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I 

 

Izvleček 

Namen raziskave je bil ugotoviti, v kolikšni meri so se učenci sposobni samostojno naučiti 

novih kemijskih pojmov s pomočjo ţe izdelane e-enote v portalu E-kemija z naslovom 

»Estri« in kako predznanje vpliva na uspešnost samostojnega učenja. Poleg tega smo ţeleli 

zvedeti, kakšne izkušnje imajo učenci s portalom E-kemija, kako pogosto ga uporabljajo pri 

učenju, kaj jih zlasti spodbuja k njegovi uporabi in kaj pri e-enotah pogrešajo. E-enota je bila 

testirana na 92 učencih devetih razredov dveh osnovnih šol. Za ugotavljanje predznanja so 

učenci rešili predpreizkus znanja, takoj po samostojnem delu izključno s pomočjo e-enote v 

E-kemiji pa so rešili popreizkus znanja ter vprašalnik o E-kemiji. Rezultati so bili analizirani 

kvantitativno in kvalitativno. Rezultati raziskave so pokazali, da so se učenci, ki imajo 

ustrezno predznanje, sposobni samostojno naučiti novih kemijskih pojmov izključno s 

pomočjo e-enote v E-kemiji ter da večina učencev portal E-kemija dobro pozna, vendar ga 

večina redko uporablja. 

 

Ključne besede: e-učenje, e-enote, E-kemija, estri. 
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Abstract 

The purpose of this study was to  determine the extent to which primary school students are 

able to independently learn new chemical concepts by using e-unit “Ester” which is included 

in the chemistry portal E-chemistry, and how  pre-knowledge affects the performance of self-

directed learning.  In addition we were interested in what kind of experience students have 

with the portal E- chemistry, how often are they using it, who is encouraging them to use  it, 

what are  they the missing when learning with E-chemistry, and which elements of the units 

they appreciate the most. In the research 92 students from two primary schools took part. For 

the determination of  prior knowledge, a pre-test was used. After the work with the unit, a 

post-test was conducted, and a questionnaire submitted. Results were analyzed quantitatively 

and qualitatively. The results showed that students who have the appropriate pre-knowledge, 

and with responsibility  worked with the e-unit, were able to learn independently new 

concepts  without the support of teacher, while those with poor prior knowledge and 

unserious approach to e-unit,  achieved poor results on the post-test.  The majority of the 

students were familiar with the portal E-chemistry, but they are using it  rarely for 

independent learning.  

 

Key words: e-learning, e-learning units, E-chemistry, esters. 
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1 PREDSTAVITEV PROBLEMA 

S spreminjanjem učnih načrtov in s tem posledično s spreminjanjem načinov dela se tudi v 

naših šolah vse bolj uveljavlja konstruktivistični pristop k poučevanju. V učnem procesu sta 

poudarjena  aktivna vloga učenca in fleksibilno poučevanje, usmerjeno v razvoj učenčevih 

sposobnosti in spretnosti (Gorjup, 2003). Ker se je v zadnjih letih 20. stoletja pokazal viden 

napredek v razvoju in dostopnosti informacijsko-komunikacijske tehnologije (v nadaljevanju 

IKT), se s tem odpira vse več moţnosti podajanja učnih vsebin v e-okolju.  

V literaturi je moč najti različne poglede, definicije in razlage pojma e-izobraţevanja, saj 

lahko na proces učenja v e-okolju gledamo z različnih vidikov, zato je teţko najti jasno in 

popolno definicijo e-učenja (Zabukovec, 2012). Nekatere razlage e-izobraţevanje enačijo z e-

učenjem. V teoretičnem delu diplomske naloge so zato zbrani pogledi različnih avtorjev na e-

učenje (e-learning) v šolskem okolju, v eksperimentalnem delu pa so podani rezultati  

raziskave o vplivih e-učne enote »Estri«, ki je vključena v portal E-kemija 

(http://www.kii3.ntf.uni-lj.si/e-kemija/), na znanje učencev.  

 

1.1 E-učenje 

Inovacije na področju e-učnih tehnologij predstavljajo revolucijo na področju izobraţevanja, 

saj omogočajo individualizacijo učenja, spodbujajo sodelovalno učenje in vplivajo na 

spremembo vloge učitelja v učnem procesu (Ruiz, Mintzer in Leipzig, 2006). To trditev 

podpira tudi pregled rasti znanstvene literature na področju e-izobraţevanja na WEB of 

Science, saj je opazen izredno velik porast znanstvenih publikacij na področju e-učenja zlasti 

v letih 2005-2011, graf 1 (Vrtačnik idr., 2011). 

 

Graf 1: Rast znanstvene literature za e-učenje  
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Tudi raziskave Caballe in Xhafa (2010) potrjujejo, da je v zadnjem desetletju zaznati 

naraščanje zanimanja zlasti za sodelovalno e-učenje z naraščajočimi potrebami po vse bolj 

zahtevnih pedagoških pristopih in tehničnih rešitvah, ki morajo omogočati prilagajanje 

sistemov e-učenja potrebam specifičnih skupin uporabnikov. 

Večina raziskovalcev e-učenja se strinja, da je e-učenje nedvoumno močna in dragocena 

razširitev tradicionalne izobraţevalne pobude in da bo ta oblika v naslednjih letih vplivala na 

spremembo izobraţevanja na vseh ravneh (Vrtačnik in Čemaţar, 2007). Poţar (2007) pravi, 

da je e-izobraţevanje izziv in orodje za izboljšanje izobraţevalnih procesov. Zdi se, da je tudi 

temelj nove in bolj učinkovite metode usvajanja znanja (Poţar, 2007). 

E-izobraţevanje je proces, ki je podprt z IKT oziroma internetom, omogoča bolj fleksibilno in 

predvsem interaktivno zasnovo učnih gradiv, odpira nove moţnosti za komunikacijo med 

učenci in učiteljem ter vstopanje v virtualni učni prostor na vseh lokacijah z dostopom do 

interneta (Poţar, 2007).  

E-izobraţevanje je ciljno naravnan, strukturiran in namenski proces, v katerem s pomočjo 

učenja ob podpori informacijsko-komunikacijske tehnologije pridobivamo nova znanja in 

pozitivno spreminjamo osebnost. E-učenje je namerno ali naključno pridobivanje novega 

znanja, ki poteka ob podpori informacijsko komunikacijske tehnologije (Rebolj, 2008a, str. 

195-196). Wentling et al. (v Shin, Feng, Tsai, 2008) pravijo, da je e-učenje pridobivanje in 

uporaba znanja, ki je preneseno in olajšano predvsem z elektronskimi sredstvi. 

Tehnologija, ki je plod znanstvenega napredka, večstransko učinkuje na učenje in ga podpira. 

Še posebno je obetavna informacijska tehnologija, ker ponuja nove moţnosti za učenje, ga 

pospešuje in pribliţa vsakomur ter pod določenimi pogoji prinaša boljšo kakovost. Učenje, 

podprto z informacijsko tehnologijo, je komplementarno tradicionalnemu. Moţnosti za 

neformalno in naključno učenje se večajo (Rebolj, 2008b). V okolju, ki je podprto z 

informacijsko tehnologijo, lahko človek bolje izkoristi svoje kognitivne zmoţnosti, znanje se 

konstruira hitreje in strukture so bolj kompleksne (Rebolj v Rebolj, 2008a). 

Globalizacijski tokovi, razvoj sodobne IKT in usmeritev v druţbo znanja ustvarjajo razmere, 

v katerih postaja koncept vseţivljenjskega učenja in uporaba sodobne IKT pri učenju in 

poučevanju vse bolj pomembna (Nekrep in Slana, 2007). 

Primeri delno tehnološko podprtih izobraţevalnih programov segajo do najpreprostejše 

uporabe IKT, kot je objava predmetnikov ali učnih gradiv na zgoščenki ali spletu, uporaba e-

pošte in spletnih virov, do zahtevnejših in kompleksnejših oblik uporabe, kot so spletne 

diskusije in spletni projekti (Bregar idr, 2010). 
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Pojmi, ki so sinonimi za e-učenje, so: učenje s pomočjo računalnika, računalniško podprta 

komunikacija, učenje s pomočjo spleta, virtualno učno okolje, interaktivna učna gradiva, 

socialno povezovanje preko spleta, računalniško podprta navodila ipd. (Woollard v 

Zabukovec, 2012).  

E-učenje je uporaba interneta in internetne tehnologije ter razpolaganje z izobraţevalnimi viri 

v učnem razvoju. Internet preko različnih spletnih strani omogoča nalaganje učnih gradiv, kot 

so grafike, različne datoteke, animacije ter zvočni in slikovni posnetki. Omogoča tudi uporabo 

interaktivne multimedije (večpredstavnosti), kjer učenci sami izbirajo in upravljajo z 

vsebinami, ki vsebujejo filme, zvok, posnetke ter slike (Kekkonen-Moneta, B Moneta, 2002). 

Bratina (2007) pravi, da multimedijska e-gradiva vsebujejo elemente, ki jim dajejo veliko 

izrazno in informacijsko moč (besedilo, zvok, sliko in video). Kettanurak et al (v Kekkonen-

Moneta, B Moneta, 2002) so ugotovili, da interaktivna multimedija pozitivno vpliva na 

učenčev odnos, ki vodi do stopnjevanja uspešnosti učencev. Ob uporabi multimedijev dobiva 

učitelj nove funkcije, kot so organizatorska, animatorska, komentatorska, iniciatorska, 

katalizatorska, kreatorska itd. (Blaţič, 2003). Poučevanje z raznovrstnimi mediji povezuje 

procese percepcije, mišljenja in čustvovanja, kar skupno povečuje učenčeve izkušnje (Rebolj, 

2008a). 

Kombinacija spletne komunikacije s spletno tehnologijo doprinese pozitivne učne rezultate 

(Collins v Kekkonen-Moneta in B Moneta, 2002). Uporaba IKT pri pouku učitelju omogoča 

ustvarjanje novega učnega okolja, v katerem učenci s sodelovanjem v skupini in na osnovi 

izkušenj učenja sami prihajajo do novih spoznanj preko lastnega aktivnega dela. Ko učence 

navajamo na uporabo IKT, jih pripravljamo na vseţivljenjsko učenje in samoizobraţevanje. S 

takšnim načinom učenja se razbije monotonost učnega procesa. Učenec ima aktivno vlogo in 

sprejema znanje na nevsiljiv način (Gorjup, 2003).  

Nekateri učenci laţje sprejemajo informacije preko besedila, nekateri pa preko 

avdiovizualnega materiala. Zato je pomembno, da učitelj predhodno nameni dovolj časa 

razvijanju teh sposobnosti (Gorjup, 2003). 

Učenje, in s tem okolje, ki omogoča učencem, da komunicirajo preko informacijskih omreţij 

doma, v šoli ali na terenu, se zdruţuje v eno samo učno okolje (Sariola v Gorjup, 2003). E-

učenje povečuje moţnost interakcije med učencem in učiteljem ter med učenci samimi izven 

šolskega prostora in časa. Prav tako pa učencem omogoča dostop do gradiva in učenja tudi od 

doma (Ravotto, 2007). Učenje tako postane ne le bolj ţivljenjsko, ampak tudi sestavina 

ţivljenja, celo prostega časa (Rebolj, 2008b). 
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Uporaba IKT še ne pomeni fizične ločenosti učitelja in učenca, saj se tudi pri klasičnem 

pouku uporabljajo pripomočki IKT (elektronske prosojnice in multimedijske prezentacije) za 

bogatitev, popestritev in dopolnitev pouka. Poleg tega imajo IKT pripomočki velik vpliv na 

drugih področjih v šolstvu, kot je e-zbornica, e-dnevnik, e-učilnica, e-redovalnica, e-knjiţnica 

(Guri-Rosenblit, 2005). 

E-učenje je lahko izvedeno na daljavo, lahko tudi v učilnici ob osebni prisotnosti učitelja in 

učencev, lahko gre za samostojni študij, lahko pa tudi kot sodelovalno učenje. Zajema lahko 

kombinacijo velikega števila didaktičnih oblik, kot so samostojno učenje, individualne ali 

skupinske naloge, preverjanje znanja, virtualni seminarji, itd. (Leeuwe, 2007). 

Gretes in Green (v Kekkonen-Moneta, B Moneta, 2002) sta ugotovila, da dopolnjevanje 

tradicionalne oblike poučevanja s spletnimi kvizi privede do boljše uspešnosti rezultatov pri 

preverjanju znanja. Ti rezultati so dokaz, da privlačne računalniško osnovane in računalniško 

posredovane interakcije olajšajo učenje. 

Woollard (v Zabukovec, 2011) opisuje e-učenje kot dostopno učenje, ki omogoča socialno 

enakost in je uporabniško prijazno. E-učenje ustvarja k učencu usmerjeno učno okolje z 

osebnim pristopom in individualizacijo, omogoča odprt pristop in spodbuja vseţivljenjsko 

učenje, omogoča socialno medgeneracijsko povezovanje ter spodbuja oblikovanje pričakovanj 

učencev, kar je dober temelj za uspešnost učenja. 

Bregar, Zagmajster in Radovan (2010) pravijo, da je smiselno razlikovati dve ravni e-

izobraţevanja: 

1) e-izobraţevanje v širšem pomenu ali delno tehnološko podprto izobraţevanje in 

2) e-izobraţevanje v oţjem pomenu ali celostno e-izobraţevanje.  

Pri prvem se uporablja tehnologija kot dopolnilna sestava učnega procesa, sam učni proces pa 

je tradicionalno zasnovan. Pri drugem pa e-izobraţevanje izhaja iz tradicionalnega študija na 

daljavo, kar pa zahteva kompleksne aktivnosti in spremembe tradicionalnega učnega procesa. 

Kemija je predmet, ki temelji na opazovanju, eksperimentih in modelih. Predstavlja precejšen 

izziv, ko morajo učenci prenesti znanje iz opazovanja, realnega sveta do kemijskih načel 

(modeli) in sklepov opaţenih učinkov (Heilesen, Josephsen, 2008). Prav tako sodi med stroke, 

za katero je ustrezna računalniška pismenost izredno pomembna. Pri pouku kemije lahko 

računalniška simulacija ponuja izjemno globok vpogled v submikroskopsko raven 

razumevanja kemijskih pojmov, ki so temelj razumevanja. Poleg tega pa ima kemijska 

računalniška pismenost tudi svoje posebnosti, ki izhajajo iz značilnosti kemijskih podatkov in 

informacij, ki niso samo alfanumerične narave, pač pa dodatno tudi strukturne. Z razvojem 

računalniške opreme, programov in grafike ter medmreţja postajajo uporabnikom brezplačno 
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dostopni programi za vizualizacijo zgradbe molekul v navideznem prostoru in gradnjo 

molekul ter predstavitev nekaterih lastnosti molekul za razumevanje njihove reaktivnosti 

(Ferk v Vrtačnik, Dolničar in Potisk, 2003).  

Heilesen, Josephsen (2008) ugotavljata, da se pri učencih, ki pri učenju uporabljajo IKT, 

izboljša sposobnost reševanja problemov in poglobi razumevanje temeljnih pojmov. 

Elementi učnega okolja morajo biti razvrščeni in zbrani tako, da upoštevajo naravo človeške 

percepcije, omogočajo oblikovanje psihosocialne klime in odnosov ter da so logično in 

psihološko urejeni. Pomembni so logičnost, moţnost hitrega prepoznavanja, orientacija, 

navigacija, urejenost in estetika. Okolje mora omogočiti oblikovanje raznovrstnih učnih 

izkušenj, omogočiti mora, da učenec sam oblikuje nekatere učne strategije, kar podpira 

njegovo avtonomnost in odgovornost za učne rezultate. Učno okolje lahko zagotavlja 

kakovost, če so vse potrebne funkcije (tehnična, pedagoška ter vsebinska) medsebojno 

prepletene v funkcionalno celoto. Elementi se morajo funkcionalno dopolnjevati oz. 

prepletati; pedagoški proces je omejen s tehničnimi danostmi, tehnično pa je smotrno, kar bo 

pedagoško izkoriščeno in bo hkrati omogočalo pedagoški napredek. Ne zadoščajo le gradiva 

brez zagotovljene kakovostne komunikacije (Rebolj, 2008a). 

Pri e-izobraţevanju elektronsko okolje omogoča sinhrono in asinhrono komunikacijo, kar 

pomeni, da komunikacija poteka bodisi v realnem času ali pa neodvisno od časa in/ali 

prostora. Sinhrona ali sočasna komunikacija poteka kot klepetalnica, avdiokonferenca ali 

videokonferenca. Asinhrona komunikacija se uporablja kot elektronska pošta, seznam 

prejemnikov, kjer lahko komunicira skupina učencev in diskusijski forumi, blogi, wikiji 

(Bregar idr. 2010). 

Spletna konferenca kot komunikacijsko orodje bo skoraj povsem izbrisala fizične meje med 

ljudmi, tako bo spletna komunikacija postala lahkotna. Pedagogi opisujejo, da spletna 

konferenca podpira bolj učinkovito učenje, ker učenci informacije pridobivajo s sliko in 

zvokom ter so podprte z mimiko učitelja (Rebolj, 2008a). Roberts (v Rebolj, 2008a) pravi, da 

učenci in učitelji pri tej komunikaciji uporabljajo mikrofone, kamere in drugo opremo za 

sinhrono izmenjavo zvočnih in slikovnih informacij pri učnih aktivnostih. Programi, ki jih 

uporabljamo za izvedbo spletne konference, omogočajo uporabo virtualne table, klepetalnice, 

avdio- in videokonference, souporabo aplikacij in dokumentov, predstavitve ter socialno 

omreţje. Spletna konferenca torej zajema različne oblike sinhrone komunikacije (Bregar idr., 

2010). 
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1.2 Učinkovitost e-učnih enot 

Učna enota je vsebinsko in didaktično sklenjen del učne vsebine ali e-gradiva, ki ima 

samostojno pedagoško funkcijo in učni cilj (Rebolj, 2008a, str. 209). Priprava e-gradiva 

zahteva temeljito vsebinsko in oblikovno pripravo, ki mora izhajati iz ustreznih pedagoško-

didaktičnih teorij ter upoštevati načela priprave gradiv za samostojno učenje in posebnosti 

oblikovanja spletnih gradiv (Bregar, Zagmajster in Radovan, 2010). E-učne enote so 

pregledna, razumljiva in z multimedijskimi in interaktivnimi elementi opremljena gradiva za 

samostojno učenje ali za poučevanje (Krnel, 2008).  

Zaradi obilice ponujenih elektronskih učnih gradiv se soočimo s problemom, kako izbrati 

pravo. Izbira je še posebej pomembna, ker vsa gradiva niso kakovostna. Če izberemo 

nekakovostno gradivo, lahko neustrezna učna izkušnja zaviralno deluje na bodočo aktivno 

uporabo vseh e-učnih gradiv (Dinevski, Jakončič Gaganel, Lokar in Ţnidaršič, 2007). 

Pri zasnovi e-učnih enot je potrebno posvetiti posebno pozornost interaktivnosti in kakovosti 

vizualnih elementov, v podporo globljemu  razumevanju pojmov in motiviranju ter 

spodbujanju učenja v novem okolju (Vrtačnik in Čemaţar, 2007).  

Z e-učnimi orodji in tehnikami lahko zajamemo, izpopolnimo in individualiziramo 

komunikacijo in interakcijo, ki poteka pri običajnem učenju v razredu. Zaradi do sedaj 

izoblikovanih programov v e-obliki učitelji iščejo načine za dopolnitev in nadomestitev 

tradicionalnih učnih metod in gradiv z e-učenjem (Kekkonen-Moneta, B Moneta, 2002). 

Skrbno načrtovane in izoblikovane e-učne enote zagotovijo učencem neposredno 

komunikacijo, ki je drugačna od tiste, ki jo zagotavlja dober učitelj v razredu, a vseeno 

spodbujajo čustveno učenje ter s tem kognitivno učenje (Larose in Witten v Kekkonen-

Moneta in Moneta, 2002). Tako izdelane e-učne enote ter uporaba interaktivne multimedije 

olajšajo interakcije z učno vsebino ter razvijajo problemsko učenje (Kekkonen-Moneta in 

Moneta, 2002). 

E-gradivo mora omogočiti učinkovito učno izkušnjo, vsebovati mora raznovrstne aktivnosti 

učnega procesa, ne zgolj branje gradiva (Fee v Bregar idr., 2010). Uporaba učinkovitih, 

tehnološko podprtih didaktičnih metod, nazornih in realnih prikazov z videi in animacijami, 

takojšnjih povratnih informacij (npr. z vprašanji in s testi za preverjanje znanja) olajšuje 

razumevanje in pomnjenje (Lapuh Bele in Rugelj, 2008). Animacije in 3D-modeli, ki so 

pogosto vstavljeni v e-enote, prikazujejo neko dogajanje v tridimenzionalnem prostoru ali pa 

omogočajo ogled predmeta ali pojava z vseh strani z obračanjem, odpiranjem po plasteh, 

sestavljanjem in razstavljanjem. Včasih lahko 3D-animacije, ki omogočajo raziskovanje 
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prostora, enako ali še bolj učinkovito zamenjamo z mnogo cenejšim filmom. Gradivo je z 

zvokom, filmi in slikami bolj zanimivo, vendar je tudi pri tem treba upoštevati pravo mero. 

Vsota efektov, za katere je klasično izobraţevanje okrnjeno, ne povečuje nujno učinkovitosti, 

saj so lahko tudi neučinkoviti za samo učenje, kognitivni proces ali za dvig motivacije 

(Rebolj, 2008a). 

Izdelava dobrega spletnega didaktičnega gradiva zahteva tako zmoţnost prenosa dobre 

učiteljske prakse iz tradicionalnega učenja na e-učenje, kot tudi sposobnost izkoristiti 

potencial IKT za razvoj interaktivnega gradiva, ki dopušča učenje z raziskovanjem in 

igranjem (Ravotto, 2007).  

Po mnenju Bonka in Reynoldsa (v Jaušovec, 2007) morajo e-gradiva učencem omogočati, da 

poveţejo novo s starim znanjem, pridobijo pomembna znanja in uporabijo metakognitivne 

procese; to je sposobnost razmišljanja o lastnem mišljenju (Cole v Jaušovec, 2007). 

Pomembno je, da so gradiva ustrezno pripravljena in temeljijo na solidnih teoretičnih osnovah 

učenja (Jaušovec, 2007, str. 147). E-enote morajo biti razporejene v ustrezne sekvence, da 

omogočajo uspešno učenje. Učiteljeva naloga je organizirati in pripraviti material, 

nadzorovati proces in nagrajevati ustrezno vedenje. Učenci se učijo tako, da sledijo 

ponujenemu e-gradivu. Malo pozornosti se posveča učenčevim vprašanjem ali dejavnostim, ki 

niso vezane na posredovano e-gradivo. V ospredju so jasni cilji in hitre povratne informacije. 

Teţi se k učenju brez napak. Učencem je potrebno zastaviti eksplicitne cilje učenja, saj na ta 

način lahko sami ocenijo, ali so dosegli cilje e-učne enote. V e-enoto je zato potrebno vstaviti 

teste znanja in druge oblike preverjanja. Na ta način tudi nudimo ustrezno povratno 

informacijo vsakemu učencu ter spodbujamo njegovo aktivnost. Prav tako pa je potrebno 

učencem nuditi informacije o njihovem napredovanju. (Jaušovec, 2007). Ugodne informacije 

o napredku so pomembne za učenčevo motivacijo (Rebolj, 2008b).  

Na poti k učnim ciljem pa učenec ne dela le z učnim gradivom, ampak tudi komunicira, išče 

po virih, prehaja na druge spletne strani, sodeluje s sošolci, prebira oglasno desko in ostala 

sporočil in tudi sam ustvarja. Učna pot in učno gradivo morata biti usklajena, povezati ju je 

treba s predznanjem učenca, podpirati mora tudi nadaljevanje učenja in nadgrajevanje znanja 

v prihodnosti. Upoštevati je potrebno kognitivne, psihološke, socialne in čustvene potrebe 

učenca na določeni stopnji razvoja (Rebolj, 2008a). Učne enote pa je potrebno, z vidika 

predznanja individualnosti in samostojnega vodenja učenja, prilagoditi tako zelo sposobnim 

kot manj sposobnim učencem (Krnel, 2008). 

Kljub dobrim lastnostim multimedijska e-gradiva ne morejo v celoti nadomestiti učitelja. Prav 

tako ne morejo popolno nadomestiti frontalne razlage, ker uporabniki menijo, da je 
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multimedijska e-gradiva potrebno uporabljati v ustreznem razmerju in smiselno vključevati v 

učne vsebine. Multimedijska e-gradiva s svojo izrazno učinkovitostjo dajejo udeleţencem 

moţnost samostojnega učenja in samopreverjanja ter zadostno mero samostojnosti. Tako 

pripravljena e-gradiva so odlični priročniki ali zbirke znanja, ki jih udeleţenci lahko uporabijo 

za časovno neodvisno učenje, kot je samoizobraţevanje, nadomestilo rednemu 

izobraţevalnemu procesu v primeru odsotnosti zaradi  različnih razlogov, priprava 

seminarskih nalog ali priprava na teste (Bratina, 2007). 

Kvalitetne e-enote za naravoslovje morajo dodatno razvijati vsaj del nabora 

naravoslovnih kompetenc. Učencem/dijakom morajo omogočiti samostojno načrtovanje ali 

vsaj opazovanje pojavov, beleţenje oz. registriranje rezultatov, postavljanje hipotez in razlago 

opaţanj s pomočjo povezovanja makroskopskih opaţanj z ustrezno vizualiziranimi 

teoretičnimi modeli. Skratka, kvalitetno e-gradivo bi moralo v znatni meri preseči raven 

učbenikov in učiteljeve razlage. Naloga e-enot je narediti šolsko naravoslovje bolj avtentično 

in izkustveno. E-enote morajo učenje kemije odmakniti od ustaljene šolske prakse, pri kateri 

učenci/dijaki rešujejo probleme, katerih rešitev je v naprej poznana, sledijo učiteljevim 

navodilom pri izvajanju poskusov, izpolnjujejo te pripravljene delovne lističe in si poskušajo 

zapomniti učiteljevo razlago eksperimentalnih opaţanj (Jones, 1999, Webb, 2005). Ključna 

naloga e-enot 

za področje naravoslovja je tako na nevsiljiv način popeljati učence/dijake v svet odkrivanja 

naravnih zakonitosti in jih tako motivirati za naravoslovje. Za razvoj e-gradiv z visoko 

dodano vrednostjo je ključno tesno sodelovanje strokovnjakov z različnih področij: specifične 

stroke, multimedije in oblikovanja, specialne didaktike, programiranja, evalvacije in trţenja 

(Vrtačnik, Ferk Savec, 2009). 

 

1.3 Učne spretnosti v e-učenju 

E-učenje prinaša spremembo v učno okolje in tudi v aktivnosti učencev (Prensky v 

Zabukovec, 2012). Učne aktivnosti učencev so ena bistvenih značilnosti izobraţevalnih 

programov, namenjenih za samostojno učenje (Bregar idr., str. 110). Poglaviten namen učnih 

aktivnosti v programih e-izobraţevanja je, da nadomestijo interakcijo med učiteljem in 

učencem, ki v tradicionalnem izobraţevanju praviloma poteka v ţivo (Beetham v Bregar idr.). 

Osebe, ki so rasle z informacijsko tehnologijo, so z e-učenjem pridobile zelo veliko: imajo 

teţnjo, da hitro pridobijo informacije, pogosto dostopajo do informacij in pridobljene 

informacije sprejemajo kot nagrado. Medtem, ko so osebe, ki niso vešče tehnologije, bistveno 
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manj učinkovite, potrebujejo več časa za naloge, saj takšno delo zahteva drugačno 

razmišljanje (Prensky v Zabukovec, 2012).  

Učenec se s kakovostnim učnim gradivom pri e-učenju uči z razmišljanjem, raziskovanjem, 

organiziranjem, presojanjem, povzemanjem, razpravljanjem, odločanjem, uporabo zamisli itn. 

Aktivnosti, uvrščene v e-gradivo, morajo torej z različnimi nalogami (preverjanje znanja, 

navajanje primerov, lastne izkušnje) posnemati dogajanje v razredu in predvsem zagotoviti, 

da z aktivnim sodelovanjem ves čas ohranjamo učenčevo pozornost, zavzetost in 

koncentracijo (Bregar, 2010). 

Kekkonen-Moneta in B Moneta (2002) sta raziskala, da se uspešnost učencev, ki sodelujejo 

pri e-učenju, izboljšuje hkrati z njihovim prilagajanjem na novo metodo učenja ter da je 

dostop učencev do interaktivnih vsebin, animacij, kvizov in kratkih iger vzrok večje kakovosti 

učenja. 

Spretnosti branja so potrebne tako v tradicionalnem kot tudi e-okolju, vendar jih različno 

uporabljamo. Obstajata dve ključni razliki med e-učenjem in tradicionalnim učnem: kontekst 

in pomembnost posameznih učnih spretnosti. Učenci so pri e-učenju zelo aktivni. 

Podrobno si poglejmo nekatere učne spretnosti, ki jih učenci razvijajo v e-učnem okolju 

(Zabukovec, 2012).  

Načrtovanje v e-okolju učencem omogoča bolj proţno načrtovanje učenja, medtem ko je 

tradicionalno učenje bolj odvisno od učiteljev, urnika in ostalih zadev. Učenec mora narediti 

svoj akcijski načrt, organizirati aktivnosti, kot so gradiva in časovno načrtovanje, sam mora 

spremljati izvajanje, če je usmerjeno v doseganje zastavljenih ciljev. E-učenje lahko poteka 

tudi v skupinah, kar omogoča razvijanje sodelovalnih spretnosti. Učenci naj imajo moţnost, 

da so vključeni v preoblikovanje in oblikovanje kriterijev za presojanje opravljenih nalog in 

prakticiranje izbiranja kritičnih vidikov problema in nalog (Zabukovec, 2012). Frear and 

Hirschbuhl (v Kekkonen-Moneta, B Moneta, 2002) opaţata, da uporaba interaktivne 

multimedije razvija sposobnosti za problemsko učenje. 

Branje je pri e-učenju ključna spretnost. Tako kot pri e-učenju je potrebno tudi  pri 

tradicionalnem učenju je uporabljati informativno branje in branje za večje razumevanje. 

Pisanje je osnovna metoda komunikacije pri e-učenju. Od učenca zahteva, da razvije nove 

spretnosti pisanja in jih prilagodi virtualnemu okolju, kot so klepetalnice in forum. Pisanje je 

tudi ključno pri ustvarjanju zapiskov, ki so tudi del takega učenja (Zabukovec, 2012). Učenec 

razvija pismenost in pozitivni odnos do lastnega dela (Rebolj, 2008a). 

Poslušanje je učna spretnost, ki je zelo redko prisotna pri e-učenju. Po navadi gre za zvočno 

gradivo ali videokonferenco. 
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Sprejemanje odgovornosti je pri e-učenju zelo pomembno, zato je potrebno to spretnost 

močno poudariti. Učenec mora pri e-učenju sam zase sprejemati odgovornost do osvojenega 

znanja, saj sprejemanje odgovornosti zajema celotno dosego ciljev in standardov e-učenja. S 

pomočjo opomnikov usmerja tudi druge sodelujoče v dokončanje naloge. Zato pa mora 

učenec dobro razumeti e-učenje z naslednjih vidikov: struktura in standardi (vsebina, cilji in 

moţnost izpeljave), pogoji delovanja (potrebno gradivo), pogoji ocenjevanja (kaj je treba 

narediti, da bo naloga uspešno zaključena), časovni rok (upoštevanje časovnice, predvsem v 

povezavi z aktivnostmi in načinom dela). 

Reševanje problemov se lahko dogaja v skupini ali posamično. V e-okolju je morda 

skupinsko reševanje problemov malce oteţeno, saj je teţje soočati mnenja in stališča ter iskati 

ustrezne rešitve, vendar je mogoče razvijati tudi to spretnost preko različnih moţnosti 

komuniciranja (blogi, wikipedije, diskusijske table, e-pošta, klepetalnice, virtualni razredi ali 

virtualno srečanje). 

V e-okolju je veliko načinov sodelovalnega učenja: skupine, sodelovalno okolje, seminarji, 

konference, diskusije in ocenjevanje. Sodelovanje lahko poteka istočasno ali v različnih 

časovnih zamikih (Zabukovec, 2012). Učenec pri e-učenju vstopi v socialno mreţo in deluje 

kot njen ustvarjalni del. Uči se sodelovati z drugimi, konstruktivno upoštevati mnenja drugih 

in strniti različna stališča v celoto (Rebolj, 2008a). Tudi srameţljivi učenci dobijo priloţnost, 

da sodelujejo (Heilesen, Josephsen, 2008). 

Iskalne spretnosti so pri e-učenju vezane na spletno okolje. Spletna knjiţnica zajema veliko 

število virov, enot informacij in zato zahteva specifične spretnosti. Take spretnosti bi lahko 

poimenovali tudi raziskovalne spretnost, ki vključujejo naslednje: informacijsko vprašanje, 

načrt, iskanje, ocenjevanje kakovosti informacije, pregled rezultatov iskanja in shranjevanje 

rezultatov ter iskanj. 

Ocenjevanje kvalitete je podvrţeno kriterijem kakovosti v učnem okolju. Uporabljamo lahko 

neformalne in formalne oblike ocenjevanja. Neformalne potekajo med učenci samimi, ko 

preverjajo razumevanje določenih e-gradiv. Učenec lahko svojo uspešnost spremlja na štiri 

načine: samoocenjuje naloge in druge aktivnosti, primerja svoje doseţke z doseţki svojih 

sošolcev, spremlja vprašanja in odgovore v učni situaciji ali pa sledi povratni informaciji 

učitelja. Poleg tradicionalnih formalnih oblik preverjanja in ocenjevanja lahko pri e-učenju 

učitelj uporabi tipične oblike za to učno okolje: videokonference in avdiokonference in 

spremljanje. Lahko pa uporabi tudi diskusijo, problemske naloge ali celo igro vlog. Učitelj 

lahko s spremljanjem preverja zaporedja aktivnosti in korakov, ki jih učenec uporabi za 

reševanje neke naloge. 
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Upravljanje s časom je precej pomembno, saj e-učenje ponuja veliko svobode pri načrtovanju 

časa. Nima točno določenega urnika, določeni so samo roki, ko morajo biti naloge opravljene. 

Vsak učenec si na ta način lahko razporedi svoj čas učenja z urnikom opravljanja nalog. 

Takšna svoboda lahko marsikaterega učenca zapelje in mu zmanjka časa za izpeljavo nalog 

ali pa naloga ni dobro opravljena, ker si učenec za izvedbo vzame premalo časa. Zato se 

morajo učenci naučiti analizirati cilje in oseben urnik in razmisliti, v kolikšnem času bodo 

zaključili učenje, razmisliti morajo o svojih učnih preferencah in najti optimalen način učenja 

(načrtovanje učnih in ostalih aktivnosti in odmorov) (Zabukovec, 2012). 

E-okolje zahteva neko mero vzgojenosti, saj od učenca zahteva, da upošteva nekatera pravila 

ter da ravna kultivirano in kulturno. Med e-izobraţevanjem učenec pridobiva samostojnost in 

odgovornost za lastno delo. Dobro in vzgojno izoblikovano e-gradivo ga navaja na urejenost 

in smotrnost pri delu. Učenci si privzgajajo zmoţnost učinkovite in kulturne komunikacije, 

izraţati se mora premišljeno, zato je potreben samonadzor; učenec razvija tudi občutek za 

druge, empatijo. Mnogih vzgojnih nalog pa e-učenje ne more uresničiti, zato večina učnega 

procesa poteka tradicionalno, ker šola in učitelj tako v večji meri uveljavljata vzgojni koncept. 

Pri e-učenju učenec pridobiva samostojnost. Ne uči se več vodeno, ampak predvsem 

samostojno; učenci imajo nadzor nad učenjem, kar privede do uspešnejšega učenja, imeti 

mora odgovornost za svoje delo, samostojno si organizira učenje, razvija lastne učne 

strategije, med učenjem sam artikulira miselne procese, sam prediskutira učne procese in 

reflektira znanje ter samostojno odkriva teţave in jih rešuje. V klasičnem izobraţevanju so 

take priloţnosti za učenje redkejše. Učenec z e-enotami pridobiva občutek za urejanje 

informacij v pregledne sisteme, za selekcijo in rangiranje informacij in za upravljanje z njimi 

(Rebolj, 2008a). 

 

1.4 Primerjava e-učenja z učenjem na daljavo 

E-izobraţevanje izhaja iz izobraţevanja na daljavo, ki ima tako več sopomenk: učenje na 

daljavo, študij na daljavo, daljinsko izobraţevanje, e-izobraţevanje, e-učenje (distance 

learning, distance education, e-education, e-learning) (Poţar, 2007). 

Izobraţevanje na daljavo in e-učenje nista sinonima. Izobraţevanje na daljavo temelji na 

poučevanju večjega števila študentov, ki med seboj ne komunicirajo (Guri-Rosenblit, 2005). 

Študenti so razpršeni in fizično ločeni od učiteljev in šole, tako niso pod stalnim in takojšnjim 

nadzorom učitelja (Holmberg v Guri-Rosenblit, 2005). Fizična ločenost učitelja in udeleţenca 

je tako prinesla pomanjkljivosti, povezane z okrnjeno interakcijo v izobraţevalnem procesu. 
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Te pomanjkljivosti je moţno danes relativno uspešno obvladovati z uporabo sodobne IKT, in 

to z različnimi oblikami tehnološko podprte sinhrone in asinhrone komunikacije. Z 

inovativnimi oblikami tehnološko podprte komunikacije in z dostopnostjo do novih virov 

znanja omogočajo uresničevanje sodobnih pedagoških modelov v pedagoški praksi, 

usmerjenih k ustvarjanju novega znanja (Bregar idr., 2010). V e-izobraţevanju je 

zagotovljena dvosmerna komunikacija po elektronskem omreţju (Paulsen v Bregar idr., 

2010). 

E-učenje pa spodbuja direktno in sinhrono komunikacijo med manjšo skupino učencev in 

učiteljev in se lahko izvaja za vse vrste učencev od vrtca do doktorskega študija  

Izobraţevanje na daljavo brez e-učenja nima perspektive. E-učenje vse bolj posega tudi v 

klasično šolo in jo izboljšuje. Zato e-učenje pojmujemo kot dodatek k tradicionalnemu 

učnemu procesu in ne nadomestek za predavanja, kot je to pri študiju na daljavo.  

Najsodobnejša oblika e-učenja je spletno učenje, katerega osnova so spletna interaktivna in 

multimedijsko podprta učna gradiva, ki jih ne smemo enačiti z gradivi, prejetimi po e-pošti ali 

naloţenimi s spletnih strani, kot je to pri izobraţevanju na daljavo. Taka e-gradiva omogočajo 

učinkovito učenje, sinhrono (sočasni pogovor) ali asinhrono komunikacijo med udeleţenci 

izobraţevanja ter sprotno evalvacijo znanja (Guri-Rosenblit, 2005). 

Tečaji e-učenja na daljavo omogočajo študentom dostop do učnega gradiva preko interneta; 

pri tem razredno komunikacijo povsem zamenja računalniško posredovana komunikacija 

(Kekkonen-Moneta, B Moneta, 2002).  

 

1.5 Primerjava e-učenja s tradicionalnim poukom 

Pri spletnem učenju uporabljamo enake metode dela kot pri tradicionalnem učenju, vendar jih 

prilagajamo elektronskemu okolju (Zabukovec, 2012). Tehnologija je pedagoško nevtralna, ni 

pa pedagoško neodvisna. Zato moramo pri načrtovanju tehnološke podlage upoštevati tudi 

pedagoško teorijo in prakso ter zagotoviti nemoten potek didaktičnih procesov (Rebolj, 

2008b). Elementi pedagoškega in tehničnega okolja se morajo funkcionalno dopolnjevati, 

čeprav so oboji omejeni. Pedagoško okolje je omejeno s tehničnimi danostmi, tehnologijo pa 

naj bi pedagoško kar najbolje izkoristili (Rebolj v Zabukovec, 2012, str. 10). 

Za vsak učni proces, klasičen in spletni, je pomembno načrtovanje pouka: postavljanje učnih 

ciljev, izbor in organizacija vsebine in priprava virov znanja (Rebolj, 2008a).  

Tradicionalno učenje se ustvari v učilnici ob enem ali več srečanjih. V e-učnem okolju pa je 

potrebno daljše časovno obdobje, saj vsak učenec dela sam doma in se skupina le redko 
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fizično sreča.  Moţna so srečanja v virtualnem okolju, kot so klepetalnice, forumi ipd. Učitelj 

na tak način ali prek e-pošte posreduje povratno informacijo, kar pomeni, da informacija pride 

z zamikom. Učitelj v razredu ves čas nudi povratni informacijo, saj je ves čas na razpolago 

(Zabukovec, 2012). Stalno prisotni učitelj pri tradicionalnem učnem okolju ima moţnost 

usmerjanja učencev, dodajanja pomoči, dodatkov za hitrejše učence in celo za odpravo 

pomanjkljivosti v načrtovanju. Pri e-izobraţevanju pa so te moţnosti zelo okrnjene. Učitelj 

mora pri e-izobraţevanju natančno pretehtati zmogljivost učencev in predvidet, kako bo 

učenje potekalo. Glede na vlogo, ki jo ima učitelj v e-učnem procesu, ima poleg vloge 

klasičnega učitelja tudi vlogo mentorja ali pa tutorja, sam pa je lahko tudi avtor e-gradiv 

(Rebolj, 2008a).  

V tradicionalnem okolju je prisotna besedna in nebesedna komunikacija. V e-učnem okolju pa 

je komunikacija pisna, s pomanjkanjem nebesedne komunikacije, vendar pogosto bolj 

individualizirana. Besedna in nebesedna komunikacija v tradicionalnem učnem okolju poteka 

predvsem s celotno skupino in manj s posamezniki. Učenci se povezujejo le znotraj skupine. 

V e-učnem okolju se učenci lahko povezujejo znotraj skupine in tudi z drugimi skupinami, ki 

delajo na nalogah (Zabukovec, 2012). 

Klasičen pouk ima dovolj značilnosti za opredelitev kot komunikacijski proces; učitelj in 

učenec sta v medsebojni interakciji. Pri e-učenju pa je učenec preteţno v interakciji z učno 

snovjo. Samo učenje je komunikacijski proces, poleg tega pa komunikacija učenje tudi 

podpira, pri čemer mislimo predvsem tisto, ki ustvarja socialne odnose in učno klimo (Rebolj, 

2008a).  

Zaupanje v skupini tradicionalnega pouka je zelo pomembno, saj sta od tega odvisna 

sodelovanje in prispevek članov. Res pa je, da so prispevki vsakega učenca odvisni tudi od 

dolţine srečanja in spodbujanja članov skupine.  

Razprava v skupini tradicionalnega pouka je usmerjena, redko pride do vzporednega 

pogovora med dvema učencema. Ker pa je v e-okolju komunikacija pisna, lahko pride do več 

vzporednih razprav. K temu prispeva tudi lastna izbira časa učenja.  

V razpravi tradicionalnega pouka pridejo bolj do izraza najbolj vplivni učenci, ki imajo znanje 

in ustrezne izkušnje. Zato je dobro, če ima vsak učenec v skupini jasno določeno vlogo, če 

ţelimo, da bo delo v skupini učinkovito. Enako velja za učence v e-učnem okolju. Pritisk 

skupine v e-učnem okolju je manj izrazit, zato se lahko zgodi, da nekateri posamezniki v 

skupini ne bodo ustrezno delovali oz. bodo delovali le na nivoju minimuma. Vendar lahko ta 

problem rešimo tako, da so naloge sestavljene na način, kjer se presoja prispevek 

posameznika. 
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Pregled vsebine naučenega v tradicionalnem okolju je bolj domena posameznika kakor tudi 

refleksije. Navadi se v skupini določi osebo, ki dela zapiske; lahko pa to naredi vsak učenec 

zase. Zaključek naredi vodja skupine. Vsi zapisi v e-učnem okolju pa so hkrati tudi pregled 

dela skupine, zato je refleksija skupine bolj natančna in ciljno naravnana (Zabukovec, 2012). 

 

1.6 Prednosti in slabosti e-učenja 

Osnovna prednost e-učenja je, da omogoča fleksibilen dostop do gradiv, ki ni vezan na kraj in 

čas (Cole v Jaušovec, 2007). Prednosti e-izobraţevanja v korist učečih so predvsem hitrejši 

dostop do znanja, boljša prilagodljivost, hitrost in tempo učenja, večja kakovost storitev in 

virov ter moţnost individualnega učenja (Poţar, 2007). Prednost je tudi moţnost prilagajanja 

učnih pristopov posameznikovim potrebam (Bregar, 2010). Dobro metodično oblikovana e-

gradiva skrajšajo čas učenja (Krnel, 2008). Teţave, ki se lahko pojavijo s strani učečega, pa so 

problemi z motivacijo učečega, potreba po samoorganiziranju in samostojnosti, potreba po 

fizičnem kontaktu med učiteljem in učencem, medsebojni pomoči ter skupnem učnem delu, 

neustrezno računalniško znanje oziroma informacijska pismenost, neustreznost nekaterih e-

vsebin, omejene tehnološke moţnosti posameznika, neustrezna strojna in programska oprema, 

teţavnost uvedbe e-izobraţevanja v institucije, teţave povezane z učenjem '«z monitorja'' ter 

dostop do interneta oziroma prepočasna internetna povezava. Na drugi strani pa hitri razvoj e-

izobraţevanja kaţe na vidno bolj pomembno vlogo e-izobraţevanja v obstoječih 

izobraţevalnih programih (Poţar, 2007). 

Za razliko od običajnih učnih ur ima pri e-učenju v spletnih učilnicah vsak učenec moţnost 

reševanja problemov, raziskovanja, odgovarjanja na vprašanja. Poleg naštetih prednosti 

takega učenja učenci dobijo tudi takojšnjo povratno informacijo, kar je pri običajnem pouku 

teţko zagotoviti (Kekkonen-Moneta, B Moneta, 2002). 

Kljub velikim prednostim e-izobraţevanja ni smiselno trditi, da bo e-izobraţevanje v celoti 

nadomestil tradicionalno učenje, saj fizično bliţino učencev in učitelja ne moremo 

nadomestiti. Učitelj je nenadomestljiv, ko gre za vlogo emocij pri učenju in za socializacijo 

ter za zadovoljevanje socialnih potreb. Pri evalvaciji učnega procesa je počutje učenca 

izjemno pomembno. Prav emocije in socialna komponenta učenja močno vplivajo na 

zadovoljstvo učečega med učenjem, to pa na motivacijo in končno na rezultat učenja. Kot ţe 

omenjeno IKT ustvarja prisotne socialne stike s pomočjo komunikacijskih orodij, ki so del 

učnega okolja (forum, pomenkovalnica, spletna konferenca) ali s pomočjo učnih oblik, kot so 

razprava ali projektno delo. Priporočljivi pa so pravi stiki, ki jih učenci vzpostavijo s pomočjo 
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šole na začetku izobraţevanja ali na začetku učne poti (Rebolj, 2008a). E-izobraţevanje se v 

razvitem svetu vse bolj širi in uveljavlja, vendar poteka prenos znanja v tradicionalnem 

izobraţevanju v Sloveniji večinoma še vedno v predavalnicah, IKT pa se uporablja kot 

dopolnilna sestavina učnega procesa. Celostno e-izobraţevanje je bolj zaţivelo na univerzah, 

predvsem pa se uveljavlja v strokovnem usposabljanju v podjetjih in podjetniških univerzah v 

Zdruţenih drţavah Amerike (Bregar idr., 2010). Vendar je tako kot pri tradicionalnem učenju 

tudi pri e-učenju učinkovitost učenja odvisna od odgovornosti učence/dijakov in študentov do 

lastnega znanja. Če je učenje le breme in ne izhaja iz notranje potrebe po znanju in 

samozavedanju o potrebi po znanju, bo vsako učenje neučinkovito, ne glede na to, koliko 

truda bodo v zasnovo kvalitetnih gradiv vključili razvijalci. 

 

1.7 Projekt E-kemija 

S finančno podporo takratnega Ministrstva za šolstvo in šport Republike Slovenije in 

Evropskega socialnega sklada je v letih 2004 – 2006 nastal projekt E-kemija 

(http://www.kii3.ntf.uni-lj.si/e-kemija/). Pri izdelovanju enot je sodelovalo 14 avtorjev. 

Izoblikovali so 125 e-enot, ki so zasnovane tako, da omogočajo pridobivanje osnovnega 

znanja kemije, poglabljanje znanja in preverjanje razumevanja. V e-enote je vključenih vrsto 

multimedijskih elementov za povezovanje makroskopske in submikroskopske ravni 

predstavitve pojmov: preko 200 posnetkov poskusov, 250 animacij, na desetine interaktivnih 

3D modelov molekul in kristalov. E-enote so namenjene dopolnjevanju učbenikov in 

učiteljeve razlage izbranih kemijskih vsebin. 

Razvrščene so v dva nivoja, osnovnošolskega in gimnazijskega, in zasnovane v skladu z 

novimi učnimi načrti za kemijo.  E-enote vključujejo pet enot vsebinskega sklopa Okolje za 6. 

razred OŠ in 11 enot vsebinskega sklopa Snovi za 7. razred OŠ. Ostale enote so namenjene 

obveznim vsebinam kemije v osnovni šoli v 8. kot v 9. razredu, izbirnemu predmetu v 9. 

razredu Kemija v ţivljenju ter obveznim vsebinam kemije za gimnazije. Vključena je tudi 

izbirna vsebina Barve in barvila za gimnazije. 

Didaktično so strukturirane tako, da so na začetku vsake enote navedeni cilji, včasih ciljem 

sledi preverjanje predznanja, nato so po segmentih podane nove vsebine z vključenimi 

multimedijski elementi in interaktivnimi nalogami za sprotno preverjanje razumevanja 

pojmov. Nekatere enote se zaključijo s testom za samoocenjevanje znanja. Aktivnosti so 

znotraj vsake enote predstavljene s poenotenimi simboli za večjo preglednost (Boh idr., 

2008).  
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2 EMPIRIČNI DEL  

2.1 Namen raziskave 

Namen raziskave je bil ugotoviti, v kolikšni meri so se učenci sposobni samostojno naučiti 

novih kemijskih pojmov s pomočjo ţe izdelane e-enote v portalu E-kemija z naslovom 

»Estri« in kako predznanje vpliva na uspešnost samostojnega učenja. Poleg tega sem ţelela 

zvedeti, kakšne izkušnje imajo učenci s portalom E-kemija, kako pogosto ga uporabljajo pri 

učenju, kaj jih zlasti spodbuja k njegovi uporabi in kaj pri e-enotah pogrešajo. 

 

2.2 Raziskovalne hipoteze 

1. hipoteza 

Na uspešnost učencev pri samostojnem pridobivanju znanja z e-enoto »Estri« vpliva 

njihovo predznanje. Učenci z boljšim predznanjem bodo tudi uspešnejši pri reševanju 

popreizkusa znanja. 

 

2. hipoteza 

Učenci z boljšim poznavanjem nomenklature IUPAC kisikovih organskih spojin in 

njihovih strukturnih in racionalnih formul ter modelov bodo tudi bolje prepoznavali 

komponente estrov in jih znali pravilneje poimenovati oz. iz imena estra zapisati 

njegovo racionalno ali strukturno formulo. 

 

3. hipoteza  

Med sodelujočimi razredi bodo statistično pomembne razlike tako v predznanju, kakor 

v uspešnosti reševanja popreizkusa znanja. 

 

4. hipoteza 

Večina učencev je seznanjena s portalom E-kemija, vendar ga večina samostojno 

redko uporablja. 
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5. hipoteza  

Večina učencev pri uporabi E-kemije pogreša prisotnost učitelja ter njegove 

poglobljene razlage pri učenju z E-kemijo. 

 

6. hipoteza  

Skoraj vsem učencem se zdi portal E-kemija uporaben za ponavljanje snovi in 

nadomeščanje manjkajočega znanja. 

 

7. hipoteza  

Med učenci, ki uporabljajo portal E-kemija, je največ tistih, ki portal uporabljajo doma 

in v šoli. 

 

2.3 VZOREC UČENCEV 

V raziskavi so sodelovali učenci dveh osnovnih šol v šolskem letu 2012/2013. Sodelovalo je  

92 učencev in učenk 9. razreda, od tega skupno 6 razredov. 

 

Tabela 1: Vzorec sodelujočih učencev 

Razred razred A razred B razred C razred D razred E razred F 

Število učencev 20 16 14 16 13 13 

 

2.4 OPIS E-ENOTE »ESTRI« 

Tako kot vse e-enote v portalu E-kemije je tudi e-enota »Estri« didaktično zasnovana tako, da 

so na začetku enote predstavljeni učni cilji, ki jih bo uporabnik lahko osvoji z uporabo enote. 

Nato pa so po segmentih podane nove vsebine z vključenimi multimedijskimi elementi. Vsak 

vsebinski segment vključuje interaktivne naloge za sprotno preverjanje razumevanja 

predstavljenih pojmov. Učna snov v e-enoti »Estri« je podana s slikami, besedilom, 

reakcijsko shemo, modeli molekul, strukturnimi formulami, posnetkom poskusa ter s 

številnimi nalogami odprtega (dopolnjevanje) in zaprtega tipa (izbirni tip). 
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Cilji e-enote »Estri«: 

- opredelitev zgradbe estrov in njihovega nahajanja v naravi 

- pridobivanje in razgradnja (hidroliza) ter lastnosti estrov 

- prepoznavanje estrov na osnovi racionalne ali strukturne formule  in pravila 

poimenovanja estrov 

 

V uvodu učenci s pomočjo slik različnih virov estrov v naravi spoznajo, da sta sadje in 

zelenjava pomembna vira estrov. Sledi razlaga enačbe reakcije sinteze estra, kjer učenci 

spoznajo estrsko vez, estrenje kot ravnoteţno reakcijo in  vlogo ţveplove kisline pri estrenju. 

Razumevanje predstavljenih pojmov preverijo z nalogo dopolnjevanja enačbe reakcije sinteze 

estra. 

V nadaljevanju se učenci  naučijo prepoznavati zgradbo estrov z uporabi interaktivnih 3D-

modelov molekul izbranih estrov in racionalnih formul ter opredeljevati kislinski in alkoholni 

del molekule estra. Sledi razlaga poimenovanja estrov po stopnjah. Za več znanja si lahko 

preberejo, zakaj cimet diši drugače od sadja ter si razlago ogledajo na osnovi razlage 

strukturne formule etilcimamata. V učno enoto je vključen poskus hidrolize/razpada estra, 

kjer učenci spoznajo dokazno reakcijo za nastanek alkohola pri razpadu estra. Sledi naloga za 

preverjanje razumevanja eksperimenta. Na koncu e-enote pa učenci preverijo oz. ocenijo 

osvojeno znanje še z dodatnimi nalogami izbirnega tipa in dopolnjevanja.  

 

2.5 MERSKI INŠTRUMENTI 

Pri empiričnem delu diplomske naloge smo uporabili tri merske instrumente: 

- Predpreizkus znanja 

- Popreizkus znanja 

- Vprašalnik o E-kemiji 

 

2.5.1 Predpreizkus znanja 

Predpreizkus znanja je vseboval devet nalog odprtega in zaprtega tipa. Večina nalog je bila 

sestavljena iz več delov. Dopolnjevanje sta zahtevali dve nalogi, tri naloge so bile izbirnega 

tipa, kratke odgovore pa so zahtevale štiri naloge. 
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Vsaka celotno pravilno rešena naloga je prinesla 1 točko, razen ene, ki je prinesla 1,5 točke. 

Pri sestavljenih nalogah sem vsak del točkovala po 0,5 ali 0,25 točke. Maksimalno število 

točk predpreizkusa znanja je 9,5. 

S predpreiskusom znanja smo preverjali poznavanje naslednjih dejstev in pojmov: 

- formule in imena hidroksilne in karboksilne funkcionalne skupine 

- higroskopnost 

- poimenovanje IUPAC alkoholov in karbokislinskih kislin na osnovi racionalnih in 

strukturnih formul 

- prepoznavanje karboksilne funkcionalne skupine v zapisu formul organskih spojin 

- zapis strukturne formule karboksilnih kislin 

- prepoznavanje alkoholov na osnovi imen organskih spojin 

- prepoznavanje alkoholov na osnovi modelov molekul 

 

2.5.2 Popreizkus znanja 

Popreizkus znanja je vključeval  10 nalog odprtega in zaprtega tipa. Naloge so bile sestavljene 

iz več delov. Dopolnjevanje so zahtevale štiri naloge, kratke odgovore so zahtevale prav tako 

štiri naloge, ena naloga je bila sestavljena iz dopolnjevalnega tipa ter kratkega odgovora, ena 

pa iz izbirnega in dopolnjevalnega tipa. Ker so bile naloge sestavljene iz več delov, sem vsak 

pravilen odgovor točkovala s po 0,5 točke Maksimalno število točk popreizkusa znanja je 

17,5. 

 

V popreizkus znanja so bili vključeni naslednji pojmi in dejstva: 

- formula estrske funkcionalne skupine 

- prepoznavanje alkoholov, estrov in karboksilnih kislin na osnovi racionalnih formul 

- poimenovanje estra na osnovi strukturne in racionalne formule 

- na osnovi imena, strukturne formule in modela molekule estra sklepati, iz katere 

karboksilne kisline in alkohola je nastal 

- dopolnjevanje enačbe reakcije sinteze estra  

- prepoznavanje  reakcije estrenja kot ravnoteţne reakcije 

- na osnovi imena estra zapisati njegovo strukturno formulo  

- zapisati formulo ţveplove kisline ter navesti njeno vlogo pri estrenju 

- primeri estrov v naravi 

- lastnosti estrov 
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- produkti reakcije hidrolize estra 

- opis dokazne reakcije za alkohol pri hidrolizi estra etilacetata 

 

2.5.3 Vprašalnik o E-kemiji 

Vprašalnik o E-kemiji je sestavljen iz 10 vprašanj. Z njim smo preverjali poznavanje in 

pogostost uporabe spletnega portala E-kemija, uporabnost spletnega portala za učenje kemije, 

pomanjkljivosti e-enot ter elemente e-enot, ki največ prispevajo k uporabni vrednosti e-

kemije. 

 

2.6 OPIS IZVEDBE RAZISKAVE 

Raziskava je potekala 14 dni, in sicer na vsaki šoli en teden. V mesecu marcu je bila raziskava 

izvedena na  prvi osnovni šoli ter v mesecu aprilu na drugi osnovni šoli. Prvo šolsko uro so 

učenci reševali predpreizkus znanja in izpolnili vprašalnik o E-kemiji. Naslednjo uro še isti 

teden so učenci samostojno pridobivali novo znanje s pomočjo e-enote »Estri« iz portala E-

kemija. Med učenjem z e-enoto sem opazovala odnos učencev do e-učenja in zapisovala 

dogajanje v posameznem razredu. Takoj po delu z e-enoto so reševali popreizkus znanja. Med 

učenjem z e-enoto so si učenci lahko pomagali z zvezkom za kemijo ter si vanj izpisovali 

pomembne informacije. 
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3 REZULTATI OPAZOVANJA POTEKA POUKA, PRED- IN 

POPREIZKUSA ZNANJA Z INTERPRETACIJO 

Rezultati so prikazani opisno in grafično glede na zastavljeno zaporedje vprašanj na 

predpreizkusu in popreizkusu znanja.  

 

3.1 Rezultati opazovanja pouka 

Med pridobivanjem znanja z e-enoto so bili učenci razredov A in B motivirani, delali so 

umirjeno ter zavzeto. Učenci razredov D, E in F pa so bili nekoliko bolj razposajeni. Razred A 

je bil med učenjem z e-enoto umirjen, trije učencu so se za kratek čas posvetovali med seboj. 

V razredu B prav tako ni bilo teţav, le en učenec je potreboval pomoč učitelja, en učenec pa 

je na začetku dvakrat zaprl spletno stran z e-enoto. Vzdušje razreda C pa je bilo precej 

drugačno, kar lahko morda poveţemo z njihovim zelo slabim povprečnim znanjem. Ţe pri 

reševanju predpreizkusa znanja so bili učenci brez motivacije, reševanje preizkusa znanja so 

odklanjali. Učenci so se med učenjem z e-enoto spogledovali med seboj, češ da ne razumejo 

snovi, en učenec je ţe na začetku ure poloţil noge na stol, drugi učenec je kroţil po e-enoti, ne 

da bi se reševal naloge tretji učenec sploh ni uporabljal e-enote in je le čakal je na konec 

šolske ure. Ugotavljam, da slaba motivacija za učenje vpliva na odnos do učenja. V razredu D 

sta se med uro dva učenca kar nekajkrat posvetovala med seboj, dva učenca sta ţe na začetku 

motila ostale, eden od njiju je celo zaprl spletno stran z e-enoto, zato sem ju kmalu presedla. 

En učenec pa je med uro nekajkrat postavljal nepomembna vprašanja. V razredu E je bilo 

vzdušje še bolj nemirno, štirje učenci so se med uro začeli nekajkrat pogovarjati med seboj, en 

učenec pa je med uro ves čas iskal pozornost ter motil ostale sodelujoče. Odnos razreda F do 

e-učenja pa je bil najslabši; trije učenci so potrebovali pomoč učitelja, pet učencev se je med 

uro posvetovalo, šest pa se je med delom z e-enoto pričelo pogovarjati med seboj. Eden izmed 

šestih učencev, ki so se med seboj pogovarjali, je tako kot učenec v razredu E, med uro ves 

čas iskal pozornost, se gugal na stolu, se na računalniku ukvarjal z drugimi aplikacijami, motil 

ostale sošolce ter zaprl spletno stran z e-enoto kot nekateri učenci razreda B in D, eden izmed 

njih je izklopil računalnik, dva izmed njih pa sta celo obarvala modele molekul v e-enoti. 

 

Po končanem delu z E-kemijo ter reševanju popreizkusa znanja so učenci podali nekaj 

komentarjev o učenju z e-enotami. Razred B je menil, da jim takšno učenje ni všeč, ker si 

med učenjem ne morejo podčrtovati pomembnih informacij, pozitivno pa so komentirali 
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naloge z rešitvami, ker lahko takoj preverijo, če so pravilno odgovoril na vprašanja in tako 

preverijo usvojeno znanje. Komentar neke učenke je bil, da s takim učenjem ne moreš vedeti, 

če si se sam uspel pravilno naučiti snov, saj ne moreš dobit povratne informacije in potrditve 

od učitelja. Učenci razreda C so menili, da laţje usvojijo učno snov, če jim  jo nekdo razloţi, 

z e-učenjem pa lahko porabijo več časa za usvojitev znanja, kot bi ga sicer. Ţeleli pa so si tudi 

več različnih primerov nalog, preko katerih bi laţje usvojili učno snov. Razred D si je pri delu 

z e-enoto ţelel manj strokovne razlage in dodatno razlago učitelja. Učenci razreda E so prav 

tako komentirali, da si bolje zapomnijo učno snov, če jim jo razloţi učitelj. E-enote pa se jim 

zdijo zelo primerne za vajo med samostojnim učenjem. Prav s tem namenom so namreč tudi 

avtorji E-kemije zasnovali e-enote. Učenci razreda F so enakega mnenja kot učenci razreda C, 

ki menijo, da takšno samostojno usvajanje nove učne snovi lahko vzame veliko časa. Prav 

tako kot učenci razreda E, tudi oni menijo, da je učenje z računalnikom zelo primerno za 

samostojno učenje zamujene snovi ter vajo za utrjevanje znanja. 

 

3.2  Rezultati predpreizkusa znanja 

S prvim vprašanjem, ki je imelo dva dela, sem preverjala poznavanje funkcionalne skupine 

organskih kislin in zapis njene formule, grafa 2 in 3. 

 

 

Graf 2: Uspešnost učencev pri prvem delu naloge – ime funkcionalne skupine 

Funkcionalno skupino je pravilno poimenovalo 47 učencev, 33 učencev na to vprašanje ni 

odgovorilo. 11 učencev je funkcionalno skupino poimenovalo napačno kot halogena skupina, 
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kisikova organska skupina, vodikova funkcionalna skupina in organska skupina ali pa so 

namesto ime funkcionalne skupine napisali ime različnih organskih kisikovih spojin: ketoni, 

aldehidi, alkoholi, ogljikovodiki, karboksilna kislina, graf 2. 

 

Več teţav so imeli učenci pri zapisu formule karboksilne funkcionalne skupine, graf 3. 

 

 

Graf 3: Uspešnost učencev pri drugem delu naloge – formula funkcionalne skupine 

34 učencev je formulo zapisalo pravilno in enako število učencev na ta del vprašanja ni 

odgovorilo. 23 odgovorov je bilo delno pravilnih, pri tem so napake predvsem izpuščanje vezi 

med atomi ter napačna postavitev vezi pri formuli funkcionalne skupine za karboksilne 

kisline: COOH, COOH-. En odgovor je bil popolnoma napačen: -CH3. 

 

Z drugim vprašanjem, ki je imelo prav tako dva dela, sem preverjala poznavanje funkcionalne 

skupine alkoholov in zapis njene formule, grafa 4 in 5. 
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Graf 4: Uspešnost učencev pri prvem delu naloge – ime funkcionalne skupine 

Funkcionalno skupino alkoholov je pravilno zapisalo 37 učencev, kar 42 učencev na ta del 

vprašanja ni odgovorilo. 11 učencev je funkcionalno skupino poimenovalo napačno kot 

aldehidna funkcionalna skupina, alkoholna skupina, karbonska skupina ali pa so namesto 

imena skupine napisali ime različnih organskih kisikovih spojin: aldehidi, kisikove organske 

spojine, organske, hidroksilne kisline. 

 

Še več teţav so imeli učenci tudi pri zapisu formule hidroksilne skupine, graf 5. 

 

 

Graf 5: Uspešnost učencev pri drugem delu naloge – formula funkcionalne skupine  
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37 učencev je formulo funkcionalne skupine napisalo pravilno, 31 učencev na ta del vprašanja 

ni odgovorilo. 12 odgovorov je bilo delno pravilnih. Glavne napake so izpuščanje vezi med 

atomi pri zapisu formule funkcionalne skupine, dodajanje ostalih elementov namesto vezi ali 

radikala: H-C-O-H, C-O-H, OH-, OH. 12 učencev je napačno zapisalo formulo funkcionalne 

skupine kot C=O,  ali pa so zapisali končnice funkcionalne skupine namesto formule: -

ol, ol in –al. 

 

Pri tretji nalogi so morali učenci razloţiti, kaj pomeni, da je neka snov higroskopna, graf 6. 

 

 

Graf 6: Uspešnost učencev pri tretjem vprašanju 

Izraz je pravilno razloţilo 42 učencev, kar 41 učencev pa na vprašanje ni odgovorilo. 8 

učencev je  izraz razloţilo popolnoma napačno, od tega je 6 učencev izraz higroskopnost 

zamenjalo z drugimi kemijskimi pojmi kot so reaktivnost, vnetljivost, topnost, mikroskopsko, 

2 učenca pa sta odgovorila, da nase veţe kisik in da vsebuje higroelemente. 

En učenec pa je na vprašanje odgovoril delno pravilno: da se snov veţe z vodo oz. se v njej 

raztopi.  

 

Pri četrtem vprašanju so morali učenci na osnovi racionalnih formul zapisati ime-IUPAC 

dveh alkoholov, ene karboksilne kisline ter ţveplove kisline. Rezultati so prikazani na grafih 

7, 8, 9 in 10. 
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Graf 7: Poimenovanje ţveplove kisline na osnovi racionalne formule 

Kar 68 učencev je ţveplovo kislino poimenovalo pravilno, le 11 učencev spojine ni 

poimenovalo.13 učencev je ţveplovo kislino napačno poimenovalo kot vodikov sulfat, 

vodikov sulfid, ţveplovodikova kislina, divodikov tetrasulfid, vodikov ţveplit, ţveplo in celo 

kot etanol. 

 

Več teţav so imeli učenci pri poimenovanju propanojske kisline na osnovi njene racionalne 

formule, graf 8. 

 

 

Graf 8: Poimenovanje propanojske kisline na osnovi racionalne formule  
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Samo 19 učencev je znalo na osnovi racionalne formule pravilno poimenovati propanojsko 

kislino, 35 učencev ni odgovorilo na to vprašanje, kar 38 pa je odgovorilo napačno, graf 8. 

Primeri napačnih odgovorov so: etanojska kislina, ocetna kislina, butanojska karboksilna 

kislina, propanolska etanolska kislina, etanolska kislina, mravljična kislina, etanon, 

propanoat, butanol, propan-1-ol, metanojska kislina. Napačni odgovori kaţejo na slabo 

razumevanje osnovnih pravil poimenovanja organskih spojin. 

 

Bolj uspešni so bili učenci pri poimenovanju etanola na osnovi njegove racionalne formule, 

graf 9. 

 

 

Graf 9: Uspešnost poimenovanja etanola na osnovi formule 

47 učencev je pravilno zapisalo ime etanola, 39 jih ni odgovorilo, 6 učencev pa je ime 

zapisalo napačno kot propanol, etanal, metanol. 

 

Skoraj enako uspešni kot pri poimenovanju etanola so bili učenci tudi pri poimenovanju 

oktan-1-ola na osnovi njegove racionalne formule, graf 10. 
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Graf 10: Uspešnost učencev pri poimenovanju oktan-1-ola 

43 učencev je odgovorilo pravilno, 40 učencev ni odgovorilo, 9 učencev pa je alkohol 

poimenovalo napačno kot oktanon, oktan-1-al, butanal, nonal, oktan-OH, nonan, optano in 

nonol in celo oktanojska kislina. 

 

S petim vprašanjem sem preverjala sposobnost prepoznavanja anorganskih in organskih kislin 

na osnovi njihovi racionalnih formul. Med petimi formulami so morali učenci kot pravilne 

odgovore obkroţiti:  H2SO4, CH3COOH in CH3CH2CH2COOH. Rezultati te naloge so podani 

na grafu 11. 

 

 

Graf 11: Prepoznavanje kislin  
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Kar 59 učencev je pravilno obkroţilo vse tri kisline, 14 učencev dve kislini, 7 učencev je 

pravilno izbralo le eno kislino. Napačnih je bilo 12 odgovorov, pri katerih so učenci poleg 

kisline obkroţili še spojino, ki ni kislina.  

 

Pri šesti nalogi so morali učenci zapisati ime in strukturno formulo glavne kisline v kisu 

(ocetne kisline). Uspešnost učencev pri tej nalogi je podana na grafu 12 in 13. 

 

 

Graf 12: Zapis strukturne formule ocetne kisline 

Le 21 učencev je znalo pravilno zapisati strukturno formulo ocetne kisline. 29 učencev se je 

tej nalogi izognilo in kar 42 učencev je formulo zapisalo napačno. Učenci so namesto 

strukturne formule ocetne kisline pogosto zapisali njeno racionalno formulo ali pa racionalno 

formulo metanojske, butanojske kisline in celo estra metiletanoata. Kot strukturno formulo pa 

so zapisali  formule kakšne druge organske kisline, propanala, metanola, propanona, etana ter 

vrsto povsem napačnih struktur, ki jih ni moţno opredeliti kot organske spojine. 

 

Celo ime-IUPAC za ocetno kislino, etanojska kislina, jim je delalo teţave, graf 13. 
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Graf 13: Zapis imena-IUPAC ocetne kisline 

Komaj 32 učencev je na ta del vprašanja odgovorilo pravilno, kar 50 jih ni odgovorilo, 9 

odgovorov je bilo napačnih, enega smo uvrstili med delno pravilne, graf 13.  

Največ učencev je etanojsko kislino napačno poimenovalo kot metanojsko. 

 

Sedmo vprašanje je od učencev terjalo, da med štirimi imeni organskih kisikovih spojin 

prepoznajo ime alkohola na osnovi končnice imena.  86 učencev je med naštetimi imeni 

prepoznalo butanol kot alkohol, 4 učenci so odgovorili popolnoma  napačno, 2 pa sta 

obkroţila namesto enega samega imena dve imeni. 

 

Pri osmi nalogi so morali učenci med modeli petih molekul različnih kisikovih organskih 

spojin in modela molekule vode prepoznati modela dveh molekul alkoholov. Med 

prikazanimi modeli so morali učenci prepoznati kot model molekule alkohola propan-1-ol in 

propan-1,2-diol. Rezultati so prikazani na grafu 14. 
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Graf 14: Rezultati 

Oba modela je pravilno prepoznalo 48 učencev, štirje so pravilno prepoznali le model propan-

1-ola, dva učenca nista odgovorila, 38 učencev je odgovorilo napačno. Večino napačnih 

odgovorov je bilo takih, kjer so učenci poleg pravilnega odgovora (po večini propan-1-ola) 

obkroţili tudi napačne. Najmanjkrat so kot napačen odgovor poleg pravilnega obkroţili model 

molekule dimetil etra, nato sledi model molekule bifunkcionalne spojine, največkrat pa so kot 

napačen odgovor poleg pravilnega obkroţili model molekule propanojske kisline. 

 

Pri zadnjem vprašanju predpreizkusa znanja sem preverjala sposobnost poimenovanja 

organskih kisikovih spojin na osnovi strukturne formule.  Dani sta bili strukturna formula 

pentanojske kisline in propan-1,2,3-triola. Uspešnost učencev je prikazana na grafu 15 in 16. 
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Graf 15: Poimenovanje pentanojske kisline 

Večina učencev (36) je pentanojsko kislino poimenovala napačno in le 33 učencev pravilno. 

21 učencev naloge ni reševalo, graf 15. V prvo skupino napak lahko uvrstim  zamenjavo 

karboksilne kisline z alkoholom, ki ima pet C-atomov: 2-pentanol, keton pentan-1-ol, 1-

pentanol, pentanol, penten-ol, penta-1-ol, penta-2-ol, pentol, pent-ol, pentanol, pentan-1-ol, 

penta-1-ol, pentaol, 1-penanol. V drugi sklop napak lahko uvrstim zamenjavo karboksilne 

kisline z ostalimi organskimi spojinami, kot  so pentanon, pentan-2-on, pentanojska spojina, 

pentan, pentanal, butanojska kislina. 

 

Mnogo več teţav so imeli učenci pri  poimenovanje propan-1,2,3-triola na osnovi strukturne 

formule, graf 16. 
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Graf 16: Poimenovanje propan-1,2,3-triola 

Strukturno formulo propan-1,2,3-triola je pravilno poimenovalo le 8 učencev, 27 učencev ta 

del naloge ni reševalo, kar 57 učencev pa je spojino poimenovalo napačno. 

Večina učencev je propan-1,2,3-ol poimenovalo napačno kot propanol, propan-1,2,3-ol, 

propan-3-ol, propantriol, prop-1,2,3-triol, 1,2,3-propanol, 1,2,3-tripropanol, tri-1,2,3-triol, 

1,2,3-trimetilpropanol, trimetilpropan-1,2,3-ol. Ostali učenci so  napačno poimenovali spojino 

kot propanon, trihidroksilpropan, propan, propan-1,2,3-, propan-1,2,3-OH, prop-OH, propan-

1,2,3-al, propil, 1,2,3-propan, propanoat. Nekaj učencev pa je strukturno formulo propan-

1,2,3-triola poimenovalo celo kot butan, butan 1,2,3-trial, metanol, C3O3H8, C3H8O3. 

Izpostaviti moramo izjemo, kjer je bilo v odgovoru navedeno ime spojine kot glicerol. 
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Sinteza reševanja predpreizkusa znanja je podana v tabeli 2. 

 

Tabela 2: Reševanje nalog predpreizkusa znanja 

Naloga Št. pravilnih 

odgovorov 

Št. delno pravilnih 

odgovorov 

Št. nepravilnih 

odgovorov 

Brez 

odgovora 

1a) Ime funkcionalne 

skupine organskih kislin 

47 - 12 33 

1b) Zapis formule 

funkcionalne skupine kislin 

34 23 1 34 

2a) Ime funkcionalne 

skupine alkoholov 

37 2 11 42 

2b) Zapis formule 37 12 12 31 

3) Pomen besede 

higroskopen 

42 1 8 41 

4a) Ime H2SO4 68  13 11 

4b) Ime CH3CH3COOH 13  38 35 

4c) Ime CH3CH2OH 47  6 39 

4d) Ime CH3(CH2)6CH2OH 43  9 40 

5) Prepoznavanje formul 

kislin 

49 21 12 - 

6a) Formula kisline v kisu 21 - 42 29 

6b) Ime kisline v kisu 32 - 9 50 

7) Prepoznavanje alkohola 

na osnovi imen spojin 

86 2 4 - 

8) Prepoznavanje modelov 

molekul alkoholov 

48 4 38 2 

9a)Poimenovanje kisline na 

osnovi formule 

33 2 21 36 

9b)Poimenovane alkohola 

na osnovi formule 

8 - 57 27 
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Porazdelitev doseţenih točk na predpreizkusu znanja je podano na grafu 17. 

 

Graf 17: Porazdelitev točk na predpreizkusu znanja 

Od maksimalnega števila točk na predpreizkusu znanja (9,5), je 52 učencev doseglo  4,75 

točke in več, 40 učencev je zbralo manj kot 4,75 točke.  Porazdelitev točk je prikazana na 

Grafu 17. 

 

3.2.1 Glavne napake predpreizkusa znanja 

Glede na številne  napačne odgovore lahko ugotovim, da v raziskavo vključeni učenci ne 

poznajo pravil poimenovanja alkoholov in organskih kislin po nomenklaturi IUPAC in jih 

tudi niso sposobni ustrezno uporabljati. Učenci ne prepoznajo povezave med imenom in 

funkcionalno skupino, kar se odraţa  pri napačnih odgovorih, ki največkrat presegajo število 

pravilnih odgovorov. Napačni odgovori vključujejo namesto konkretnega primera kisikove 

organske spojine imena vseh poznanih organskih spojin ali pa navajajo celo taka imena, ki so 

si jih izmislili sami. Tudi zapisi  strukturnih formul in prepoznavanje organskih kisikovih 

spojin na osnovi strukturnih in racionalnih formul jim delajo teţave. Ne razlikujejo med 

karboksilnimi kislinami, alkoholi, ketoni in ogljikovodiki.  
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3.3 Rezultati popreizkusa znanja 

S prvim vprašanjem sem preverjala poznavanje formule funkcionalne skupine estrov, graf 18. 

 

 

Graf 18: Formula funkcionalne skupine estrov 

Le 27 učencev je popolnoma pravilno zapisalo formulo funkcionalne skupine estrov. Kar 31 

učencev je na vprašanje odgovorilo delno pravilno. Napake pri delno pravilnih odgovorih so 

predvsem izpuščanje vezi med atomi: –COO, COO, RCOO. Primeri popolnoma napačnih 

odgovorov so zapisovanje napačnih formul kot COOH, -COOH-, -COOH, O=C-C, COOH3, 

 ter pisanje imena funkcionalnih skupin namesto formule kot esterska skupina, 

estrska, esterska funkcionalna skupina, hidroksilna skupina, aldehidna, karbonilna. 

 

Pri drugi nalogi so morali učenci na osnovi racionalne formule karboksilne kisline, alkohola 

in estra zapisati, v katero skupino kisikovih organskih spojin spada posamezna spojina. 

Uspešnost učencev pri tej nalogi je predstavljena na grafih 19, 20 in 21. 
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Graf 19: Prepoznavanje karboksilnih kislin na osnovi racionalne formule 

Karboksilno kislino je na osnovi racionalne formule prepoznalo le 33 učencev, ravno toliko 

učencev ni prepoznalo karboksilne kisline, 26 učencev pa na ta del vprašanja ni odgovorilo, 

graf 19. Učenci pogosto niso definirali, za kakšno kislino gre, zapisali so: kislina. Nekateri 

učenci so spojino kar poimenovali kot pentanojska kislina, butanojska kislina, ocetna kislina. 

Karboksilno kislino so zamenjali z estrom in so odgovorili kot metilbutanoatester, ester, 

metilpropan, metilpentanoat, butanoat, butanil. Spet drugi so zapisovali kar funkcionalne 

skupine: butanojska kislinakarboksilna funkcionalna skupina, hidroksilna, organska 

funkcionalna skupina ali pa so zamenjali karboksilne kisline z etri, alkoholi, aldehidi, 

organsko spojino, karboksilne-ketoni, pentanolom. 

 

Manj teţav so imeli učenci s prepoznavanjem alkohola na osnovi njegove racionalne formule, 

graf 20. 
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Graf 20: Prepoznavanje alkohola na osnovi racionalne formule 

Kar 47 učencev je alkohol na osnovi racionalne formule prepoznalo, 22 učencev na vprašanje 

ni odgovorilo, 23 učencev je na vprašanje odgovorilo napačno. Namesto da bi zapisali 

skupino kisikovih organskih spojin, so nekateri učenci poimenovali spojino kot butanol, 

butan-1-ol, propanol. Nekateri so alkohol zamenjali z estrom, zapisali so: ester, metilmeteoat, 

butanoat, pronanoat, estrska. Ostali so zapisali funkcionalno skupino alkoholov ali pa so 

zapisali kar aldehidi, karboksilne kisline, butanal, ogljikovodiki, organska, etonska spojina, 

tetra-ol, alheidi. 

 

Podoben rezultat so učenci dosegli pri prepoznavanju estra na osnovi racionalne formule, graf 

21. 
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Graf 21: Prepoznavanje estra na osnovi racionalne formule 

47 učencev je ester na osnovi njegove racionalne formule prepoznalo, 18 učencev estra ni 

prepoznalo, 27 učencev pa na vprašanje ni odgovorilo. Učenci so spojino zopet poimenovali 

kot metilpropanoat, metiletanoat, propil etanoat, etanoat, pentail, etilmeteoat ali pa so ester 

zamenjali z ostalimi organskimi spojinami kot eter, anorganska spojina, metanojska kislina, 

karboksilna, karboksilne kisline, kisline, butanojska kislina ali pa so zapisali funkcionalno 

skupino estrov. 

 

Tretje vprašanje je bilo sestavljeno iz štirih delov, kjer so morali učenci na osnovi strukturne 

formule propiletanoata ester poimenovati in zapisati ime alkohola ter ime kislin, iz katerih 

nastane ta ester in na strukturni formuli estra obkroţiti estrsko vez. Rezultati te naloge so 

podani na grafih 22, 23, 24 in 25. 
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Graf 22: Poimenovanje estra propiletanoata na osnovi strukturne formule 

Kar 48 učencev je ester poimenovalo napačno, le 26 pravilno, 18 učencev pa na ta del 

vprašanja ni odgovorilo. Primeri napačnega in nepopolnega poimenovanja s pravilnimi 

končnicami so: metilbutanoat, metilpropanoat, propilmetanoat, propanoat, etilpropanoat, 

butanoat, pentiletanoat, etilbutanoat, metilmetanoat, butilmetanoat, pentanoat, etil, pentil. 

Popolnoma napačno so učenci poimenovanovali ester kot metanbutanoat, propanetanoat, 

propan metanoat, pentaoat, butanil, metilpentan, propanetan ester in celo kot metanol, pentan 

in etan triol. 

 

Nekoliko bolje kot prvi del naloge so učenci reševali drugi del, kjer so morali poimenovati 

alkoholni del estra na osnovi njegove strukturne formule, graf 23. 
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Graf 23: Poimenovanje alkohola iz katerega nastane ester prikazan s strukturno formulo 

Še vedno prevladuje število napačnih odgovorov (39), 33 učencev je pravilno zapisalo 

alkoholni del estra kot propanol, 20 učencev pa na vprašanje ni odgovorilo. Nekateri učenci 

so alkohol poimenovali napačno kot etanol, metanol, butanol, pentanol, pentan-2-ol, pentaol. 

Ostali učenci pa so alkohol zamenjali z ostalimi organskimi spojinami kot metanal, metan, 

butan, etan, propan in celo kot propanoat, etinol, metil, propanetanal, pentanil, metanoat, 

etanoat, tetra. 

 

 

Graf 24: Poimenovanje kislinskega dela estra  
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Pri poimenovanju etanojske kisline, iz katere je nastal ester, prikazan s strukturno formulo, je 

prevladovalo število pravilnih odgovorov (34), 25 učencev je kislino na osnovi strukturne 

formule estra poimenovalo napačno, 23 učencev pa na ta del naloge ni odgovorilo, graf 24. 

Večina učencev, ki so odgovorili napačno, je kislinski del poimenovalo kot metanojska 

kislina, propanojska kislina, butanojska kislina ostali pa celo kot ogljikova, propil, propanoat, 

COC. 

 

Boljši uspeh so učenci dosegli pri zadnjem delu naloge, kjer so morali na strukturni formuli 

estra obkroţiti estrsko vez, graf 25.  

 

 

Graf 25: Estrska vez 

Kar 65 učencev je vez obkroţilo pravilno, 31 učencev vezi ni obkroţilo, le 17 učencev pa je 

namesto estrske vezo obkroţilo le del estrske vezi ali pa so poleg tega obkroţili še dodatni 

ogljikov atom. Obkroţili so tudi samo dvojno kovalentno vez med ogljikovim in kisikovim 

atomom ali pa so poleg estrske vez obkroţili še dodaten ogljikov atom. 

 

Pri četrti nalogi je bila prikazana nepopolna enačba reakcije estrenja med metanojsko kislino 

in metanolom. Učenci so morali zapisati formulo dveh spojin, ki pri tem nastaneta. Zapisati so 

morali formulo estra metilmetanoata in vode ter poimenovati reakcijo, ki jo označuje puščica 

v levo in desno. Uspešnost učencev pri tej nalogi je prikazana na grafih 26, 27 in 28. 
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Graf 26: Zapis formule vode 

Kar 49 učencev je zapisalo formulo vode, 31 učencev formule vode ni zapisalo, 12 učencev 

pa je namesto formule vode zapisalo napačne formule kot CH3, HCOOH, HOCH+CH2, H, 

SOH, H2SO4, COOH3 in celo metan, voda. 

 

Več teţav je učencem povzročal zapis formule estra metilmetanoata, ki pri reakciji nastane, 

graf 27. 

 

 

Graf 27: Zapis formule metilmetanoata  
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Kar 42 učencev formule estra  ni zapisalo, 21 učencev je pravilno odgovorilo, 29 učencev pa 

je zapisalo napačne formule kot COO, HCOO, HOCH3, CH3COO, CH3COOH, CH2 

C2OOOH3, S4 COO3, HCOOH+O, C2O7H6, CH3 SO4, OH, HCOC, trije od teh so namesto 

formule estra zapisali ime metilmetanoat. 

 

 

Graf 28: Ime reakcije označene s puščicama v levo in desno – ravnoteţna reakcija 

35 učencev je ime reakcije zapisalo pravilno, nekaj od teh učencev je namesto ravnoteţna 

reakcija zapisalo obojesmerna, lahko iz ene snovi/smeri v drugo, lahko poteka v obe smeri, 

obojestranska, ravnovesna, dvosmerna kar sem obravnavala kot pravilne odgovore. 6 

odgovorov je bilo delno pravilnih; uravnoteţena reakcija, obratna reakcija, oravnoteţena 

reakcija, graf 28. Primeri napačnih odgovorov so: estrenje, hidroliza, levo: estrenje in desno: 

hidroliza, esterializacija, razvrščena, stabilna reakcija, ravnoteţna enačba, enakovredna, 

fizikalna reakcija, večsmerna reakcija, veriţna reakcija, stabilna reakcija - obojestranska 

reakcija, da je nevtralna - deluje v obe smeri. 

 

Peto vprašanje je bilo sestavljeno iz treh delov, kjer so morali učenci pri prvem delu zapisati 

formulo ţveplove kisline. V drugem delu so morali navesti njeni dve najpomembnejši vlogi 

pri reakciji estrenja, in sicer, da pospešuje reakcijo (katalizator) ter veţe vodo in s tem pomika 

reakcijo v desno (higroskopnost). V tretjem delu so morali odgovoriti, ali bi imela 

koncentrirana klorovodikova kislina enak učinek na reakcijo estrenja kot koncentrirana 

ţveplova kislina in utemeljiti svoj odgovor, da reakcija s  koncentrirano klorovodikovo 
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kislino ne bi imela istega učinka, saj ta nase ne veţe vode. Rezultati te naloge so prikazani na 

grafih 29, 30, 31 in 32. 

 

 

Graf 29: Formula ţveplove kisline 

Kar 76 učencev je pravilno zapisalo formulo ţveplove kisline, 12 učencev formule ni 

zapisalo, 4 učenci pa so formulo zapisali napačno kot SO2, SO4, graf 29. 

 

Slabše so učenci odgovarjali na drugi del naloge, kjer so morali zapisati dve najpomembnejši 

nalogi ţveplove kisline pri reakciji estrenja, grafa 30 in 31. 

 

 

Graf 30: Ţveplova kislina kot katalizator  
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Le 26 učencev je napisalo, da je ţveplova kislina pri reakciji estrenja pomembna kot 

katalizator ali pa da pospešuje reakcijo, kar 62 učencev ni zapisalo odgovora, 4 učenci pa so 

odgovorili popolnoma napačno, da je jedka in pomaga pri nastanku alkoholov, da loči alkohol 

in kislino, zaradi vonja, da obarva tekočino in je zelo reaktivna ter zaradi koncentracije, graf 

30. 

 

 

Graf 31: Ţveplova kislina kot higroskopna snov 

Le 21 učencev je odgovorilo, da je ţveplova kislina pomembna pri estrenju, ker nase veţe 

vodo, kar 63 učencev ni zapisalo odgovora, 8 učenci pa je odgovorilo popolnoma napačno, da 

doda elemente, omogoča potek reakcije v obe smeri, nase veţe kisik, raztapljanje in ohlajanje, 

da omogoča reakcijo v levo, da je lahko enakovredna, je pomembna za estrenje in je 

najpreprostejša kislina za estrenje, z dodatkom ţveplove kisline produkt pri estrenju, graf 31. 

 

Kar 60 učencev je pravilno odgovorilo, da koncentrirana klorovodikova kislina ne bi imela 

enakega učinka na reakcijo estrenja kot koncentrirana ţveplova kislina, 10 učencev je 

napisalo, da bi imelo enak učinek, 22 učencev pa se ni opredelilo. 

 

Več teţav je učencem povzročala utemeljitev, zakaj koncentrirana klorovodikova kislina na 

reakcijo estrenja nima enakega učinka kot koncentrirana ţveplova kislina, graf 32. 
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Graf 32: Utemeljitev odgovora 

Le 14 učencev je odgovorilo, da koncentrirana ţveplova kislina nima enakega učinka na 

reakcijo estrenja, ker ni higroskopna. 52 učencev razlage ni zapisalo, 26 učencev pa je 

zapisalo napačno utemeljitev odgovora. Največkrat ponovljene napake so primerjava obeh 

kislin, katera je močnejša in katera šibkejša. Ostale napačne utemeljitve učencev, ki so 

odgovorili, da koncentrirana klorovodikova kislina nima enakega učinka, so:  

- nima dovolj močne koncentracije 

- ker bi reakcijo samo pospešila, ne bi pa omogočila potek reakcije v obe smeri 

- -  ker je drugačne zgradbe 

- ker ima H2SO4 več atomov vodika in ker ima kisik 

- HCl ni organska karboksilna kislina kot je ţveplova kislina 

- ker nima kisika 

- ker ne reagira enako 

- ima druge elemente 

- ker je druga spojina 

- ker deluje samo s H2SO4,  

- zaradi koncentrirane ţveplove kislina reakcija poteče hitreje  

Napačne utemeljitve tistih učencev, ki so ţe napačno odgovorili, da bi imeli obe kislini enak 

učinek: 

- saj je tudi higroskopna, ker je koncentrirana  

- samo, da bi to potekalo hitreje ali pa počasneje 

- ker sta podobni 
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- ker je kislina 

- da se največkrat se uporablja ţveplova kislina  

 

Pri šesti nalogi sem preverjala sposobnost učencev poimenovanja estrov na osnovi racionalnih 

formul. Dane so bile racionalne formule metilpropanoata, propiletanoata ter butiletanoata, 

grafi 33, 34 in 35. 

 

 

Graf 33: Poimenovanje estra metilpropanoata 

32 učencev je pravilno poimenovalo ester, 26 učencev estra ni poimenovalo, 34 učencev pa je 

ester poimenovalo napačno, graf 33. Primeri napačnega in nepopolnega poimenovanja s 

pravilnimi končnicami so: etilmetanoat, etiletanoat, propanoat, metiletanoat, butiletanoat, 

metilbutanoat, metilpropanoat, metilmetanoat, propilmetanoat, propil, butanoat, etanoat. 

Popolnoma napačno so učenci poimenovanovali ester kot etanetanoat, etiolbutaoat, propanil 

in celo kot metanol. 
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Graf 34: Poimenovanje estra propiletanoata 

31 učencev je ester poimenovalo pravilno, 29 učencev estra ni poimenovalo, 32 učencev je 

ester poimenovalo napačno, graf 34. Primeri napačnega in nepopolnega poimenovanja s 

pravilnimi končnicami so: etilpropanoat, etiletanoat, metilpropanoat, propanoat, butanoat, 

metiletanoat, metilbutanoat, propilmetanoat, metilmetanoat, butilmetanoat, etanoat, pentanoat, 

pentil. Popolnoma napačno so učenci poimenovali ester kot propanetanoat, butanil, propanat 

in celo kot propanol. 

 

 

Graf 35: Poimenovanje estra butil etanoata  
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31 učencev je ester poimenovalo pravilno, 29 učencev estra ni poimenovalo, 32 učencev je 

ester poimenovalo napačno, graf 35. Primeri napačnega in nepopolnega poimenovanja s 

pravilnimi končnicami so: etilbutanoat, metilbutanoat, butanoat, butilmetanoat, propiletanoat, 

metilpropanoat, heptilmetanoat, metilmetanoat, metilpentanoat. Popolnoma napačno so učenci 

poimenovali ester kot pentanetanoat, hekstoat, propanmetanoat, pentanil, butanat, heksanoat, 

heksil, heptil in celo kot oktanol. 

 

Pri sedmi nalogi sem preverjala poznavanje estrov na osnovi modelov. Učenci so morali med 

tremi modeli molekul različnih kisikovih organskih spojin prepoznati model molekule estra, 

ga poimenovati ter zapisati ime kisline in alkohola iz katerih nastane ester, grafi 36, 37 in 38. 

 

Kar 67 učencev je prepoznalo model molekule estra, 12 učencev ni izbralo nobenega modela, 

13 učencev pa je izbralo model molekule karboksilne kisline ali alkohola. 

 

Manj uspešni so bili učenci pri poimenovanju estra na snovi modela, graf 36. 

 

 

Graf 36: Poimenovanje modela molekule estra metilpropanoata 

Le 28 učencev je pravilno poimenovalo ester na osnovi prikaza  modela molekule, 22 učencev 

ni odgovorilo, 42 učencev pa je ester poimenovalo napačno. Primeri napačnega in 

nepopolnega poimenovanja s pravilnimi končnicami so: etilmetanoat, etiletanoat, 

etilpropanoat, propanoat, butanoat, metiletanoat, etanoat, propilmetanoat, metilmetanoat, 

etilbutanoat, etilpentanoat, metanoat, butaonat, propil. Popolnoma napačno so učenci 
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poimenovali ester kot etanmetan ester in celo kot etanol, butanol, eton, propanil, propanal. 

Nekateri pa so zapisali kar črko C, s katero je bil ester označen. 

 

Uspešnost učencev pri poimenovanju kislinskega dela estra je prikazana na grafu 37. 

 

 

Graf 37: Poimenovanje kislinskega dela estra prikazanega s strukturno formulo 

31 učencev je pravilno poimenovalo propanojsko kislino, 30 učencev ni odgovorilo, 31 

učencev pa je odgovorilo napačno. Učenci so napačno poimenovali kislinski del kot etanojska 

kislina, metanojska kislina, butanojska kislina in celo kot metanol, etanol, etanoat, 

karboksilna kislina, estrska, ţveplova. 

 

Enako uspešni so bili učenci pri poimenovanju alkoholnega dela estra prikazanega z 

modelom, graf 38. 
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Graf 38: Poimenovanje alkoholnega dela estra prikazanega s strukturno formulo 

30 učencev je alkoholni del estra poimenovalo pravilno kot metanol, 29 učencev ni  

odgovorilo, 35 učencev pa je zapisalo alkoholni del estra napačno. Učenci so napačno 

poimenovali alkoholni del kot etanol, propanol, pentanol propan-1,2-diol, butanol in celo kot 

matanal, etol, etanoat, etil, etan, etanolska kislina. 

 

Osmo vprašanje je bilo sestavljeno iz treh delov. Pri prvem delu so morali učenci na osnovi 

imena estra v aromi ananasa zapisati alkoholni in kislinski del estra etilbutanoata ter zapisati 

strukturno formulo estra, grafi 39, 40 in 41. 

 

 

Graf 39: Poimenovanje alkoholnega dela estra na osnovi imena  
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Kar 39 učencev je pravilno poimenovalo alkoholni del estra na osnovi imena kot etanol, 21 

učencev ni odgovorilo, 32 učencev pa je odgovorilo napačno. Učenci so največkrat alkohol 

napačno poimenovali kot butanol, ostali pa so ga poimenovali kot propanol, metanol in celo 

kot butan butanal, etan, eten, etil, etilbutanol, etinol, etilen. 

 

Še bolj so bili učenci uspešni pri zapisu kislinskega dela estra  na osnovi poimenovanega 

estra, graf 40. 

 

 

Graf 40: Poimenovanje kislinskega dela na osnovi imena estra 

Kar 42 učencev je kislinski del pravilno poimenovalo kot butanojska kislina, 27 učencev ni 

odgovorilo, 33 učencev je odgovorilo napačno. Učenci so kislinski del največkrat napačno 

poimenovali kot etanojska kislina ali  propanojska kislina, metanojska in celo kot estrska 

kislina, etan, etil, butana, karboksilna kislina, ţveplova. 

 

Več teţav je učencem predstavljalo pisanje strukturne formule etilbutanoata, graf 41. 
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Graf 41: Strukturna formula etilbutanoata 

Le 21 učencev je strukturno formulo etilbutanoata pravilno zapisalo, kar 40 učencev napačno, 

31 učencev pa strukturne formule ni zapisalo. Učenci so namesto strukturne formule 

etilbutanoata pogosto zapisali strukturno formulo butiletanoata, kar pomeni, da so učenci 

zamenjali, kateri del imena predstavlja alkoholni del in kateri kislinski del estra. Kot 

strukturno ali racionalno formulo pa so zapisali formule kakšnega drugega estra in celo 

butana, butanala, etana in butanojske kisline in vrsto povsem napačnih struktur, ki jih ni 

moţno opredeliti kot organske spojine.  

 

Pri predzadnjem vprašanju popreizkusa znanja so morali učenci našteti tri primere nahajanj 

estrov v naravi in zapisati, kako jih v vsakdanjem ţivljenju najpreprosteje in najlaţje 

prepoznamo ne glede na kemijsko formulo, torej po vonju. Rezultati te naloge so prikazani na 

grafih 42 in 43. 
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Graf 42: Primeri nahajanj estrov v naravi 

Kar 69 učencev je znalo našteti tri primere estrov v naravi, 11 učencev na vprašanje ni 

odgovorilo, 12 učencev pa je odgovorilo napačno, graf 42. Večinoma so napačni tisti 

odgovori, kjer sta bila navedena le dva ali samo en primer. Ostali napačni odgovori: 

etilbutanoat, etilmemanoat, kavčuk, smola, etanojska kislina, mravljična kislina. 

 

 

Graf 43: Prepoznavanje estrov po vonju 

Kar 67 učencev je vedelo, da estre prepoznamo po vonju, 17 učencev na vprašanje ni 

odgovorilo, 8 učencev pa je odgovorilo napačno, graf 43. Primeri napačnih odgovorov, kjer so 

učenci navajali formule: COOH, -COO, po COOCH formuli, -COO-. Ostali pa so napačno 

odgovorili, da estre prepoznavamo po videzu, okusu, vidu, po kislini ter v citrusih in sadju. 
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Pri zadnjem vprašanju popreizkusa znanja smo preverjali spremljanje in razumevanje poskusa 

hidrolize estra, ki so ga učenci opazovali pri učni enoti. Prepoznati so morali oba produkta, ki 

nastaneta pri hidrolizi etilacetata (etanojsko kislino in etanol). Učenci so morali še ugotoviti, 

da smo pri poskusu dokazali alkohol, in opisati dokazno reakcijo za alkohol, torej spremembo 

barve reagenta v zeleno, grafi 44, 45, 46 in 47. 

 

 

Graf 44: Pri poskusu nastane kot produkt alkohol 

25 učencev je vedelo, da pri razpadu estra etiletanoata nastane alkohol, kar 56 učencev na 

vprašanje ni odgovorilo, 11 učencev pa je odgovorilo napačno, graf 44. Primeri napačnih 

odgovorov, ki so jih navedli učenci: NaOH, CH2OH, H2O, voda, kemijski produkti, 

klorohidroksid, obarvajo in raztapljajo. 
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Graf 45: Pri poskusu nastane kot produkt kislina 

Le 18 učencev je vedelo, da pri hidrolizi estra etiletanoata nastane kislina, kar 71 učencev na 

vprašanje ni odgovorilo, graf 45. Trije učenci pa so kot napačen produkt navedli vodo, etil 

meteonat, COO.  

 

Tudi navajanje dokaznega produkta ter dokazne reakcije je učencem delalo teţave, grafa 46 in 

47. 

 

 

Graf 46: Dokazni produkt  
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Le 22 učencev je vedelo, da smo pri poskusu dokazali alkohol, kar 66 učencev ni podalo 

odgovora, štirje učenci pa so kot napačen dokazni produkt navedli natrijev acetat, etanojsko 

kislino, vodo, Cr
3+

, graf 46. 

 

 

Graf 47: Dokazna reakcija 

27 učencev je vedelo, da smo alkohol dokazali kot spremembo barve reagenta v zeleno, 59 

učencev ni odgovorilo, 6 učencev pa je navedlo napačne razlage, graf 47. Učenci so kot 

napačne razlage zapisali, da smo produkt dokazali z gorečo trsko, z gorenjem, z indikatorjem 

ter da smo v vodo dali nek produkt etiletanoata. 

 

Sinteza uspešnosti reševanja popreizkusa znanja je podana v tabeli 3. 
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Tabela 3: Reševanje nalog popreizkusa znanja 

Naloga Št. pravilnih 

odgovorov 

Št. delno pravilnih 

odgovorov 

Št. nepravilnih 

odgovorov 

Brez odgovora 

1a) Zapis formule estrske skupine 27 31 18 26 

2a) Poimenovanje kisline na 

osnovi racionalne formule 

33 - 33 26 

2b) Poimenovanje alkohola na 

osnovi racionalne formule 
47 - 23 22 

2c) Poimenovanje estra na osnovi 

racionalne formule 
47 - 18 27 

3a) Poimenovanje estra na osnovi 

strukturne formule 

26 - 48 18 

3b) Prepoznavanje alkoholnega 

dela estra 

33 - 39 20 

3c) Prepoznavanje kislinskega 

dela estra 

34  25 23 

4a)Dopolnjevanje enačbe sinteze 

estra iz dane kisline in alkohola – 

voda produkt 

49  12 31 

4b) Dopolnjevanje enačbe sinteze 

estra iz dane kisline in alkohola – 

ester 

21  29 42 

4c) Pomen dvojne puščice v 

enačbi sinteze estra 

35 6 27 24 

5a) Zapis formule ţveplove kisline 76  4 12 

5b) Pomen ţveplove kisline pri 

sintezi - katalizator 

26  4 62 

5c) Pomen ţveplove kisline pri 

sintezi – vezava vode 

21  8 63 

5d) Bi imela HCl enak učinek - 

NE 
60  10 22 

5f) Utemeljitev odgovora 14  26 52 

6a) Poimenovanje estra na osnovi 

racionalne formule - 

metilpropanoat 

32  34 26 

6b) Poimenovanje estra na osnovi 

racionalne formule - propiletanoat 

31  32 29 

6c) Poimenovanje estra na osnovi 

racionalne formule - butiletanoat 

31  32 29 

7a) Prepoznavanje estra na osnovi 

modela molekule 

67  13 12 

7b) Poimenovanje estra kot 

metilpropanoata 

28 4 48 22 

7c)Poimenovanje kislinskega dela 

estra 

31  31 30 

7d) Poimenovanje alkoholnega 

dela estra 

30  35 29 

8a) Na osnovi imena estra zapisati 

alkoholni del  

39  32 21 

8b) Zapis kislinskega dela 42  33 27 

8c) Zapis strukturne formule estra 21  40 31 

9a) Zapis treh primerov estrov v 

naravi 
69  12 11 

9b) Po kateri lastnosti prepoznamo 

estre 
67  8 17 

10a) Alkohol, ki nastane  pri 

hidrolizi etilacetata 

25  11 56 

10b) Kislina, ki nastane pri 

hidrolizi etilacetata 

18  3 71 

10c) Produkt, ki smo ga pri 

poskusu dokazali 

22  4 66 

10d) Opis dokazne reakcije  27  6 59 



60 

 

Tudi na popreizkusu znanja število nepravilnih odgovorov in brez odgovora pri posameznih 

nalogah praviloma presega število pravilnih odgovor. Rezultat lahko poveţemo na eni strani s 

šibkim predznanjem, na drugi pa z neresnim pristopom ali nesposobnostjo učencev, da bi z 

razumevanjem samostojno predelali učno enoto. Na neresen pristop kaţejo zlasti rezultati 10. 

naloge, ki je povezana s poskusom hidrolize estra etilaceta. Večina učencev si poskusa sploh 

ni ogledala pozorno, ali ni prebrala besedila ob poskusu. Kar 56 učencev ni vedelo, da pri 

hidrolizi etilacetata nastane etanol in 71 učencev ni navedlo, da je drugi produkt etanojska oz. 

ocetna kislina. Na imeni obeh produktov bi lahko sklepali ţe iz imena estra. Le 22 učencev je 

vedelo, da smo pri poskusu dokazali alkohol in 27 jih je znalo opisati dokazno reakcijo za 

etanol.  

 

Porazdelitev točk na popreizkusu znanja prikazuje graf 48. 

 

Graf 48: Razpršenost točk na popreizkusu znanja 

Pregled doseţenih točk na popreizkusu znanja, graf 48, kaţe, da večina učencev ni dovolj 

resno in zavzeto sodelovala pri delu z učno enoto ali pa se niso sposobni učiti samostojno. Od 

maksimalnega števila točk, 17,5 t, jih je le 28 (30,4 %) doseglo 8,5 točk in več, 64 učencev 

(69,6 %) je doseglo manj kot 8,5 točke. Rezultat popreizkusa znanja je slabši kot je rezultat 

predpreizkusa znanja, na katerem je dobra polovica učencev, 56,5 %, dosegla vsaj  polovico 

moţnih točk. 
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3.3.1 Glavne napake popreizkusa znanja 

Zaradi slabega predznanja, neutrjene nomenklature kisikovih organskih spojin ter slabega 

povezovanjem med imenom in funkcionalno skupino tudi na popreizkusu znanja število 

napačnih odgovorov največkrat presega število pravilnih odgovorov. Namesto zgradbe 

konkretne organske spojine učenci še vedno navajajo imena ostalih organskih spojin. Tudi 

poimenovanje estrov jim dela teţave, saj navajajo nepopolna imena z napačnimi predponami 

kot je butanoat, heksanoat, propil, propanil, etanoat, pentail, pentanetanoat, propanmetanoat 

itd. Bolje prepoznajo sam ester na osnovi racionalne formule kot pa ga poimenujejo na osnovi 

racionalne in strukturne formule ali modela molekule. Nekoliko bolje prepoznajo kislinski del 

estra na osnovi imena kot pa na osnovi strukturne formule ali modela molekule.  
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4 STATISTIČNA ANALIZA 

4.1 Statistična analiza dosežkov učencev na pred- in popreizkusu znanja 

Pearsonov korelacijski koeficient med povprečnimi doseţki učencev na pred- in popreizkusu 

znanja pokaţe statistično pomembno povezanost obeh doseţkov na ravni signifikantnosti 

p<,01. Učenci, ki so bili uspešnejši pri reševanju predpreizkusa znanja, so bili uspešnejši tudi 

pri reševanju popreizkusa znanja, ki so ga pisali takoj po delu z e-enoto »Estri«, tabeli 4 in 5. 

 

Tabela 4: Deskriptivna statistika 

  M SD   N 

Predpreizkus znanja 4,77 2,508 92 

Popreizkus znanja 7,09 4,645 92 

 

Tabela 5: Statistična signifikantnost korelacije  

  

Popreizkus 

znanja 

Predpreizkus znanja Pearson 

Correlation ,755** 

Sig. (2-

tailed) ,000 

 

N 
 

92 

**. Korelacija je pomembna na ravni  0.01. 

 

Tudi med sodelujočimi razredi učencev so statistično pomembne razlike v doseţkih  pri pred- 

in popreizkusa znanja. 
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Tabela 6: Deskriptivna statistika razlik med skupinami 

  N M SD 

Predpreizkus 

znanja 

A 20 6,23 2,153 

B 16 5,27 2,178 

C 14 2,46 2,116 

D 16 4,28 2,181 

E 13 5,75 2,177 

F 13 4,06 2,628 

Vsota 92 4,77 2,508 

Popreizkus 

znanja 

A 20 9,10 4,471 

B 16 9,17 4,390 

C 14 3,46 3,225 

D 16 8,03 4,310 

E 13 5,60 4,849 

F 13 5,69 4,039 

Vsota 92 7,09 4,645 

 

Tabela 7: Statistična pomembnost razlik med skupinami - Oneway ANOVA 

  

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F     Sig. 

Predpreizkus 

znanja 

Between 

Groups 143,601 5 28,720 5,762 ,000 

Within Groups 428,657 86 4,984     

            

Popreizkus 

znanja 

Between 

Groups 402,772 5 80,554 4,439 ,001 

Within Groups 1560,693 86 18,148     

            

 

Razlike v doseţkih med skupinami učencev so pri pred- in popreizkusu znanja statistično 

pomembne na ravni signifikantnosti p<.01. Na predpreizkusu znanja je najvišje povprečje 

točk (6,23) dosegla skupina s kodo A, ta skupina je tudi na popreizkusu znanja dosegla visoko 

povprečje (9,10). Uvrstila se je takoj za skupino s kodo B, ki se je na predpreizkusu znanja 

uvrstila šele na tretje mesto, na popreizkusu znanja pa je dosegla najvišjo povprečno vrednost 

točk (9,17). Izstopajo rezultati skupine učencev s kodo E. Na predpreizkusu znanja so se glede 

na povprečje ti učenci uvrstili na tretje mesto (5,75), na popreizkusu znanja pa so zasedli šele 

5. mesto. Skupina učencev s kodo C, ki je na predpreizkusu znanja dosegla najniţje povprečje 

točk, je tudi na popreizkusu dosegla najniţje povprečje točk, tabeli 6 in 7. Rezultat se ujema z 

odnosom učencev skupine C pri delu z učno enoto, saj je opazovanje  pristopa učencev pri 

delu z e-noto pokazalo, da je ta skupina učencev izredno neresno sodelovala pri obravnavi e-

enote. Tudi slabe rezultate skupine E na popreizkusu znanja lahko poveţemo z njihovim 

neresnim sodelovanjem pri obravnavani temi. 
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4.2 Korelacije med posameznimi nalogami predpreizkus znanja 

Pri tistih nalogah pred- in popreizkusa znanja,  ki so bile sestavljen iz več med seboj 

povezanih delov, sem iskala tudi korelacije med uspešnostjo reševanja posameznih delov 

naloge. Na predpreizkusu  znanja so bile take naloge tri (1., 2. in 6. naloga). V vseh treh 

primerih je bilo potrebno povezati ime funkcionalne skupine ali spojine z zapisom strukturne 

ali racionalne formule. 

Tabela 8: Deskriptivna statistika povezovalnih nalog 

             M          SD    N 

Naloga 1 formula ,25 ,218 92 

Naloga 1 ime ,26 ,250 92 

Naloga 2 formula ,23 ,234 92 

Naloga 2 ime ,21 ,245 92 

Naloga 6 formula ,23 ,422 92 

Naloga 6 ime ,18 ,239 92 

 

Tabela 9: Korelacije med imeni spojin in zapisi formul 

  

Naloga 1 

formula 

Naloga 1 

ime 

Naloga 2 

formula  

Naloga 2 

ime 

Naloga 6 

formula Naloga 6 ime 

Naloga 1 formula Pearson Correlation 
1 ,607** ,620** ,423** ,455** ,617** 

Sig. (2-tailed)   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N   92 92 92 92 92 

Naloga 1 ime Pearson Correlation 
  1 ,508** ,646** ,373** ,401** 

Sig. (2-tailed)     ,000 ,000 ,000 ,000 

N     92 92 92 92 

Naloga 2 formula Pearson Correlation 
    1 ,564** ,344** ,335** 

Sig. (2-tailed)       ,000 ,001 ,001 

N       92 92 92 

Naloga 2 ime Pearson Correlation 
      1 ,283** ,380** 

Sig. (2-tailed)         ,006 ,000 

N         92 92 

Naloga 6 formula Pearson Correlation 
        1 ,331** 

Sig. (2-tailed)           ,001 

N           92 

Naloga 6 ime Pearson Correlation 
          1 

Sig. (2-tailed)             

              

**. Korelacija je pomembna na ravni  0.01. 
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Učenci, ki so pravilno  poimenovali spojino ali funkcionalno skupino, so tudi statistično  

pomembno bolje, p<,01, znali zapisati strukturne ali racionalne formule spojin, tabeli 8 in 9.  

 

4.3 Korelacije med nalogami popreizkusa znanja 

Tudi na popreizkusu znanja so bile tri naloge (7., 8. in 10.) sestavljene iz več med seboj 

povezanih delov. Pri 7. nalogi so morali učenci izmed treh modelov molekul prepoznati 

model molekule estra, poimenovati ester in prepoznati, iz katere kisline in alkohola je ester 

sestavljen. 

Tabela 10: Deskriptivna statistika 7. naloge popreizkusa znanja 

  M SD    N 

Prepoznavanje modela molekule 

estra ,36 ,224 92 

Ime estra ,16 ,245 92 

Kislinski del estra ,17 ,238 92 

Alkoholni del estra ,16 ,236 92 

 

Tabela 11: Korelacije med posameznimi deli 7. naloge popreizkusa znanja 

 Ime estra Kislinski del Alkoholni del 

Model molekule estra Pearson Correlation 
,395** ,332** ,321** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,002 

N 92 92 92 

Ime estra Pearson Correlation 
1 ,577** ,549** 

Sig. (2-tailed)   ,000 ,000 

N 92 92 92 

Kislinski del estra Pearson Correlation 
  1 ,583** 

Sig. (2-tailed)     ,000 

N   92 92 

**. Korelacija je pomembna na ravni 0,01. 

 

Učenci, ki so med modeli pravilno prepoznali model estra, so statistično pomembno bolje 

(p<.01) ester tudi poimenovali in prepoznali kislino in alkohol, iz katerega ta ester nastane, 

tabeli 10 in 11. 
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Pri 8. nalogi so morali učenci na osnovi imena estra v aromi ananasa (etilbutanoata) 

prepoznati kislino in alkohol, ki tvorita ta ester, in zapisati strukturno formulo estra. 

 

Tabela 12: Deskriptivna statistika 8. naloge 

Etil butanoat M SD N 

Alkoholni del 
,21 ,248 92 

Kilsinski del ,23 ,249 92 

Strukturna formula ,23 ,422 92 

 

Tabela 13: Korelacije med posameznimi deli 8. naloge 

Etil butanoat Kislinski del Formula 

Alkoholni del Pearson 

Correlation ,598** ,424** 

Sig. (2-tailed) 
,000 ,000 

N 92 92 

Kislinski del Pearson 

Correlation 1 ,407** 

Sig. (2-tailed) 
 ,000 

N 92 92 

** Korelacija pomembna na ravni 0,01. 

 

Učenci, ki so pravilno prepoznali alkoholni del etilbutanota, so statistično pomembno bolje 

(p<.01) prepoznali tudi kislinski del estra in znali pravilneje zapisati njegovo strukturno 

formulo, tabeli 12 in 13. 

 

10. naloga je preverjala spremljanje in razumevanje poskusa hidrolize estra, ki so ga učenci 

opazovali pri učni enoti. Prepoznati so morali oba produkta, ki nastaneta pri hidrolizi 

etilacetata (etanojsko kislino in etanol). Učenci so morali še ugotoviti, da smo pri poskusu 

dokazali alkohol, in opisati dokazno reakcijo za alkohol.  
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Tabela 14: Deskriptivna statistika 10. naloge 

 M SD N 

Produkt  kislina ,10 ,199 92 

Produkt  alkohol ,14 ,224 92 

Dokaz za alkohol ,12 ,214 92 

Opis dokaza ,15 ,229 92 

 

Tabela 15: Korelacije med posameznimi deli 10. naloge 

 Produkt alkohol 

Dokazovanje 

alkohola Opis dokaza 

Produkt 

kislina 

Pearson 

Correlation ,623** ,494** ,224* 

Sig. (2-tailed) 
,000 ,000 ,032 

N 92 92 92 

Produkt 

alkohol 

Pearson 

Correlation 1 ,689** ,358** 

Sig. (2-tailed) 
  ,000 ,000 

N 92 92 92 

Dokazovanje 

alkohola 

Pearson 

Correlation ,689** 1 ,366** 

Sig. (2-tailed) 
,000   ,000 

N 92 92 92 

**. Korelacija je signifikantna na ravni  0,01. 

*. Korelacija je signifikantna na ravni 0,05.  

 

Tudi v tem primeru se pokaţe statistično pomembna povezanost p<.01 oz. p<.05 posameznih 

delov naloge. Učenci, ki so pravilno prepoznali oba produkta hidrolize etilacetata, so tudi 

pravilneje ugotovili, da pri poskusu dokazujemo alkohol na osnovi spremembe barve reagenta 

iz oranţne v zeleno, tabeli 14 in 15.  

  



68 

 

4.4 Analiza vprašalnika E-kemiji 

Med testiranimi osnovnošolci jih kar 95,6 % pozna portal, vendar jih je le 46,5 % vedelo, da 

je to spletna stran, kjer so zbrane e-enote za učenje kemije, 53,5 % učence je menilo, da e-

kemija vključuje le naloge za utrjevanje znanja. 92 % učence je za portal izvedelo od učitelja 

kemije, dvema so povedali tudi sošolci, enemu učencu še starši, trem brat oz. sestra in en 

učenec je na portal naletel z uporabo spletnega brskalnika Google. Od učencev, ki poznajo 

portal, jih portal uporablja za učenje kemije 86 %. Od teh učencev jih večina, 59%, uporablja 

portal doma in v šoli, samo doma uporablja portal 24 % in samo v šoli 17 %. Večina učencev 

uporablja portal za učenje kemije redko (73 %), dobra 2 % uporabljata portal nekajkrat na 

mesec in le trije učenci uporabljajo portal večkrat na mesec, vendar se kar 96 % uporabnikov 

portala strinja, da je portal za učenje kemije uporaben.  

Multimedijski in interaktivni elementi e-enot, ki najbolj pritegnejo učence pri delu z e-kemijo, 

so podani na spodnjem grafu, graf 49. 26 % učencev je kot atraktivne ocenilo poskuse, 20 % 

animacije in 24 % enostavno razlago. 

 

 

Graf 49: Za učence zanimivi elementi e-enot 
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Kaj učenci pri e-enotah pogrešajo, je prikazano na grafu 50. 

 

 

Graf 50: Pomanjkljivosti e-enot 

Kar 25 % učencev pogreša poglobljeno učiteljevo razlago in 9 % prisotnost učitelja. 22 % 

učencev bi ţelelo več zanimivosti, 14 % jih meni, da e-enote vključujejo premalo poskusov, 

18 % si ţeli več nalog za ponavljanje in utrjevanje znanja. Pri delu z e-kemijo pomoč sošolcev 

pri učenju pogreša le 6 % učencev in enakemu deleţu  učencev se zdi vsebina e-enot premalo 

povezana z ţivljenjem. Vendar je pohvalno, da se kar 70% učencev samostojno odloči za 

uporabo e-kemije pri učenju. 

Iz odgovorov učencev na anketni vprašalnik ugotavljam, da je spletni portal e-kemije med 

našimi osnovnošolci dobro poznan. Ostaja pa odprto vprašanje, kako učitelji didaktično 

vključujejo vsebine portala v pouk kemije. Večina učencev portal uporablja za učenje kemije, 

vendar jih 25 % pogreša poglobljeno učiteljevo razlago. Tak rezultat je pričakovan. Učitelji 

portala ne bi smeli  uporabljati kot nadomestilo za razlago. E-enote so le dopolnilo učiteljevi 

razlagi, namenjene so samostojnemu ponavljanju in utrjevanju znanja, ki so ga učenci 

praviloma ţe dobiti v šoli ob ustrezni učiteljevi razlagi.  
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5 VELJAVNOST HIPOTEZ 

Na osnovi deskriptivne analize rezultatov preizkusov znanja in vprašalnika ter računanja 

korelacij med doseţki predpreizkusa in popreizkusa znanja ter one way ANOVA testa za 

ugotavljanje razlik med skupinami testirancev ugotavljamo: 

1. hipoteza 

Na uspešnost učencev pri samostojnem pridobivanju znanja z e-enoto »Estri« vpliva 

njihovo predznanje. Učenci z boljšim predznanjem bodo tudi uspešnejši pri reševanju 

popreizkusa znanja. 

 

Hipotezo o vplivih predznanja na uspešnost reševanja popreizkusa znanja lahko 

sprejmemo. Učenci, ki so bili boljši na predpreizkusu znanja, so tudi  na popreizkusu 

znanja dosegli boljše rezultate, tabeli 4 in 5. 

 

2. hipoteza 

Učenci z boljšim poznavanjem nomenklature IUPAC kisikovih organskih spojin in 

njihovih strukturnih in racionalnih formul ter modelov bodo tudi bolje prepoznavali 

komponente estrov in jih znali pravilneje poimenovati oz. iz imena estra zapisati 

njegovo racionalno ali strukturno formulo. 

 

Potrjena je tudi ta hipoteza. Učenci z boljšim znanjem nomenklature IUPAC kisikovih 

organskih spojin in poznavanjem njihovih strukturnih in racionalnih formul so bolje 

prepoznavali komponente estrov, jih znali pravilneje poimenovati in iz imena estra 

zapisati njihovo racionalno ali strukturno formulo, tabele od 8 do 15. 

 

3. hipoteza  

Med sodelujočimi razredi bodo statistično pomembne razlike tako v predznanju, kakor 

v uspešnosti reševanja popreizkusa znanja. 

 

Tudi veljavnost tretje hipoteze o statistično pomembnih razlikah med sodelujočimi 

skupinami učencev je potrjena. Med sodelujočimi skupinami so bile ugotovljene 

statistično pomembne razlike. Najbolje se je na popreizkusu znanja odrezala skupina, 

ki je tudi pri delu z učno enoto pokazala najbolj resen in odgovoren pristop, najslabše 

pa skupina učencev z neresnim ali celo odklonilnim pristopom k delu z učno enoto, 

tabeli 6 in 7 ter opaţanja v razredu. 
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4. hipoteza 

Večina učencev je seznanjena s portalom E-kemija, vendar ga večina samostojno 

redko uporablja. 

 

Tudi četrto hipoteza o poznavanju portala E-kemije lahko sprejmemo. Analiza 

vprašalnika je pokazala, da večina učencev pozna in uporablja portal E-kemija, vendar 

pa ga v večina redko uporabljajo. 

 

5. hipoteza  

Večina učencev pri uporabi E-kemije pogreša prisotnost učitelja ter njegove 

poglobljene razlage pri učenju z E-kemijo. 

 

Tudi peta hipoteza o ţelji po učitelju  pri uporabi e-enot za poglobljeno razlago je 

potrjena. Glede na analizo vprašalnika znaten del  učencev pri delu z E-kemijo 

pogreša učiteljevo razlago, graf 50. 

 

6. hipoteza  

Skoraj vsem učencem se zdi portal E-kemija uporaben za utrjevanje znanja in 

nadomeščanje zamujenega. 

Tudi šesta hipoteza je potrjena. Skoraj vsem učencem se zdi portal E-kemija uporaben. 

Zlasti za utrjevanje znanja in nadomeščanje zamujene snovi.  

 

7. hipoteza  

Med učenci, ki uporabljajo portal E-kemija, je največ tistih, ki portal uporabljajo 

doma in v šoli. 

 

Prav tako sem potrdila tudi sedmo hipotezo. Analiza vprašalnika je pokazala, da 

največ učencev uporablja portal E-kemija doma in v šoli. 
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6 SKLEPI 

E-kemija je spletna stran, kjer so zbrane e-enote za učenje kemije, ki so zasnovane tako, da 

omogočajo pridobivanje osnovnega znanja kemije, poglabljanje znanja in preverjanje znanja. 

Raziskava kaţe, da večina učencev portal E-kemija dobro pozna in se strinja, da je portal za 

učenje kemije uporaben, vendar ga večina redko uporablja. Največ učencev uporablja portal 

doma in v šoli, najmanj pa samo v šoli. Pohvalno pa je, da se več kot polovica učencev za 

uporabo portala odloči samostojno. Iz raziskave je razvidno, da e-enote v E-kemiji sluţijo 

ravno tistemu, čemur so namenjene - samostojnemu ponavljanju in utrjevanju znanja. 

 

Rezultati raziskave so pokazali, da so se učenci, ki imajo ustrezno predznanje, sposobni 

samostojno naučiti novih kemijskih pojmov izključno s pomočjo e-enote, zato so učenci, ki so 

bili boljši na predpreizkusu znanja, tudi na popreizkusu dosegli boljše rezultate.  

 

Raziskava tudi kaţe, da učenci z boljšim poznavanjem nomenklature IUPAC kisikovih 

organskih spojin in njihovih strukturnih in racionalnih formul ter modelov bolje prepoznavajo 

komponente estrov in jih znajo pravilneje poimenovati oziroma iz imena zapisati njegovo 

racionalno ali strukturno formulo. Pri nalogah, ki so bile sestavljene iz več med seboj 

povezanih delov, so učenci, ki so uspešno odgovarjali na pri del naloge, pravilno odgovarjali 

tudi na ostale dele naloge. 

 

Vendar pa je tako kot pri tradicionalnem učenju tudi in morda še zlasti pri e-učenju, 

učinkovitost učenja odvisna od odgovornosti učencev do lastnega dela. Med sodelujočimi 

razredi je opaziti statistično pomembne razlike tako v predznanju kakor v uspešnosti 

reševanja popreizkusa znanja. Slaba motivacija za učenje vpliva na odnos do e-učenja, kar 

dokazujeta dva razreda, ki sta neresno ali celo odklonilno delovala pri obravnavi e-enote ter 

posledično pri raziskavi dosegla slabše rezultate. Najbolje pa se je na popreizkusu znanja 

odrezala skupina, ki je tudi pri delu z učno enoto pokazala najbolj resen in odgovoren pristop 

do obravnavane teme. 

 

Med vsemi multimedijskimi in interaktivnimi elementi, ki jih vsebuje E-kemija, kot so slike, 

posnetki poskusov, animacije, modeli molekul, razlaga ter različni tipi nalog, se učencem pri 

delu z E-kemijo zdijo najbolj atraktivni poskusi, enostavna razlaga ter animacije.  
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Večina učencev uporablja portal E-kemija, vendar jih največ pri delu z E-kemijo pogreša 

poglobljeno razlago učitelja. Tak rezultat sem tudi pričakovala, saj učitelj portala ne bi smel 

uporabljati kot nadomestilo za razlago. E-enote v E-kemiji so le dopolnilo učiteljevi razlagi.  

Namenjene so samostojnemu ponavljanju in utrjevanju znanja, ki ga učenci praviloma ţe 

dobijo v šoli ob ustrezni razlagi učitelja. Ostaja pa odprto vprašanje, kako in v kolikšni meri 

učitelji didaktično vključujejo vsebine portala v pouk kemije. 

 

Podrobnejša analiza rezultatov predpreizkusa in preizkusa znanja je tudi pokazala, da dejstev 

in pojmov s področja organskih kisikovih spojin večina testirancev ni osvojila na ravni 

razumevanja, tabeli 2 in 3. Na predpreizkusu znanja je le na pet vprašanj oz. podvprašanj od 

skupno 17 več kot 50 %  učencev odgovorilo pravilno, in še v tem primeru je na tri naloge 

odgovorilo pravilno le 51% do 53 % učencev. Vse naloge so bile na ravni poznavanja dejstev 

in pojmov. Naloge, pri katerih so učenci morali na osnovi racionalne ali strukturne formule 

zapisati ime spojine oz. iz imena spojine narisati racionalno ali strukturno formulo, za rešitev 

pa je bilo potrebno osnovno razumevanje pomena formul in pravil poimenovanja organskih 

kisikovih spojin, je bilo sposobno rešiti le 40%  ali manj učencev. Skrajni primer predstavlja 

9.b naloga, kjer so morali učenci poimenovati alkohol na osnovi njegove racionalne formule. 

Nalogo je pravilno rešilo le 8,6 % testirancev.  

 

Šibko predznanje osnov kemije se je odrazilo tudi v neuspešnem reševanju popreizkusa 

znanja, tabela 3. Le na 8 vprašanj oz. podvprašanj od 31 je več kot polovica testirancev 

odgovorila pravilno. Formulo esterske skupine je bilo sposobno zapisati le 29 % testirancev 

(naloga je na ravni poznavanja dejstev), še malo manj, 28 %, je bilo sposobnih pravilno 

poimenovati ester, zapisan z racionalno formulo. Enačbo reakcije sinteze estra je pravilno 

dopolnilo 23 % testirancev, enak procent jih je znal utemeljiti vlogo ţveplove kisline pri 

sintezi estra in zapisati strukturno formulo estra na osnovi imena estra. Čeprav je na 

vprašalniku o E-kemiji večina učencev med najbolj zanimive elemente e-enot navedlo 

posnetke poskusov, so učenci zelo površno spremljali poskus hidrolize estra etilacetata, ki je 

vključen v enoto »Estri«. Le 27 % jih je pravilno poimenovalo alkohol, ki je eden od 

produktov hidrolize, in še manj, 19,5 %, kislino, 24 % učencev se je spomnilo, da smo pri 

poskusu dokazovali alkohol in 29 % jih je pravilno opisalo dokazno reakcijo. Zanimivo je, da 

je kar 65 % testirancev pravilno ugotovilo, da koncentrirana klorovodikova kislina ne bi imela 

enakega učinka kot ţveplova kislina pri esterifikaciji, le 15 % jih je znalo tudi razloţiti, zakaj. 
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Očitno je, da so na prvi del vprašanja slučajno odgovorili pravilno, vlogo kisline pri reakciji 

esterifikaciji pa niso razumeli ali pa enote niso spremljali dovolj poglobljeno.  

 

Bolj kot relativno majhno število učencev, ki so bili na preizkusih znanja uspešni, je 

zaskrbljujoče dejstvo, da tako na predpreizkusu kakor na popreizkusu znanja veliko učencev 

na vrsto vprašanj  sploh ni odgovorilo, tabeli 2 in 3.  Na predpreizkusu npr. 54 % učencev ni 

odgovorilo na vprašanje o kislini v kisu. Na popreizkusu znanja 67 % testirancev ni 

odgovorilo na vprašanja o pomenu ţveplove kisline pri sintezi estra in kar 77 % oz. 71 % jih 

ni odgovorilo na vprašanji, katera kislina nastane pri hidrolizi etilacetata in kateri produkt smo 

pri poskusu dokazali. Ti učenci se očitno sploh niso hoteli potruditi, da bi pokazali svoje 

znanje oz. enote sploh niso predelali z razumevanjem in s ciljem, da bi se česa naučili.  

 

Čeprav rezultatov ne morem posplošiti, glede na majhno število v raziskavo vključenih šol in 

učencev, so vendar rezultati lahko opozorilo, da je v šolah nekaj narobe. Vse premalo 

navajamo učence na trdo in resno delo, ki edino lahko pripelje do dobrih in zlasti trajnih 

rezultatov. Zavedamo se, da na neustrezen odnos do znanja vpliva tudi zakonodaja, ki izrazito 

podpira permisivno vzgojo in pušča učiteljem le malo svobode pri njihovem pedagoškem 

poslanstvu. Učitelji  imajo neposredni stik z učenci in s svojim ustreznim didaktičnim 

pristopom in doslednim vztrajanjem pri kvaliteti znanja lahko veliko storijo, da se bo odnos 

učencev do dela in znanja spremenil. V nasprotnem primeru bo kriza, ki vse bolj prerašča v 

krizo etike in morale, trajala še zelo dolgo. Vse bolj nam bo primanjkovalo mladih, 

pripravljenih na trdo delo in odgovoren odnos do svojih dejanj. Slednje pa je osnova 

napredka. 
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8 PRILOGE 

8.1 Predpreizkus znanja 

Ime in priimek: ______________________       Šola: ________________    Razred: _______ 

 

1. Katero funkcionalno skupino vsebujejo karboksilne kisline?  

Zapiši formulo in ime te funkcionalne skupine. 

 

_____________________________________________________________________ 

 
2. Katero funkcionalno skupino vsebujejo alkoholi? 

Zapiši formulo in ime funkcionalne skupine za alkohole. 

 

_____________________________________________________________ 

 

3. Kaj pomeni izraz, da je neka snov higroskopna? Razloži.  

 

_________________________________________________________________ 

 

4. Spodaj so zapisane različne formule spojin.  

Zapiši imena spojin po nomenklaturi IUPAC. 

 
a) H2SO4   ________________ 

b) CH3CH2COOH      _______________________ 

c) CH3CH2OH     ________________________ 

d) CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2OH         _________________________________ 

 

5. Med spodnjimi formulami spojin obkroži tiste, ki predstavljajo kisline. 

 
a H2SO4 

b CH3COOH 

c CH3COOCH3 

d CH3CH2CH2OH 

e CH3CH2CH2COOH 

 

6. V kisu za solato je ocetna kislina.  

Napiši  strukturno formulo ocetne kisline in njeno ime IUPAC.  
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7. Katera od spodaj zapisanih spojin je alkohol? Obkroži. 

 

A    Butanal 

B    Butanol  

C    Butanojska kislina 

D    Butanon 

 

8. Med naslednjimi modeli molekul poišči modele alkoholov. Obkroži črko pod 

ustreznim modelom. (Možnih je več odgovorov.) 

 

       
                  a 

    
                   b 

 
 

               c 

 

             

                
                  

              d 
 

            e 

       
          

          f 

 

9. Po nomenklaturi IUPAC  poimenuj spojini, ki ju prikazujeta strukturni formuli. 

 

a) 

C C

H

H

H

H

C C

HH

H H

C

O

OHH

 

                                                                 Ime spojine: _________________________ 

 

b) 

C C

H

OH

H

OH

C H

H

OH

H

     Ime spojine: _________________________ 
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8.2 Popreizkus znanja 

 

Ime in priimek: _______________________      Šola: ________________    Razred: _______ 

 

1. Zapiši formulo funkcionalne skupine, ki je značilna za estre. 

_______________________________________________________________ 

 
2. Spodaj so zapisane racionalne formule nekaterih kisikovih organskih spojin.  

Poleg vsake formule pripiši v katero skupino kisikovih organskih spojin spada 

posamezna spojina. 

a) CH3CH2CH2CH2COOH      _____________________________ 

b) CH3CH2CH2CH2OH          ______________________________ 

c) CH3CH2COOCH3                  ______________________________ 

 

3. Prikazana je strukturna formula estra. Odgovori na spodnja vprašanja. 

H C C C O

H

H H H

HH

C C H

O H

H  

a) Poimenuj ester: _____________________________ 

b) Zapiši ime alkohola iz katerega nastane prikazani ester: _____________________ 

c) Zapiši ime karboksilne kisline iz katere nastane ta ester: ____________________ 

d) Obkroži estrsko vez. 

 
4. Prikazana je nepopolna enačba reakcije estrenja. Odgovori na spodnja vprašanja. 

HOCH3HCOOH A           +           B
 

 

a) Dopolni enačbo reakcije estrenja, rešitev napiši na črto. 

formula spojine A      __________________ 

  formula spojine B      ___________________ 

b) Kako pravimo taki reakciji, ki jo označuje puščica v levo in desno? 

_________________________________________________________________ 
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5. Pri reakcijah estrenja običajno uporabljamo koncentrirano žveplovo kislino.  

Odgovori na spodnja vprašanja o žveplovi kislini. 

 
a) Zapiši formulo žveplove kisline. 

______________________ 

b) Zapiši dve najpomembnejši vlogi žveplove kisline pri tej reakciji. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

c) Ali bi imela koncentrirana  klorovodikova kislina enak učinek na reakcijo estrenja, 

kot koncentrirana žveplova kislina? Odgovori z DA ali NE in utemelji svoj odgovor. 

 

_____________________________________________________________________ 

          

6. Poimenuj estre, ki so zapisani z racionalnimi formulami. 

 
a) CH3CH2COOCH3                  __________________________ 

b) CH3COOCH2CH2CH3           _________________________ 

c) CH3COOCH2CH2CH2CH3      __________________________ 

 

7. Kateri model ponazarja molekulo estra?  

 Obkroži in odgovori na spodnja vprašanja. 

 

 

 

 

                A                                        B                                  C 

 

a) Ime estra prikazanega z modelom: _____________________________ 

b) Ime kisline, iz katere je ta ester nastal: ___________________________________ 

c) Ime alkohola, iz katerega je ta ester nastal: 

_________________________________ 
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8. V aromi ananasa je ester etilbutanoat. Odgovori na spodnja vprašanja. 

 
a) Zapiši ime alkohola, iz katerega nastane ester: ____________________________    

b) Zapiši ime kisline, iz katere nastane ester: ________________________________ 

c) Narišite njegovo strukturno formulo. 

 

 

 

 

 

 

 

9. Estri se nahajajo v naravi. Odgovori na spodnja vprašanja. 

a) Naštej vsaj tri primere estrov v naravi.  

________________________________________________________________ 

b) Po čem oz. kako jih v vsakdanjem ţivljenju najpreprosteje in najlaţje prepoznamo 

(ne glede na kemijsko formulo)? 

_______________________________________________________________ 

 

10. V videu v učni enoti  e-kemija ste si ogledali izvedbo eksperimenta hidrolize 

oziroma razpada estra ETILETANOATA. 

a) Kateri produkti so nastali pri tej reakciji? 

________________________________________________________________ 

b) Enega izmed teh dveh produktov so tudi dokazali. Katerega in kakšen je bil dokaz 

za ta produkt? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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8.3 Vprašalnik o E-kemiji 

 

Ime in priimek: ______________________       Šola: ________________    Razred: _______ 

 

1. Si že slišal/-a za E-kemijo? Obkroži.  

            Da 

            Ne  

2. E-kemija je: 

A spletna stran, kjer so zbrani e-učbeniki za kemijo 

B spletna stran, kjer so zbrani e-delovni zvezki za kemijo 

C spletna stran, kjer so zbrane e-naloge za učenje kemije 

D spletna stran, kjer so zbrane e-učne enote za kemijo 

Če si za E-kemijo že slišal/-a, prosim odgovori na naslednja vprašanja. Če za E-kemijo še nisi 

slišal/-a, si z vprašalnikom zaključil/-a. 

 

3. Kdo ti je povedal za E-kemijo? Obkroži. (Možnih je več odgovorov.) 

 

a starši 

b brat/sestra 

c učitelj/učiteljica 

d sošolci 

e drugo: _____________ 

4. Si pri učenju že kdaj uporabil/-a katero od e-enot v E-kemiji? Obkroži. 

A  Da 

B  Ne 

 

Če si E-kemijo že kdaj uporabil/-a pri učenju , odgovori še na naslednja vprašanja. Če E-

kemije še nisi uporabil/-a pri učenju, si z vprašalnikom zaključil/-a. 

 

5. Kje vse si že uporabil/-a E-kemijo pri učenju? Obkroži. (Možnih je več 

odgovorov.) 

a Doma 

b V šoli 

c Drugo: ____________ 
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6. Kako pogosto uporabljaš E-kemijo pri učenju kemije doma ali v šoli? Obkroži. 
 
A Redko 

B Nekajkrat na mesec 

C Večkrat na mesec 

7. Ali se ti zdi E-kemija uporabna za učenje kemije? Obkroži. 

Da 

Ne 

 

8. Kaj ti je pri E-kemiji najbolj všeč? Obkroži. (Možnih je več odgovorov.) 

 

a slike 

b posnetki poskusov 

c animacije 

d modeli 

e enostavna razlaga 

f naloge 

g drugo _______________ 

 

9. Kaj si pri E-kemiji pogrešal/-a? Obkroži. (Možnih je več odgovorov.) 

 

a prisotnost učitelja 

b premalo poskusov 

c premalo nalog 

d nepovezanost vsebine z ţivljenjem 

e zanimivosti 

f pomoč sošolcev in sošolk 

g poglobljeno razlago učitelja 

h drugo: ___________________________ 

 

10.  Ali si se za uporabo E-kemije že kdaj odločil/-a samostojno, brez da bi ti to 

naročila učiteljica? Obkroži. 

 

A Da, sem.  

B Ne, nisem. 


