
obe vaji, tako tradicionalna vaja Interferenca kot tudi prenovljena vaja Barvna slika.
Tradicionalno vajo sem pri vsaki skupini posnela in analizirala enkrat, prenovljeno vajo pa
enkrat pri Praktičnih matematikih in trikrat pri Kemijskih inženirjih. Snemanje vaje je v vseh
primerih potekalo na enak način. Ključnega pomena pri analizi laboratorijskih vaj je bila avdio
analiza. Najpomembnejši del snemalne opreme so tako predstavljali diktafoni z mikrofoni, s
pomočjo katerih je bil zajet zvok mnogo čistejši in jasnejši, kontrast med zvoki iz ozadja ter
govorom opazovanih subjektov pa večji.
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3.4.2 Izobraževanje asistentov
Vloga asistentov pri laboratorijskih vajah je ključnega pomena, saj se nanje študenti obračajo s
svojimi vprašanji. Trenutni asistenti pri predmetu Fizikalni praktikum imajo z laboratorijskimi
vajami ISLE omejene izkušnje, saj se je doslej kot takšna izvajala samo ena vaja, Gostota zraka
[11]. Zelo je torej pomembno, da so asistenti o načinu dela pri taki vaji predhodno poučeni.
Pred pričetkom vaje sem vsem asistentom poslala navodila za vajo (Dodatka 5 in 6). Pri skupini
praktičnih matematikov ni bilo možnosti, da bi asistentka pred prvim testiranjem sama
preizkusila vajo, vendar se to ni izkazalo kot problem, saj sem pri njeni skupini kot asistentka
za to vajo vskočila sama. Asistenta v letnem semestru sta imela po drugi strani dovolj časa, da
sta vajo tudi sama testirala. Pred tem sem ju morala podučiti o vrsti odgovorov, ki naj jih dajeta
na vprašanja, ki niso strogo tehnične narave (torej vprašanja, ki niso v smislu: “Spektrometer
ne prikazuje slike, kaj naj naredim?”). Poudarek je bil na tem, naj študente pri tem vodita v
pravo pot ter jim naj ne dajeta odgovorov na pladnju. Dodatno smo se pogovorili o tem, kaj naj
pričakujeta na poročilih ter kako se uporabljajo tabele za analizo poročil.
3.4.3 Analiza in kodiranje avdio in video posnetkov
Za analizo se je skupaj nabralo več kot 15 ur posnetkov, ki jih je bilo potrebno nato sestaviti in
analizirati. Za montažo avdio datotek sem uporabljala program Audacity, kjer sem združila
ustrezno število zvočnih posnetkov iz različnih diktafonov ter nastavila pravilno jakost zvoka.
Video posnetke sem uporabljala zgolj v primerih, ko zvočni posnetek ni zadoščal za analizo.
Pri kodiranju sem posnetke razdelila na 30 s dolge časovne intervale, ki sem jih nato
kategorizirala glede na prej določene kategorije, opisane v Poglavju 3.2.3. Pri tem sem
uporabljala program WPS Spreadsheets. Vsakemu časovnemu intervalu sem pripisala samo eno
kategorijo, razen kadar je kakšen član ekipe izjemoma delal kaj drugega. V tem primeru sem
ponekod določenemu časovnemu intervalu pripisala več kategorij.
3.4.4 Analiza poročil
Pri analizi poročil sem se osredotočila na dve prvini: urejenost poročil ter potrebna količina
interakcije z asistentom v povezavi s poročili. Poročila sem lahko podrobno analizirala zgolj
pri vaji Barvna slika, saj poročil kot takšnih pri tradicionalni vaji Interferenca ni bilo, ker so
podatki zgolj vstavljeni na zahtevana mesta v delovnem zvezku.
Pri skupini Praktičnih matematikov, ki sem jih testirala kot prve, raziskava še ni vsebovala
poudarka na poročilih, vendar se je med njunim delom izkazalo, da bi bilo dobro analizirati,
katera vrsta navodil za poročilo se najbolje obnese. Skupine Kemijskih inženirjev sem nato
testirala s tremi različnimi možnostmi: delno strukturirano poročilo, nestrukturirano poročilo
ter nestrukturirano poročilo z uporabo rubrik za samoevalvacijo. Eni izmed dveh skupin, ki sta
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vajo izvajali s pomočjo rubrik, sem rubrike dala že en teden prej v branje, z dodatno motivacijo,
da bodo vajo lažje in hitreje rešili, če bodo poznali vsebino rubrik.
Pri analizi poročil sem bila pozorna na organizacijo poročila ter vsebinsko popolnost.
Organizacijo besedila sem analizirala glede na to, kako hitro so se študenti sami znašli v svojih
poročilih in kako hitro so lahko našli odgovore na vprašanja glede postopka in rezultatov, ter
hkrati kako hitro asistent uspe pregledati in analizirati prejeto poročilo. Vsebinska popolnost
predstavlja, kolikšen del zahtevanih elementov so študenti uspeli predstaviti že ob prvi
interakciji ob koncu vaje ter kako obsežni so bili odgovori.
V najboljšem primeru bi bila interakcija asistenta s študenti čim manjša, čeprav vsekakor večja
kot pri tradicionalni vaji. Boljša organizacija poročila in večja vsebinska popolnost bi ravno
tako doprinesli k uspešnosti metode za pisanje poročil, ob čimer se je potrebno zavedati
omejitev, ki jih predstavlja majhno število vaj, ki zahtevajo poročilo takšne vrste v primerjavi
s tradicionalnim reševanjem delovnih zvezkov.
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4 Rezultati
V tem poglavju so predstavljeni rezultati analiz avdio in video posnetkov ter pisanja poročil.
Tradicionalno in prenovljeno vajo primerjam na podlagi analiz, iz česar lahko sklepam o
odgovoru na moja raziskovalna vprašanja.

4.1 Grafični prikaz avdio in video analize
Avdio in video posnetke sem analizirala s pomočjo kodiranja, pri čemer sem vsakemu polnemu
intervalu pripisala ustrezno kategorijo. Na podlagi določitve kategorij sem ustvarila časovnice
ter tortne diagrame, ki prikazujejo aktivnost študentov pri vsaki izmed vaj.
4.1.1 Tradicionalna laboratorijska vaja Interferenca
Tradicionalno laboratorijsko vajo sem analizirala dvakrat, enkrat s skupino Praktičnih
matematikov in drugič s skupino Kemijskih inženirjev. Spodaj sta prikazani analizi vsakega
posebej.
Študenti Praktične matematike
Pri Praktičnih matematikih je v raziskavi sodeloval par študentk, ki sta vajo zaključili v
31 minutah. V še drugih treh opazovanjih so študenti ravno tako zaključili v največ pol ure.
Posnetki so kodirani po rubrikah, predstavljenih v Poglavju 3.2.3.

Slika 4.1: Časovnica aktivnosti študentk Praktične matematike pri izvedbi tradicionalne laboratorijske vaje
Interferenca. Študentki sta vajo zaključili v 31 minutah. Obdobje med 18. in 29. minuto predstavlja čakanje
študentk na odziv asistentke. Zadnji dve minuti je asistentka pregledovala poročilo.

Časovnica na Sliki 4.1 predstavlja aktivnost študentk pri izvedbi vaje. Kljub temu, da na prvi
pogled deluje, da sta študentki večino časa zapravili za izvajanje drugih aktivnosti, del med 18.
in 29. minuto v resnici zgolj predstavlja njuno klepetanje med čakanjem na pristop asistentke k
njuni vaji. Če ta del izpustim, njuni aktivnosti ustreza časovnica na Sliki 4.2.
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Slika 4.2: Časovnica aktivnosti študentk Praktične matematike pri izvedbi tradicionalne laboratorijske vaje
Interferenca z upoštevanjem dejstva, da sta študentki vmes 11 minut čakali na pristop asistentke.

Celotno opravljanje vaje lahko s predpostavko, da študentki nista mogli sami vplivati na čas, ki
sta ga porabili za čakanje na asistentko, ocenim na približno 20 minut. Iz posnetkov je razvidno,
da sta študentki imeli rezultate vaje že pred samo izvedbo vaje (difuzija znanja):
A: “Jaz imam vse rešitve. (...) A bi sploh kaj delali, če imam liste z rešitvami?”
Študentki sta si na začetku kljub temu prebrali navodilo vaje in ga poskusili sami izvesti, hitro
sta pri tem izkoristili tudi pomoč asistentke, med drugim zato, ker je bila ravno v tem času blizu.
Pomoč sta potrebovali pri identifikaciji opreme in postavitvi. Njeni pomoči je sledil ponovni
poskus izvedbe eksperimenta, tokrat uspešnejši. Rezultate sta si zapisali, nato pa nekaj časa
sledi preračunavanje rezultatov. Podobno se delo nadaljuje do konca, z vmesnim obdobjem z
laboratorijsko vajo nepovezanih aktivnosti. Osmišljanja skozi celotno vajo ni prisotnega,
verjetno tudi zato, ker sta imeli študentki na voljo rešitve. Eksperimente sta tako delali na pol,
precej tudi s pomočjo sošolcev, in še to zgolj z namenom, da znata v komunikaciji z asistentko
ob koncu vaje razložiti, kaj sta delali. Zadnji dve minuti študentki komunicirata z asistentko na
temo poročila, ob čemer ju asistentka vpraša še nekaj z vajo povezanih vprašanj, da bi določila,
ali sta vajo in izračune res opravili sami.

Slika 4.3: Tortni diagram, ki prikazuje aktivnosti študentk Praktične matematike pri izvedbi vaje Interferenca,
kodirano po rubrikah, predstavljenih v Poglavju 3.2.3. Pri tem je poudarjen del, ki predstavlja interakcijo študentk
z asistentko za namene poročila (šrafirana modra).
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Iz tortnega diagrama na Sliki 4.3 je razvidno, da sta študentki večino časa izvajali postopke, kar
je v tem primeru pomenilo postavljanje eksperimenta, merjenje in preračunavanje vrednosti.
Dobljene vrednosti sta študentki na koncu vedno popravili na vrednost v rezultatih, ki sta jih
pridobili od sošolcev. Sledi interakcija z asistentko, pri čemer je tretjina bila povezana z izvedbo
eksperimenta, preostanek pa za pogovor ob poročilu. Vprašanja, ki jih asistentka postavlja ob
preverjanju poročila so v smislu: Kako ste prišli do tega, kakšne so enote, kaj ste delali pri
eksperimentu? Takšna vprašanja ne pripomorejo bistveno k višji kvaliteti vaje, saj zahtevajo
zgolj razmišljanje po prvi stopnji Bloomove lestvice [34]. Pisanju poročila in izvajanju
nepovezanih aktivnosti sta študentki v opazovanem časovnem obdobju posvetili enako količino
časa, medtem ko osmišljanja, kot je bilo razvidno že iz časovnic, pri tej izvedbi vaje ni bilo.
Navodila pri vaji Interferenca so precej natančna in omogočajo študentom enostavno izvajanje
vaje brez pretiranega razmišljanja o sami vaji. Kar pri treh izmed štirih opazovanj sem opazila,
da so študenti že imeli s seboj tudi rešitve za vajo, predvidoma zato, da so lahko vajo kar
najhitreje zaključili, saj lahko po zaključeni vaji odidejo domov. Študentki sta 20 % vaje
porabili za izvajanje z vajo nepovezanih aktivnosti (komentiranje snemanja, pridobljenih
rezultatov ter urnikov), pri čemer je izvzet kar velik delež takšnih aktivnosti zaradi čakanja na
asistentko. Ob upoštevanju tega dela naraste skupni delež nepovezanih aktivnosti na 47 %.
Predpostavljam, da je za tako velik delež časa, porabljenega za druge dejavnosti, odgovoren
med drugim tudi tip naloge, saj učenci/študenti pri tradicionalnih vajah običajno velik del
eksperimentiranja porabijo za socializiranje s sovrstniki [6].
Študenti Kemijskega inženirstva
Pri študentih Kemijskega inženirstva sem opazovala samo vajo, ki sem jo tudi analizirala, saj
jo je hitro nadomestila že nova vaja. Študenta sta v tem primeru za izvajanje vaje porabila 27
minut in pol, kar je malce manj kot analizirani študentki Praktične matematike. Analizo njune
aktivnosti prikazujejo spodnje slike.

Slika 4.4: Časovnica aktivnosti študentov Kemijskega inženirstva pri izvedbi tradicionalne laboratorijske vaje
Interferenca. Študenta sta vajo zaključila v 27,5 minutah. Zadnje tri minute je asistent pregledoval poročilo.

Študenta, ki sem ju opazovala, sta na to vajo prišla brez rešitev s strani sošolcev. Vajo sta pričela
z natančnim branjem navodil, nadaljevala pa z identifikacijo pripomočkov. Prvi problem, na
katerega sta naletela, je bil, da nista pravilno identificirala uklonske mrežice, zamenjala sta jo
namreč za luknjičast podstavek, na katerem je sicer postavljen laser. Kar 6 minut sta poskušala
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eksperiment izvesti z napačnimi pripomočki, preden sta za pomoč povprašala asistenta. V tem
času je prišlo tudi do osmišljanja, ko sta razmišljala, kako bi še lahko izvedla eksperiment:
A: “Kaj če poskusiva to obrniti drugače? Obrneva za 90° in preveriva, kaj se bo potem
zgodilo. (...) Lahko dava tudi bolj stran, morda je preveč skupaj.”
Pomoč asistenta v osmi minuti je vodila zgolj do pravilne identifikacije uklonske mrežice,
študenta sta nato z izvajanjem eksperimenta nadaljevala samostojno. Ves čas sta se trudila, da
je bila postavitev karseda pravilna in naravnost, kar je vmes sicer privedlo do trenutka, ko sta
za merjenje z laserjem poskusila laser obrniti proti sebi in gledati naravnost vanj za boljše
opazovanje peg. Na srečo je v tem trenutku vskočil asistent in preprečil to dejanje. Pri merjenju
razdalje sta želela dobiti čim lepše rezultate, zato sta vrednosti močno zaokrožala, pri čemer
nista v poročilo dodala nobene opombe o nenatančnostih. Zanimivo je, da se je par obregal ob
tiskarske napake in jih je dojemal kot realne objekte:
A: “Kje pa je svetlika? Imamo laser, ampak tukaj piše, da potrebujemo še svetliko. Kaj
sploh je svetlika? Po mojem to ni laser.”
Kljub zmedenosti glede pripomočkov ter njihove uporabe, sta skoraj popolnoma samostojno
zaključila eksperiment. Po koncu eksperimenta sta porabila še tri minute za pogovor z
asistentom o izvedeni vaji. Pogovor je bil precej podoben tistemu, kakršen je potekal že pri
Praktičnih matematikih. Tudi ta par je precej hitro zaključil z vajo, pri čemer sta tukaj imela
malce drugačno motivacijo, saj je Kemijskim inženirjem na Praktikumu dovoljeno v enem
terminu opraviti več vaj, za njih kar pomeni hitrejši zaključek predmeta.

Slika 4.5: Tortni diagram, ki prikazuje aktivnosti študentov Kemijskega inženirstva pri izvedbi vaje Interferenca,
kodirano po rubrikah, predstavljenih v Poglavju 3.2.3. Pri tem je poudarjen del, ki predstavlja interakcijo
študentov z asistentom za namene poročila (šrafirana modra).
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Iz tortnega diagrama na Sliki 4.5 je razvidno, da sta ta študenta mnogo več časa namenila
izvajanju postopkov, saj sta se precej močno trudila izvesti vajo brez kakršnekoli pomoči.
Zaradi tega sta precej časa porabila za eksperimentiranje z napačnimi pripomočki. Ravno ta
zagnanost je privedla tudi do tega, da je na dveh mestih v vaji prišlo do osmišljanja, vendar
kljub temu to še ne predstavlja znatnega deleža. Za razliko od študentk Praktične matematike
sta ta študenta precej manj časa porabila za druge aktivnosti, malce sta se zmanjšala tudi deleža,
namenjena pisanju in interakciji z asistentom. Znova je bil večji del interakcije z asistentom
namenjen poročilu.
4.1.2 Prenovljena laboratorijska vaja Barvna slika
Prenovljeno vajo Barvna slika sem testirala na več različnih skupinah. Prvi test s prvo verzijo
navodil, kjer poročilo ni bilo strukturirano in ga niso spremljale rubrike, sem izvedla s skupino
Praktičnih matematikov, iz izkušenj s tega testa pa sem nato nalogo nadgradila in jo v treh
izvodih testirala na študentih Kemijskega inženirstva. Trije izvodi predstavljajo tri različne
načine usmerjanja pisanja poročila: (a) poročilo s podanim ogrodjem, (b) poročilo brez ogrodja
in (c) poročilo brez ogrodja in z rubrikami. Vsako izmed teh različic sem testirala na svoji
skupini in analizirala tako avdio in video posnetke kot tudi njihova poročila. V tem poglavju
predstavljam analizo njihovih avdio in video posnetkov.
Študenti Praktične matematike
Ob samem začetku testiranja z dvema študentoma Praktične matematike me je njuna asistentka
opozorila, da sta to najbolj zagnana študenta v celotni skupini, ki pri vsaki vaji, ne glede na tip
vaje, res poskušata razumeti, kaj počneta in kakšno je fizikalno ozadje eksperimenta. Vprašanja,
ki jih običajno postavljata, kažejo na poglobljeno razumevanje stvari, močno željo po učenju in
s tem visoko stopnjo motivacije. Že iz tega poročila asistentke sklepam, da ta par ni najbolj
reprezentativen vzorec za skupino, saj sem sama pri opazovanju imela stik zgolj z nizko
motiviranimi študenti, katerih cilj je bil zgolj čimprej opraviti vajo, četudi brez razumevanja.
Analizirana študenta sta nalogo opravila v 1 uri in 44 minutah. Navodilo, ki sta mu sledila pri
tej nalogi, je v dodatku 4. Navodilo v tem primeru ni izrecno zahtevalo dveh načinov merjenja
za vsako hipotezo pri prvem delu naloge, zato sta zgolj pri dveh od treh hipotez študenta
opravila in poročala o dveh različnih eksperimentih. Študenta sta po pričakovanjih nalogo
opravljala izredno motivirano ter z dobrim premislekom pred vsakim novim eksperimentom.
Med opravljanjem vaje sta kazala na dobro predznanje fizike ter predhodne razumevanje večine
fizikalnih konceptov, ki sta jih pri vaji srečala. Analiza avdio in video posnetkov zatorej vrne
rezultat, ki na prvi pogled daje vtis, da vaja ne potrebuje več izboljšav, vendar je treba ob tem
upoštevati, da ta par študentov tudi sicer izstopa od večine v pozitivni smeri.
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Že hiter pogled na časovnico, ki jo prikazuje Slika 4.6, pove, da je ta skupina posebna. V
celotnem času izvajanje vaje študenta namreč nista za več kot 5 sekund, česar na časovnici ni
mogoče prikazati, izvajala aktivnosti, ki niso povezane z vajo. To je verjetno posledica visoke
motiviranosti opazovanih študentov za raziskovanje in učenje. Menim, da takšen rezultat ni
reprezentativen, kljub temu, da bi naj študenti pri vajah, ki sledijo pristopu ISLE, manj
socializirali kot pri tradicionalnih.
Študenta sta vajo pričela z branjem navodil, saj sta navodila videla prvič. Prvih 15 minut sta
študenta izvajala aktivnosti, ki so povezane s predpripravo. Pred odgovarjanjem na vsakega
izmed vprašanj sta se ustavila in pogovorila o njunih razmišljanjih. Postavila sta možne hipoteze
in si nato zamislila poskus, s katerim bi te hipoteze testirala. Poskus sta nato izvedla. Enakega
načina dela sta se posluževala tudi pri sami nalogi – najprej sta natančno prebrala navodila, nato
sta se pogovorila, da razčistita nejasnosti. Skupaj sta nato zasnovala in izvedla poskus. Tudi vse
rezultate sta pregledala skupaj in se skupaj odločila, kaj rezultati pomenijo za izbrano hipotezo.

Slika 4.6: Časovnica aktivnosti študentov Praktične matematike pri izvedbi prenovljene laboratorijske vaje Barvna
slika. Študenta sta vajo zaključila v 104 minutah. Študenta sta s pomočjo asistenta zadnjih 26 minut urejala
poročilo.

V prvem delu naloge je vloga asistenta pomoč pri izvajanju nalog. Pri prvi interakciji z
asistentom sta študenta potrebovala pomoč pri razumevanju vprašanja, saj jima ni bilo
popolnoma jasno. Nadaljnja vprašanja asistentu so bila povezana z opremo in njeno uporabo.
Študenta sicer s samim snovanjem in izvajanjem poskusov nista imela prevelikih problemov.
Po zaključku prvega dela vaje sta se študenta pogovorila z asistentom o njunih dosedanjih
ugotovitvah, asistent pa jima je nato prinesel neznano tekočino za analizo. Ker analiza
praviloma poteka na način, ki ga študenti srečajo že v prvem delu vaje, sta študenta z drugim
delom hitro zaključila. Vloga asistenta pri urejanju poročila je bila v veliki meri pregled
obstoječih in opozarjanje na manjkajoče elemente, ki sta jih na pobudo študenta zapisala.
Tortni diagram na Sliki 4.7 prikazuje, kolikšen delež celotnega časa sta študenta pri izvajanju
vaje namenila posamezni kategoriji. Skoraj četrtino časa (23 %) sta posvetila osmišljanju, pri
čemer sta polovico časa namenila razmišljanju o zasnovi eksperimentov, drugo polovico pa
modeliranju fizikalnih konceptov. Primer snovanja eksperimenta:
A: “Najbolje je po mojem mnenju (pomeriti spekter) s prizmo”
B: “Ja, jaz ravno razmišljam, da bi (pomerila) s prizmo. Če dobiva različne barve spektra,
potem veva, da je (spekter) sestavljen.”
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Primer modeliranja fizikalnih konceptov:
A: “Če pogledaš tukaj, dejansko je modra. … Odvisno od spektra, ki ga odbija.” (premor)
A: “Mislim, da je tukaj bistvo v tem (vzame kuli in prične z risanjem) … Misim, da to telo
odbija takšen spekter (pokaže na narisan spekter z enim vrhom), in če nanj posvetiš s svetilom,
ki ima takšen spekter (nariše malce drugačen spekter s premaknjenim vrhom), bi videl nekako
tako (nariše krivuljo z vrhom na sredini med spektroma).”
B: “Ja, verjetno bo res tako, da bo spekter odbite svetlobe prepustil največ pri valovni
dolžini, kjer se spektra telesa in svetila najbolje prekrivata.”
Zanimivo je, da kljub precejšnjemu času, namenjenemu osmišljanju, študenta na predpostavke
in napake nista niti pomislila, dokler tega ni izpostavil asistent, čeprav sta oba koncepta v
navodilih zapisana kot del poročila. Za izvajanje postopkov sta študenta namenila dobro tretjino
časa (36 %); četrtino tega časa sta namenila branju, preostanek eksperimentiranju. Pisanje jima
je vzelo 24 % časa, pomoč asistenta pa skupno 17 % časa. Če delo asistenta še naprej razdelim
na podkategorije, je 10 % celotnega časa, namenjenega vaji, asistent pomagal študentom pri
dopolnjevanju in izpopolnjevanju poročila. Pri interakcijah, ki niso bile v namen preverjanja
poročila, sta študenta večinoma asistenta poklicala v primeru, ko njuno osmišljanje že nekaj
časa ni obrodilo sadov. V takšnem primeru je asistent s svojimi odgovori oziroma vprašanji
študenta navedel k nadaljnjem razmišljanju, ki je nato hitro privedlo do izvedbe eksperimenta.
V kolikor sta študenta asistenta poklicala med eksperimentiranjem, pa sta njegovo pomoč
potrebovala pretežno pri identifikaciji pripomočkov ter problemih z opremo. Interakcija
asistenta s študenti je bila torej v vsakem primeru koristna in dobrodošla.

Slika 4.7: Tortni diagram, ki prikazuje aktivnosti študentov Praktične matematike pri izvedbi vaje Barvna slika,
kodirano po rubrikah, predstavljenih v Poglavju 3.2.3. Pri tem je poudarjen del, ki predstavlja interakcijo
študentov z asistentom za namene poročila (šrafirana modra).
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Študenti Kemijskega inženirstva
S študenti Kemijskega inženirstva sem opravila več opazovanj in analiz vaje, ki je bila od
prvega opazovanja pri Praktičnih matematikih že dodatno prenovljena na podlagi izkušenj z
njenim izvajanjem. Pri njih sem ravno tako testirala tri načine usmerjanja pri ustvarjanju
poročila ob laboratorijskih vajah. V tem poglavju bom analizirala avdio in video posnetke vseh
treh testiranj, medtem ko bom analizo poročil podala v naslednjem poglavju.
Laboratorijska vaja s poročilom z ogrodjem
Laboratorijska vaja s poročilom z ogrodjem je tip vaje, kakršnega sta predlagala asistenta pri
predmetu Fizikalni praktikum za Kemijske inženirje, hkrati pa se je želja po čem takem izkazala
že pri študentih Praktične matematike. Ogrodje za poročilo sem zasnovala tako, da so k nalogi
priloženi listi za poročilo, na katerih so zapisana posamezna poglavja, ki jih morajo študenti
izpolniti: opis poskusa, potrebščine, predpostavke, skica, napake ipd. Ta način vaje sem testirala
s skupino dveh študentk Kemijskega inženirstva, ki pred tem še nista imeli stika s tovrstnimi
vajami. Študentki sta za izvedbo vaje porabili dve uri in 42 minut. Razdelitev dela po časovnih
intervalih prikazuje spodnja časovnica.
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Slika 4.8: Časovnica aktivnosti študentk Kemijskega inženirstva pri izvedbi prenovljene laboratorijske vaje Barvna
slika. Študentki sta vajo zaključili v 162 minutah. Študentki sta s pomočjo asistenta zadnjih 23 minut urejali
poročilo.

Študentki sta na začetku vajo zelo temeljito prebrali, hkrati sta že med začetnim branjem začeli
s snovanjem poskusov. Prvih nekaj minut sta večkrat omenili, kako se počutita nelagodno, ker
se ju snema, vendar so te opazke kasneje izzvenele. Iz pogostejšega pojavljanja kategorije
“drugo” po prvih štiridesetih minutah predpostavljam, da sta nelagodje in trema s časom
izginila. Študentki sta se na začetku lotili predpriprave. Kljub temu, da pri predpripravi nikjer
izrecno ne piše, naj odgovore preverjajo z eksperimenti, sta jih študentki samoiniciativno
zasnovali in izvedli. Pred vsakim pričetkom eksperimentiranja sta se o izvedbi eksperimenta
precej pogovarjali. Iz časovnice na Sliki 4.8 je razvidno, da sta študentki med izvajanjem
postopkov pogosto osmišljali bodisi metode raziskovanja bodisi modeliranje fizikalnih
konceptov.
Pomoči asistenta nista potrebovali pogosto, edino daljše obdobje pomoči asistenta je v zadnjih
23 minutah, ko so skupaj pregledali ustreznost poročila. Študentki sta asistenta na pomoč
poklicali bodisi med izvajanjem postopkov, kar kaže na negotovost, bodisi po krajšem
osmišljanju. V obeh primerih sta študentki po odhodu asistenta nadaljevali z enako dejavnostjo.
V večini primerov sta namreč potrebovali idejo ali potrditev, da delata v pravi smeri. Interakcija
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z asistentom bi v tem primeru lahko bila boljša, saj je le v nekaterih primerih asistent uspel v
njiju vzbuditi zanimanje ter ju spodbuditi k razmišljanju.
Na časovnici na Sliki 4.8 sta v nekaterih časovnih intervalih označeni po dve kategoriji. Za
takšno oznako sem se odločila, saj je ena izmed študentk klepetala z drugimi sošolci, medtem
ko je druga študentka v paru nadaljevala z izvajanjem naloge.

Slika 4.9: Tortni diagram, ki prikazuje aktivnosti študentk Kemijskega inženirstva pri izvedbi vaje Barvna slika s
poročili z ogrodjem, kodirano po rubrikah, predstavljenih v Poglavju 3.2.3. Pri tem je poudarjen del, ki predstavlja
interakcijo študentk z asistentom za namene poročila (šrafirana modra).

Kot kaže tortni diagram na Sliki 4.9, sta študentki pri tej vaji 12 % časa porabili za osmišljanje,
ki je bilo večji del sestavljeno iz iskanja zasnove eksperimenta, manj pa iz iskanja matematičnih
in fizikalnih modelov. Znaten delež osmišljanja sta študentki namenili tudi razmišljanju o
napakah in predpostavkah. Nekaj več časa sta porabili za pisanje, največ, kar 41 % časa, pa sta
porabili za izvajanje postopkov, torej branje navodil in izvajanje eksperimentov. Asistent jima
je pomagal 15 % časa, večino od tega časa sta porabili za analizo in dopolnjevanje napisanih
poročil. Aktivnosti, ki niso bile del vaje, sta študentki izvajali 15 % časa, pri čemer bi bil ta
delež manjši, če ne bi upoštevala nesodelovanja ene izmed njiju.
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Laboratorijska vaja s poročilom brez ogrodja
Druga testna skupina študentov Kemijskega inženirstva je vajo Barvna slika opravljala brez
podanega ogrodja za poročilo. Navodilo za vajo je ostalo enako kot pri prvi skupini Kemijskih
inženirjev, le priloženi listi so bili popolnoma prazni. Takšen stil poročila je imela tudi vaja, ki
sem jo testirala prej s Praktičnimi matematiki. Študenta, ki sta testirala vajo s poročilom brez
ogrodja, sta vajo zaključila v dveh urah in 46 minutah.
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Slika 4.10: Časovnica aktivnosti študentov Kemijskega inženirstva pri izvedbi prenovljene laboratorijske vaje
Barvna slika s poročilom brez ogrodja. Študenta sta vajo zaključila v 166 minutah. Študenta sta s pomočjo
asistenta zadnjih 13 minut urejala poročilo.

Študenta, ki sta vajo reševala brez dodanih navodil za pisanje poročila, sta vajo začela s
podrobnim branjem uvoda, med čimer sta se večkrat ustavila in se pogovorila o tem, kaj naloga
zahteva od njiju in kako bi se tega lotila, kar je razvidno iz časovnice na Sliki 4.10. Najprej sta
začela z odgovarjanjem na predvprašanja, odgovore sta tudi preverila s testnimi poskusi.
Nadaljevala sta z glavnim delom naloge, kjer sta brez večjih problemov snovala poskuse ter jih
izvajala. Največ problemov sta študenta imela s pisanjem poročil, hkrati pa ju je to tudi najbolj
motilo, kar sta večkrat omenila tudi na glas. Pri pisanju poročil namreč velikokrat nista vedela,
kaj se od njiju pri tem pričakuje. Kljub temu, da sta ta študenta (edina) že izvajala tudi drugo
laboratorijsko vajo ISLE, ki je bila prenovljena lani, ter da je način dela in pisanja poročila pri
tisti vaji zelo podoben [11], se študenta pri tem delu nista najbolje znašla. Zaradi dolgotrajnega
pisanja se jima je vaja zdela zelo dolga, kar je vplivalo tudi na motivacijo. Zanimivo je, da sta
študenta kljub temu, da se v navodilih obeh ISLE vaj pojavlja zgolj fraza “ovreči hipotezo”,
želela potrditi tako hipotezo kot tudi predpostavko:
A: “Predpostavko in hipotezo sva potrdila.”
To kaže na ukoreninjeno dojemanje hipoteze kot nekaj, kar se da potrditi, ter nerazumevanje
pojma predpostavka, kljub več primerom, ki sta jih že dobila v sklopu teh dveh vaj.
Večina replik v rubriki “Drugo” je na temo dolge vaje s preveč pisanja, hkrati pa je eden izmed
študentov že povpraševal po razredu, če je še kdo drug že izvajal to vajo, da bi jo lahko prepisal.
Ravno ta študent ves čas eksperimentiranja ni bil najbolj skoncentriran, velik del časa je
preživel na telefonu ali v pogovoru z drugimi. Po drugi strani je bil njegov laboratorijski partner
dosti bolj pri stvari, tako je eksperimente sam zasnoval, nato pa jih zgolj predstavil drugemu.
Študent, ki ni aktivno spremljal vaje, niti ni sodeloval pri samem pisanju, temveč je zgolj
prepisoval poročilo od delovnega sošolca. Kljub temu, da je bilo poročilo praviloma delo ene
same osebe, je bilo poročilo precej dobro, z zelo malo pomanjkljivostmi.
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Študenta sta dobro petino časa (21 %) porabila za osmišljanje, pri čemer je bila približno
polovica časa namenjena snovanju eksperimentov, druga polovica pa iskanju fizikalnih
modelov. Zelo malo časa sta študenta namenila napakam in predpostavkam. Morda bi ta
odstotek lahko bil še večji, če ne bi večine dela in snovanja poskusov izvajal en sam študent,
medtem ko je njegov laboratorijski partner izvajal druge aktivnosti. Osmišljanje je namreč zelo
težko zaznati iz avdio in video posnetkov, če ta proces opravlja en posameznik, saj ni dvogovora
in nobenega drugega zanesljivega avdio ali vizualnega znaka, ki bi napeljeval na to. Pisanje je
študentoma res vzelo kar velik del časa, natančneje 32 % oziroma skoraj polno uro, čeprav je
pri tem všteto tako pisanje prvega kot prepisovanje drugega študenta. Gotovo bi bil ta delež
zmanjšan, če bi študenta bolj konstruktivno sodelovala. Dobro petino časa sta študenta izvajala
postopke (brala, eksperimentirala), čeprav je vsaj branje pretežno zopet v breme vzel prvi
študent. Drugi študent je najbolj aktivno sodeloval pri poskusih, ki so se mu zdeli zanimivi:
“Uau, glej, kako lepo se vidi, če pogledaš levo–desno! Če pogledaš naravnost, ničesar ne
vidiš, levo–desno vidiš pa mavrice!”
Kljub temu je našel tudi pri eksperimentih dele, nad katerimi se je lahko pritoževal, na primer
večkrat je omenil, da “tak eksperiment ni znanstven” pri poskusih, kjer so kot detektor delovale
oči ali “meni ti eksperimenti ne gredo, nikoli ničesar ne vidim.”

Slika 4.11: Tortni diagram, ki prikazuje aktivnosti študentov Kemijskega inženirstva pri izvedbi vaje Barvna slika
s poročili brez ogrodja, kodirano po rubrikah, predstavljenih v Poglavju 3.2.3. Pri tem je poudarjen del, ki
predstavlja interakcijo študentov z asistentom za namene poročila (šrafirana modra).

Kot je razvidno iz diagrama na Sliki 4.11, je asistent pri tem testu ob skupini preživel 12 %
časa, od tega je bila polovica namenjena analizi in izboljšavam poročila. Iz časovnice na
Sliki 4.10 je očitno, da je bila aktivnost, ki je v večini primerov sledila interakciji z asistentom,
osmišljanje, kar pomeni, da je asistentu uspelo študente pripraviti do poglobljenega
razmišljanja.
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Laboratorijske vaje s poročili brez ogrodja in z rubrikami
Moja prvotna predpostavka za delo z rubrikami je bila, da delo z rubrikami ne more biti
učinkovito, če jih študenti prvič vidijo, ko pridejo na vajo, zato je skupina, pri kateri sem želela
testirati uporabnost rubrik pri laboratorijskih vajah, rubrike in navodila za vajo dobila že en
teden pred samo izvedbo vaje, da bi si lahko oboje v tem tednu dobro pogledali. Skupaj z
rubrikami sem jim povedala tudi, za kaj se bodo rubrike uporabljale ter da jim lahko poznavanje
in uporaba rubrik močno skrajša čas izvajanja vaj ter interakcije z asistentom. Žal pri tej
predpostavki nisem mogla vplivati na to, da študenti kljub prejetemu gradivu rubrik do samega
termina vaje niso proučili, tako da je njihov učinek verjetno podoben, kot če bi rubrike dobili
na dan izvajanja. Verjetno je eden izmed razlogov, zakaj niso prebrali rubrik, pomanjkanje
poznavanja dela z rubrikami, saj mi v terminu, ko sem jim predala rubrike, nisem uspela dovolj
dobro razložiti, kaj se z njimi počne. Rubrik tako, kljub opominjanju, niso skoraj nič uporabljali,
saj v njih niso videli dodatne vrednosti, vse dokler ni asistent sedel ob njih in prvič z njimi šel
skozi rubrike. Študenti so si doma ogledali vsaj navodila za vajo, tako da je bil njihov začetek
dosti hitrejši, kot bi bil sicer.
Skupino študentov so pri tej vaji sestavljale tri osebe, dva fanta in dekle, pri čemer niso bili vsi
enako aktivni oziroma enako motivirani za delo. En član skupine je skoraj ves čas opravljal
nepovezane aktivnosti, bodisi brskanje po internetu na telefonu ali klepetanje s sošolci, ki ne
izvajajo te vaje. Verjetno je vzrokov za njegovo neaktivnost več, med drugim zelo malo
prostora za mizo, na kateri se to vajo opravlja, pozna ura ter splošna nezainteresiranost za
predmet. Ker je bil njegov prispevek k reševanju vaje zelo majhen, tudi njegove neaktivnosti
pri kodiranju nisem štela med drugo, saj ga je težko šteti kot člana skupine, Slika 4.12 pa tako
predstavlja aktivnost preostalih dveh članov skupine.
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Slika 4.12: Časovnica aktivnosti študentov Kemijskega inženirstva pri izvedbi prenovljene laboratorijske vaje
Barvna slika s poročili brez ogrodja in rubrikami za samoevalvacijo. Študenti so vajo zaključili v 137 minutah.
Študenti so s pomočjo asistenta in rubrik zadnjih 23 minut urejali poročilo.

Ker so si študenti že doma ogledali navodila, so skoraj takoj lahko pričeli z osmišljanjem,
oziroma natančneje, snovanjem eksperimentov, ki jih nameravajo izvesti za preverjanje
hipotez. Iz časovnice na Sliki 4.12 je razvidno, kako so si njihove dejavnosti med vajo sledile.
Pred vsakim izvajanjem poskusov so študenti poskus zasnovali, hkrati pa so se tudi med samim
eksperimentiranjem spraševali o rezultatih poskusa. Zanimivo je, da so ti študenti najpogosteje
sodelovali z asistentom po izvajanju aktivnosti “Pisanje”, pa je pogosto sledilo izvajanje
postopkov (branje, eksperimentiranje).
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Eden izmed razlogov za na videz nenavadno zaporedje je tudi ta, da se je asistent skupini
pogosteje približal, ko so pisali navodila, da bi jih opozoril na uporabo rubrik, čeprav
neuspešno.
Tortni diagram na Sliki 4.12 prikazuje, da je ta skupina zelo podoben delež časa namenila
kategorijam “Osmišljanje”, “Pisanje”, “Izvajanje postopkov” in “Pomoč asistenta”, pri čemer
malce prevladuje pisanje poročil. Na toliko pisanja študenti pri tem predmetu niso navajeni, saj
sicer zgolj vpisujejo številke v pravilne prostorčke, zato so se tudi pri tej skupini pritoževali nad
količino pisanja in seveda tudi nad samo dolžino vaje, saj ostali uspejo narediti v istem
časovnem obdobju dve ali celo tri druge vaje. Iz diagrama na Sliki 4.12 je razvidno tudi, da je
asistent pri tej vaji precej časa, kar 17%, namenil preverjanju in analizi poročil. Predvidevam,
da sta pri tem dva glavna vzroka za dolgotrajno preverjanje, da tako študenti kot tudi asistent
niso vajeni dela z rubrikami. Predpostavljam, da se bo čas, potreben za preverjanje poročila,
močno zmanjšal, ko se bodo oboji navadili tega sistema.

Slika 4.12: Tortni diagram, ki prikazuje aktivnosti študentov Kemijskega inženirstva pri izvedbi vaje Barvna slika
s poročili brez ogrodja in z rubrikami za samoevalvacijo, kodirano po rubrikah, predstavljenih v Poglavju 3.2.3.
Pri tem je poudarjen del, ki predstavlja interakcijo študentov z asistentom za namene poročila (šrafirana modra).

Skupina je imela probleme s prepoznavanjem predpostavk in virov napak ter s konceptom
potrjevanja/ovržbe hipotez. Tudi ta skupina je namreč verjela, da so z eksperimenti lahko
potrdili hipotezo, kot predpostavke pa so v poročilo želeli zapisati kar hipotezo samo. Šele po
dodatnem primeru predpostavke začno razmišljati v pravilno smer. Kot primer predpostavke,
ki so jo najbolje razumeli, se je izkazala naslednja trditev:
“Če stopim na tehtnico, tehtnica pokaže neko maso. Maso, ki mi jo pokaže tehtnica, pa
lahko dojemam kot pravilno zgolj, če predpostavim, da (a) tehtnica deluje in (b) me nihče ne
drži v zraku.”
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Med analizo sem opazila tudi, da je miselnost v skupini še vedno precej na nivoju klasičnih
podrobnih procesnih navodil, saj so redko z raziskovanjem zašli s poti, ki jim jo začrtajo
navodila. Študenti namreč včasih vmes opazijo rezultate, ki jih presenetijo, vendar se o
njihovem pomenu le redko zares vprašajo:
(vprašanje: kaj se zgodi, če skozi prizmo oziroma uklonsko režico posvetijo z laserjem)
A: “Pri prizmi se bo zgolj premaknil žarek. (...) Ampak poglej, zdaj sta pa dve piki. Če
posvetim skozi uklonsko mrežico, bo pa ravno tako ena. V redu.”
Ta replika sama po sebi ni preveč presenetljiva, sploh ob upoštevanju, da so študenti vajeni
tradicionalne oblike laboratorijskih vaj, vendar je vseeno presenetljivo, da se ne vprašajo, zakaj
je rezultat poskusa drugačen od pričakovanega.
4.1.3 Primerjava rezultatov
Tradicionalna in prenovljena laboratorijska vaja se že na prvi pogled močno razlikujeta.
Najočitnejša razlika med njima je gotovo sam časovni okvir, v katerem študenti zaključijo z
nalogo. Povprečen čas, ki ga so ga študenti porabili za izvedbo tradicionalne laboratorijske vaje
Interferenca, je 25 minut, kar jo uvršča tudi med ostalimi tradicionalnimi laboratorijskimi
vajami med hitrejše, medtem ko je povprečen čas za izvedbo zadnje verzije laboratorijske vaje
Barvna slika (brez testa Praktičnih matematikov, saj nista za vsako hipotezo zasnovala dveh
metod) 155 minut, torej kar 6,2-krat daljši, čeprav je smiselno pričakovati, da se bo ta čas
skrajšal, ko se bodo asistenti naučili oziroma navadili načina dela pri laboratorijskih vajah
ISLE. Vaja v takšni obliki zaenkrat še ni prilagojena na časovni okvir za Praktične matematike,
ki znaša dve uri, vendar bom to upoštevala v končni prenovi vaje. Časovni okvir Kemijskih
inženirjev, torej tri ure, po drugi strani povsem zadošča, seveda z dobro predpripravo. V kolikor
bodo želeli študenti vajo pravočasno zaključiti, bodo vsekakor primorani vsaj navodila že doma
prebrati.
S prenovo laboratorijske vaje se je delež osmišljanja dvignil za minimalno 6 %, kot kaže
diagram na Sliki 4.13, pri treh primerih pa kar za približno 15 %. Stopnja osmišljanja je tako v
povprečju zrastla s slabih 2 % na 19 %, kar je očitna rast. V povprečju je za 6 % zrastel tudi
delež, porabljen za pisanje poročila, kar je smiselno, saj je pri tem potrebno upoštevati tako
dejstvo, da so tradicionalne vaje krajše in zato vsako vpisovanje pomeni večji delež časa, kot
to, da je pri prenovljeni vaji potrebno napisati celotno poročilo, medtem ko pri tradicionalni
vaji študenti samo vstavljajo pravilne količine na pravilna mesta v delovnem zvezku, kar je
daleč od produktivnega. Pridobitev pri tem je še večja ob upoštevanju, da zgolj vnašanje v
prazne okvirčke ne doprinese k znanju in razumevanju proučevane teme [1], medtem ko
zapisovanje svojih ugotovitev, razmišljanj, predpostavk, napak, spodbuja globlje razumevanje
tako naloge in problema kot tudi njenega fizikalnega ozadja [14].
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Slika 4.13: Primerjava prenovljene vaje Barvna slika s tradicionalno laboratorijsko vajo Interferenca. Stolpci
prikazujejo vsak svojo študijo primera in so razdeljeni na kategorije, kakršne so se uporabljale pri kodiranju.
Višina stolpca je normirana na 100 %, barvni odseki pa predstavljajo delež, ki je bil pri izbrani študiji primera
namenjen posameznim kategorijam. Stolpci so deloma označeni s kraticami in predstavljajo, od leve proti desni:
Tradicionalna laboratorijska vaja pri Praktičnih matematikih, Tradicionalna laboratorijska vaja pri Kemijskih
inženirjih, Prenovljena laboratorijska vaja s poročilom z ogrodjem pri Kemijskih inženirjih, Prenovljena
laboratorijska vaja s poročilom brez ogrodja pri Kemijskih inženirjih, in Prenovljena laboratorijska vaja s
poročilom brez ogrodja in z rubrikami pri Kemijskih inženirjih.

Delež vaje, ki so ga študenti namenili izvajanju postopkov, se je zmanjšal iz 45 % na 36 %, pri
čemer se je zmanjšal delež, namenjen branju navodil, medtem ko se je delež eksperimentiranja
skorajda ohranil. Pri prenovljeni vaji je namreč v navodilih, ki so sicer mnogo daljša od navodil
pri tradicionalni vaji, dosti manj podatkov, ki vodijo naravnost do poskusa. Mnogo
pomembneje od ponovnega branja navodil je torej v tem primeru vračanje k procesu
osmišljanja, ki je pri tem tipu laboratorijskih vaj zelo zaželen. Po drugi strani se je čas
interakcije z asistenti precej dobro ohranil, oziroma je odstopanje premajhno, da bi bilo na
takšnem majhnem vzorcu statistično relevantno. Tudi pri pregledovanju poročil ostaja delež
skoraj enak, vendar predstavlja to v časovnih enotah mnogo višjo vrednost kot pri tradicionalni
vaji. Pri prenovljeni vaji so asistenti tako za pregled poročila porabili približno 16 minut,
medtem ko je pri tradicionalni vaji za ta pregled, oboje vključno z vprašanji, to povprečje
približno 6 minut, kar je občutno manj, sploh pri predpostavki, da je cilj vse vaje v Fizikalnem
laboratoriju prenoviti na tak način.
Tudi čas, namenjen aktivnostim, ki niso povezane z laboratorijskim delom, se pri uvedbi
prenovljene vaje zmanjša, in sicer s 17 % na 6 %, kar je zadovoljiva razlika. Takšen padec
deleža, ki ga študenti namenijo za “Drugo”, je mogoče pripisati tudi višji stopnji motivacije, saj
so tipično laboratorijske vaje, zasnovane na teoretičnem okviru ISLE (in tudi drugih aktivnih
vrst laboratorija), bolj zanimive. Študenti so med sabo pri prenovljeni vaji komunicirali torej
mnogo več z namenom reševanja problema in toliko manj z namenom socializiranja. Izjema so
študenti, ki pri vaji niso aktivno sodelovali, takšni so iz te analize izključeni.
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Primerjava zadnjih treh stolpcev na Sliki 4.13, torej iste vaje z različnimi načini podajanja
ogrodja za poročilo, kaže na to, da po rezultatih študije primera kljub zgolj na videz
enostavnemu ogrodju za pisanje poročil študenti pri poročilu z ogrodjem dosegajo mnogo nižjo
stopnjo osmišljanja (12 %) napram preostalim dvema možnostma (21 %, 20 %), dosti višja pa
je stopnja izvajanja postopkov (42 % napram 22 % in 26 %). Ti izsledki nakazujejo, da že tako
enostavna dodatna navodila povzročijo, da študenti navodilom slepo sledijo. Tudi motivacija v
tem primeru ni več tako visoka, saj delež “Drugo” zraste nad 10 %. Pri tem vaja s poročilom z
ogrodjem ni edina, tudi vaja s poročilom brez ogrodja in rubrik ima delež “Drugo” nad 10 %.
Po primerjavi treh variant vaje Barvna slika po stopnji motivacije in stopnji osmišljanja se
izkaže, da sta vaji s poročilom brez ogrodja obe precej dobri, pri čemer vaja z rubrikami kaže
na višjo stopnjo motivacije, dočim vaja brez rubrik izkazuje malenkost višjo stopnjo
osmišljanja. Vsekakor ta primerjava ni najbolj zanesljiva, saj so študenti zelo malo uporabljali
rubrike.
Pri primerjavi podatkov zgornje raziskave s podatki iz literature [11, 29], kot kaže Slika 4.14,
so opazna rahla odstopanja, vendar večinoma v okviru napak. Primerjava tradicionalnih vaj
pokaže, da v nobenem izmed treh primerih tradicionalne laboratorijske vaje delež osmišljanja
ne presega 10 %, pravzaprav obe raziskavi na FMF OF kažeta na delež osmišljanja, ki je pod
5 %. Tudi pri pomoči asistenta sta raziskavi iz FMF OF obe pri deležu okoli 15 %, medtem ko
raziskava Kareline in Etkine (2007) kaže na stopnjo deleža pomoči okoli 25 %. Preostale
količine se močno razlikujejo za vse tri primere, za kar velja kriviti dejstvo, da sta raziskavi s
FMF OF študiji primera, zaradi česar nista močno statistično relevantni.
Primerjava deleža osmišljanja pri prenovljeni laboratorijski vaji kaže dosti večja odstopanja.
Medtem ko kaže raziskava na primeru Barvne slike delež osmišljanja precej blizu tistega, ki sta
ga pri raziskavi zabeležili Karelina in Etkina (2007), torej obe okoli 20 %, je Legatova (2017)
raziskava močno presegla ta okvir, saj so študenti dosegli stopnjo osmišljanja 44 %. Pri vseh
ostalih kategorijah so si vse raziskave precej blizu po vrednostih, z Legatovo (2017) raziskavo
na spodnji meji deležev pri vseh preostalih kategorijah. Prenovljena vaja Barvna slika se tudi v
povprečju dobro primerja z raziskavami laboratorijskih vaj ISLE, saj kljub odstopanjem še
vedno dosega stopnjo osmišljanja blizu 20 %. Hkrati je zelo verjetno tudi motiviranost
študentov precej visoka, saj nizek delež v kategoriji “Drugo” kaže na vztrajnost in zagnanost
študentov pri izvajanju vaje, kar je en izmed vedenjskih pokazateljev povečane motivacije [35].
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Slika 4.14: Diagram prikazuje primerjavo povprečnih vrednosti moje raziskave in vrednosti, ki so jih v svojih
raziskavah dobili Legat [11] in Karelina in Etkina [30]. Oznaka TV je “Tradicionalna vaja”, medtem ko PV
pomeni “Prenovljena vaja”. Vaji Interferenca ter Barvna slika izhajata iz moje raziskave, vaji Plinski zakon in
Gostota zraka sta avtorstvo Legata (2017), ki je prenavljal vajo ravno tako pri istem predmetu. Stolpca literatura
predstavljata vrednosti iz raziskave Kareline in Etkine (2007), in sicer vrednosti za ISLE laboratorijske vaje [30].

Primerjava deležev različnih kategorij posamičnih končnih prenovljenih vaj (zadnji trije stolpci
na Sliki 4.14) z raziskavo Kareline in Etkine (2007), kaže, da se vaja s poročilom brez ogrodja
in z rubrikami zelo dobro ujema s podatki iz raziskave, le da je delež pomoči asistenta še precej
velik. Ta delež bo verjetno padel, ko bodo študenti bolje poznali in pogosteje uporabljali rubrike
pri svojih vajah ter ko se bodo tudi asistenti navadili na tak način preverjanja.

4.2 Analiza poročil pri laboratorijski vaji Barvna slika
Študenti, ki obiskujejo predmet Fizikalni praktikum, so vajeni tradicionalnih laboratorijskih vaj,
pri katerih ni potrebno pisati poročil, temveč zgolj vpisujejo rezultate v okvirčke. Ko ti študenti
pridejo do vaje, kjer morajo sami napisati poročilo, marsikdo izmed njih ne ve, kaj se od njega
pričakuje. Takšni študenti predstavljajo asistentom veliko dodatnega, na videz nepotrebnega
dela, zato si asistenti želijo, da bi vajam, pri katerih morajo študenti sami pisati poročila,
dodajali liste z ogrodjem za pisanje poročil (označen prostor za opis poskusa, skico,
predpostavke, …). Takšna ogrodja niso del laboratorijskih vaj ISLE, po vzoru katerih se
prenavlja praktikumske vaje, vendar je smiselno raziskati, če ima dodajanje takšnih ogrodij
vpliv na samo izvajanje vaje in kakšen ta vpliv je. V tem poglavju sledi analiza dela z različnimi
vrstami poročil ter njihova primerjava.
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4.2.1 Analiza poročila z ogrodjem
Glavna argumenta za uvedbo poročil s podanim ogrodjem sta manjša obremenitev asistentov
ter boljše usmerjanje študentov. Iz analize posnetkov za prenovljeno vajo Barvna slika s
poročilom z ogrodjem (Slika 4.9) je opazno, da pri tej vrsti vaje študenti komunicirajo z asistenti
16 % celotnega časa, ki ga sicer potrebujejo za izvedbo vaje, oziroma da asistenti pomagajo pri
analizi poročila 14 % časa, namenjenega vaji, kar pri tej študiji skupno znese 22 minut. V tem
času asistent preveri znanje študenta, ki zagovarja vajo, ter izpostavi manjkajoče elemente
poročila. Iz avdio in video analize je mogoče razbrati tudi, katere so pomanjkljivosti poročila –
poročilo pri prvem posvetu z asistentom ni vsebovalo: zadostne količine zapisanih napak,
vplivov napak na rezultat, predpostavk, vplivov predpostavk na rezultat, ugotovitev in izboljšav
eksperimenta. Nekatere izmed teh rubrik se ponavljajo skozi celotno ogrodje, na poročilo pa je
pri različnih nalogah manjkalo različno število primerov pri teh kategorijah.
Analiza poročil vključuje poročilo z enakim ogrodjem dveh različnih skupin, ena od njih je bila
tudi avdio in video analizirana, druga zgolj opazovana. Poročilo prve skupine je napisano
skopo, minimalno število besed, malo razlage, minimalistične skice ter ponekod manjkajoči
deli odgovorov (vpliv napake na rezultat). Poročilo je sicer izpolnjeno na podoben način kot bi
se izpolnjevali delovni zvezki, ki jih študenti uporabljajo pri tradicionalnih laboratorijskih
vajah. Pri tem poročilu ni očitnega globljega razmisleka in težko bi ob takem poročilu zaključili,
da je študent ob pisanju pridobil kakršnokoli spretnost. Primer opisa metode:
(Opis metode II pri hipotezi 1): “Varčno žarnico prižgemo in izmerimo s spektrometrom.”
Poročilo druge skupine, ki je vajo izvajala en teden kasneje pod enakimi pogoji, je malce
bogatejše, še vedno pa manjkajo določeni odgovori (premalo predpostavk) in deli odgovorov
(vpliv napake na rezultat). Odgovori so v večini primerov polnejši, napisani z več razmisleka,
kljub temu pa ne moremo reči, da je študent ob delanju poročila mnogo pridobil, čeprav gotovo
več kot pri prvi skupini.
Primer opisa metode:
(Opis metode I pri hipotezi 3): “Skozi obarvano tekočino posvetimo z žarnico in skozi režo in
uklonsko mrežico gledamo spekter barv, ki pri tem nastane.”
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4.2.2 Analiza poročila brez ogrodja
Laboratorijske vaje, ki za pisanje poročila ne podajajo ogrodja, kljub vsemu v navodilih
podajajo osnovna navodila za pisanje poročila. V navodilih so tako podane vse rubrike, ki
morajo biti zapisane v samem poročilu, le da te rubrike niso kasneje znova zapisane v obliki
ogrodja za pisanje poročila. Študenti morajo pri vajah s poročilom brez ogrodja sami najti način
za pisanje poročila, način za organizacijo poročila, da bo pregledno, da bo vsebovalo vse
potrebne elemente. Poročila, ki nimajo podanega ogrodja, ravno zaradi proste strukture pogosto
nastanejo neurejena, pri čemer nato ne študent ne asistent ne znata najti pravilnih odgovorov.
Tudi, če je poročilo urejeno, bi naj asistentu pregledovanje takšnega poročila vzelo precej časa,
saj mora najti odgovore vsakič na drugem mestu. Analiza posnetkov (Slika 4.11) se s to trditvijo
pretirano ne strinja. V primerjavi s časom, ki ga je asistent porabil za pregledovanje poročila
pri vajah s poročilom z ogrodjem (14 % oziroma 22 minut), je bil čas za isto aktivnost pri vaji
s poročilom brez ogrodja mnogo manjši (5,6 % oziroma 9,5 minut). Vsekakor je to močno
odvisno od študentov, ki poročilo pišejo.
Za razliko od poročil z ogrodjem so postopki podrobneje opisani, narisani so grafi vsake
meritve, ki je kot rezultat vrnila graf, jasno so označeni posamezni elementi poročila, po
pogovoru z asistentom pa so študenti dodali še predpostavke in napake. Pri vsaki metodi je
poleg opisa metode zapisana še analiza izida, ne manjka niti seznam pripomočkov. Primer
analize izida:
(Analiza metode I pri hipotezi 2): “Potrjujemo hipotezo, saj so meritve skozi modro tekočino
pri različnih svetilih pokazale različne kombinacije valovnih dolžin.”
Eden izmed problemov, ki se izkaže pri takšni vrsti poročila, je manjši nadzor nad izrazi. Pri
takšnih poročilih namreč študenti hitro na primer pozabijo, da hipoteze ne moreš potrditi,
temveč jo lahko samo ovržeš. Iz zapisa je sicer očitno, da mislijo prav, vendar je tako izražanje
konceptualno napačno. Asistent mora biti pri takšnih poročilih torej še posebej pozoren na
uporabljene izraze.
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4.2.3 Analiza poročila brez ogrodja in z rubrikami
Analiza posnetkov vaje s poročilom brez ogrodja in z rubrikami kaže, da ima asistent v tem
primeru kar precej dela, saj mora skupaj s študenti pred potrditvijo poročila oddano poročilo
prebrati ter po rubrikah oceniti, kaj še kje manjka za doseganje znanstvenih kompetenc po
ustreznih rubrikah. To ocenjevanje je sprva zelo dolgotrajno, vendar se asistenti praviloma hitro
navadijo uporabe rubrik, sploh ko ugotovijo, kako zelo uporabne so lahko. Enako velja za
študente. Študenti v analizirani skupini s poročilom brez ogrodja in z rubrikami so rubrike za
samoevalvacijo dobili že en teden pred terminom vaje, da bi si lahko natančneje ogledali rubrike
z namenom lažje in hitrejše izpeljave vaje. Žal si študenti rubrik niso ogledali doma, hkrati pa
jih tudi na vaji niso uporabljali brez izrecne zahteve asistenta, kar je močna izguba vrednosti
tega orodja.
Poročilo, ki je bilo oddano ob končani vaji z rubrikami, je bilo sicer pravilno izpolnjeno, a še
vedno z nekaj manjkajočimi kategorijami (znova manjkajo vplivi nekaterih napak in
predpostavk). Uspešnosti pisanja poročila v tem primeru ni mogoče pripisati uporabi rubrik, saj
so bile rubrike uporabljene zgolj s strani asistenta, ki je rubrike uporabljal kot način za
preverjanje popolnosti poročila.
4.2.4 Primerjava rezultatov
Kljub pogostem mišljenju, da vaja, pri kateri je ogrodje za pisanje poročila podano, ne izgubi,
temveč kvečjemu pridobi na vrednosti v primerjavi z vajo, kjer ni podanega ogrodja za pisanje
poročila, kaže moja raziskava temu ne pritrjuje. Ne le, da se v primeru, ko je vaja vsebovala
ogrodje za poročilo, količina dela za asistenta ni zmanjšala, kvečjemu obratno, stopnja
osmišljanja študentov je občutno manjša v primerjavi z vajami, ki ogrodja za poročilo niso
vsebovale. To je očitno tudi iz količine in tipa vprašanj, ki so jih študenti zastavljali asistentu
ter dejstva, da kljub opornim točkam niso uspeli izpolniti vseh zahtev.
Tudi kvaliteta končnih poročil ni v primerjavi s poročili pri vajah brez ogrodja nič boljša, saj
študenti vidijo, da lahko pridejo skozi to oviro z minimalnim naporom. Pri nalogah z ogrodjem
za poročilo namreč študenti zgolj izpolnjujejo okvirčke, kar ni daleč od tega, kar počnejo pri
tradicionalni vaji. Njihova miselna aktivnost je pri takšnem delu običajno nizka, zato od
takšnega pisanja zelo malo pridobijo. Odgovori so namreč zapisani kratko in jedrnato, pri čemer
ne namenjajo časa razmišljanju o tem, kar so napisali.
Tako iz analize posnetkov kot iz analize poročil o nalogah, ki ne ponujajo ogrodja za poročilo,
imajo pa priložene rubrike za samoevalvacijo, žal v sklopu te raziskave ni mogoče dobiti
nobenega pravega zaključka. Sama ideja deluje še vedno zelo obetavna, kljub temu, da trenutno
asistent za analizo poročila s pomočjo rubrik porabi veliko časa, saj bi se predvidoma ta čas
pregledovanja z izkušnjami zmanjšal. Glede na to, da analizi poročil brez ogrodja ter poročil
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brez ogrodja in z rubrikami dajeta podobne rezultate (z izjemo interakcije z asistentom), lahko
sklepamo, da bi s časom uporaba rubrik lahko izboljšala kvaliteto končnih poročil. Podoben
napredek je bil namreč viden pri vpeljavi rubrik za evalvacijo v predmet Projektno delo, kjer se
je sčasoma delovna obveznost asistentov na račun uporabe rubrik zmanjšala. Verjetno je
predpogoj za takšno spremembo pripravljenost asistentov na sodelovanje, uvajanje tako
asistentov kot študentov na delo z rubrikami ter več vaj, ki bi kot vodila uporabljale rubrike,
vendar pa je to predmet nadaljnjih raziskav.
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5 Zaključek
5.1 Odgovor na raziskovalni vprašanji
Kako se interakcije med študenti pri tradicionalni in prenovljeni laboratorijski vaji med
seboj razlikujejo po kvaliteti?
Prenovljena laboratorijska vaja v primerjavi s tradicionalno laboratorijsko vajo spodbuja
sodelovanje in interakcijo med člani skupine. Spremenjen način dela in navodil od članov
skupine ne zahteva zgolj sledenja navodilom, temveč spodbuja ustvarjalno in premišljeno
aktivnost. Navodila pri prenovljeni laboratorijski vaji namreč niso več v obliki podrobnih
procesnih navodil, temveč so mnogo manj strukturirana, hkrati pa poskušajo z realnim
problemom iz vsakdanjega življenja motivirati študente za raziskovanje. Primerjava originalne
in prenovljene vaje kaže, da so študenti pri prenovljeni vaji več časa namenili osmišljanju, torej
snovanju eksperimentov in razvoju fizikalnih konceptov, pa tudi pogovoru o predpostavkah in
napakah. Občutno manjši je bil delež časa, namenjenega pogovorom o temah, ki z
laboratorijsko vajo niso povezane, iz česar sklepam, da se je z novo vajo dvignila njihova
stopnja motivacije. To sicer ni presenetljivo, saj način dela pri tradicionalni vaji niti najmanj ne
spodbuja ustvarjalnosti, želje po raziskovanju in motivacije, saj študenti pri tem tipu vaj nimajo
nobene raziskovalne svobode. Tudi problem, ki so ga študenti reševali pri tradicionalni vaji, je
bil za razliko od problema pri prenovljeni vaji z vsakdanjim življenjem popolnoma nepovezan.
Malenkost več časa so člani skupin pri prenovljeni vaji namenili pisanju poročil, predvsem
zaradi popolnoma novega načina dela. Študenti so namreč vajeni pisati poročila na
tradicionalen način, kar pomeni vstavljanje v pravilne okvirčke brez dodatnega osmišljanja ali
napora. Rezultati moje raziskave se na tem področju skladajo z izsledki predhodnih raziskav,
ki so ravno tako potrdile, da so vaje, pri katerih študenti aktivno sodelujejo in oblikujejo
raziskovalni proces, mnogo uspešnejše [30].
Kakšno in kolikšno usmerjanje potrebujejo študenti za uspešno pisanje laboratorijskih
poročil in kako različne stopnje ogrodja za poročila vplivajo na interakcijo med študenti
in asistenti?
Prenovljena laboratorijska vaja v Fizikalni praktikum vnaša tudi nov način pisanja
laboratorijskih poročil, pri katerem morajo študenti samostojno pisati poročila. Prav pisanje
poročil lahko močno pripomore k razumevanju določene vsebine [1], zato sem raziskala, kakšna
vrsta in količina usmerjanja pri pisanju poročil je najučinkovitejša pri doseganju želenih ciljev.
V raziskavi sem primerjala tri različne tipe usmerjanja – poročila z ogrodjem, poročila brez
ogrodja, ter poročila brez ogrodja in z rubrikami. Tradicionalen način pisanja poročila je iz tega
dela raziskave izvzet, saj je sam način izvajanja vaje drugačen, zato ni primerljiv. Primerjava
analize posnetkov za vse tri različne tipe usmerjanja pri pisanju poročil ter analiza vseh treh
poročil kaže na to, da je uporaba poročil z ogrodjem negativno vplivala na uspešnost vaje (nižja
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stopnja osmišljanja, precej pomoči asistenta), pri čemer poročilo še vedno ni dosegalo stopnje,
ki bi jo želeli. Edina sprememba pri tej vrsti usmerjanja pisanja, ki ni nujno slabša, je zmanjšanje
deleža časa, namenjenega pisanju. Med primeroma, pri katerih ogrodje za poročilo ni bilo
podano, ni mogoče z gotovostjo trditi, kateri je primernejši za uporabo pri tem predmetu. Pri
obeh je delež osmišljanja približno 20 %, ravno tako so bila poročila v obeh primerih
zadovoljiva, saj so vsebovala velik delež zahtevanih kategorij, postopki in druge ugotovitve pa
so bili opisani obsežneje in bolj temeljito. Kljub temu študenti še vedno niso oddajali poročil,
ki bi vsebovala vse zahtevane kategorije, asistenti so jih tako morali opominjati na zapis vpliva
napak ter predpostavke. Edina večja razlika med obema je količina interakcij z asistentom, ki
je pri skupini z rubrikami preživel precej več časa, večino tega v namene pregledovanja
poročila. Predvidevam, da bi se s časom in predvsem večjim številom prenovljenih vaj ta delež
zmanjšal na račun višje stopnje osmišljanja, ko bi se tako študenti kot tudi asistenti bolje
seznanili z rubrikami. Študenti torej kljub pogostim dvomom asistentov, profesorjev in drugih
pedagoških delavcev, najbolje delujejo z vajami, ki niso preveč strukturirane, niti na področju
pisanja poročila. Ker v prihodnosti pričakujem, da se bo število prenovljenih laboratorijskih vaj
še povečevalo, priporočam, da se pri prenovljenih vajah kljub temu nadaljuje z uporabo rubrik,
pri čemer je nujno, da se tako študente kot asistente ob tem dodatno izobrazi, saj se bo
najverjetneje uporabnost rubrik s časom in številom prenovljenih vaj povečevala.

5.2 Nadaljnje delo in raziskave
Druga prenova laboratorijske vaje pri Fizikalnem praktikumu za ne-fizike lahko služi kot še
dodatna opora pri nadaljnji prenovi preostalih tradicionalnih laboratorijskih vaj, ki jih z uvedbo
Barvne slike ostaja še deset. Nadaljnji razvoj vaj bo olajšal prehod študentov na nov način dela
in pisanja poročil. Večje število laboratorijskih vaj, ki imajo potencial vpeljave
samoevalvacijskih rubrik, omogoča nadaljnjo raziskavo vpliva uporabe rubrik pri izvajanju
laboratorijskih vaj, pri čemer bi se predvidoma obremenitev asistentov močno zmanjšala, po
potrebi pa bi lahko takšna raziskava vodila k dodatnemu prilagajanju rubrik na specifičnost
predmeta.
Z večanjem števila prenovljenih laboratorijskih vaj in vpeljavo rubrik se povečuje potreba po
dodatnem izobraževanju asistentov pri tem predmetu. Hkrati bi bilo koristno razlago uporabe
in uporabnosti rubrik vnesti v uvodno uro za študente, pri čemer bi jih še dodatno motivirali za
premišljeno uporabo rubrik pri raziskovalnem delu.
Raziskava bi bila potrebna tudi na večjem vzorcu študentov, da lahko izsledkom damo tudi
statistično vrednost, ter skozi daljše časovno obdobje, da lahko spremljamo spreminjanje
odnosa študentov do vaj in predmeta samega.
Na naslednji stopnji prenove laboratorijskih vaj bi lahko tudi celoten sistem opravljanja vaj
prenovili na način, da bi študente vodili v pisanju laboratorijskih poročil skozi serijo vaj, da bi
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se skozi povratno informacijo naučili izdelati končni izdelek, ki bi bil podoben znanstvenemu
članku. S postopnim učenjem dobro pokrijemo tudi raznolikost učencev po predhodnih
izkušnjah v pisanju poročil, saj, kot se je izkazalo pri moji raziskavi, te razlike močno vplivajo
na kvaliteto končnega poročila. Vsi predlogi in ugotovitve mojega magistrskega dela se seveda
nanašajo tudi na že nekaj časa potrebno prenovo Fizikalnega praktikuma za fizike.

5.3 Povzetek magistrske naloge
Magistrsko delo predstavlja raziskovalno podprto prenovo laboratorijske vaje pri Fizikalnem
praktikumu za študente Kemijskega inženirstva ter Praktične matematike. Tradicionalne
laboratorijske vaje, kakršne se izvaja pri Fizikalnem praktikumu, so po rezultatih mnogih
raziskav neuporabne za pridobivanje znanstvenih kompetenc, višanje motivacije študentov ter
posredovanju znanja. Študenti pri takšnih vajah namreč zgolj sledijo podrobnim procesnim
navodilom, ki jih vodijo korak za korakom skozi celoten postopek eksperimentiranja.
Študentom pri takšnem tipu laboratorijskih vaj ni potrebno razmišljati, saj so vse aktivnosti
najvišje na drugi stopnji Bloomove lestvice [34]. Poročila, ki jih ob svojem delu pišejo, so
pravzaprav zgolj učni listi, na katere v pravilna okenca vnašajo pravilne rezultate.
Laboratorijska vaja, ki sem se jo odločila prenoviti, je Interferenca. Vajo sem v letnem semestru
2017/2018 uspešno nadomestila s prenovljeno vajo Barvna slika, ki temelji na raziskovanju
spektrov. Pri prenovi laboratorijske vaje sem sledila principom učenja ISLE, pri katerem se
študente spodbuja k lastnemu raziskovanju. Raziskovanje sem pričela s snovanjem problema
odprtega tipa, s katerim so se nato ukvarjali študenti pri predmetu Projektno delo. Na podlagi
teoretični izsledkov ter izkušenj z opazovanja delovanja skupine pri reševanju problema
odprtega tipa sem zasnovala laboratorijsko vajo, ki sem jo nato uvedla v predmet Fizikalni
praktikum.
Uspešnost laboratorijske vaje sem preverjala z uporabo avdio in video analize posnetkov
skupin, ki so izvajale bodisi tradicionalno laboratorijsko vajo Interferenca, bodisi prenovljeno
vajo Barvna slika. Z uporabo kodirne sheme sem lahko analizirala interakcije med študenti pri
opravljanju vaje, na podlagi česar sem lahko nato sklepala o tem, če prenovljena vaja Barvna
slika res pomeni izboljšanje. Analiza je pokazala, da so študenti pri prenovljeni vaji v povprečju
skoraj desetkrat večji delež časa namenili osmišljanju in dvakrat manjši delež aktivnostim, ki z
vajo niso povezane. Iz tega lahko sklepam, da jih je prenovljena vaja motivirala, ob tem pa je
stopnja pridobivanja znanstvenih kompetenc močno zrastla.
Hkrati sem raziskovala tudi različne načine, s katerimi bi študentom lahko olajšali pisanje
poročil. Študenti Fizikalnega praktikuma, ki večino časa še vedno opravljajo tradicionalne
laboratorijske vaje, namreč niso vajeni pisanja poročil brez navodil. Za potrebo te raziskave
sem razvila tri različice, pri čemer so bila osnovna navodila enaka, razlikovale pa so se po
prilogah. Ena skupina je tako dobila ogrodje za pisanje poročila (Dodatek 6), druga je dobila
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zgolj osnovna navodila, tretji skupini pa sem poleg navodil priložila še rubrike za
samoevalvacijo (Dodatek 7). Rezultati raziskave, ki je vključevala analizo aktivnosti vsake
skupine ter analizo končnega izdelka, kažejo, da sta zadnji različici, torej brez ogrodja,
uspešnejši. Natančnejše sodbe o tem, katera od njiju je boljša, pa zaradi slabe uporabe rubrik
pri tretji skupini, ne morem podati. Ker sta rezultata obeh skupin precej podobna, lahko le
sklepam, da ima tretja različica mnogo več možnosti za napredek kot druga, zato v nadalje
priporočam uporabo samoevalvacijskih rubrik pri vseh prenovljenih laboratorijskih vajah.
Rezultati primerjave med tradicionalno in prenovljeno laboratorijsko vajo tako zopet kažejo v
prid prenovljeni laboratorijski vaji, kakršna je že ena pri predmetu Fizikalni praktikum. Na
podlagi drugega dela raziskave pa lahko novim vajam za lažje in uspešnejše pisanje poročil
dodajamo samoevalvacijske rubrike, ki bodo študente spodbujale k vmesnemu preverjanju, kar
navsezadnje vodi do zmanjšane obveznosti asistentov ter večje angažiranosti študentov.
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