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Povzetek 

Namen raziskave je bil preučiti vplive izkustvenega pristopa na kakovost znanja. 

Izbrana je bila vsebina »Od soli do soli«. V raziskavi je sodelovalo sto triinšestdeset 

devetošolcev iz petih različnih osnovnih šol. Za ugotavljanje vpliva predznanja na 

uspešno delo pri učni enoti je bil zasnovan predpreizkus znanja. Učinke učne enote na 

znanje, pridobljeno z izkustvenim pristopom, pa smo preverjali z analizo delovnih listov 

in s preizkusom znanja. Učna enota je bila izvedena kot blok ura. Teden pred pričetkom 

raziskave so učenci pisali predpreizkus znanja. Ob koncu blok ure so reševali 

motivacijski vprašalnik, teden dni po učni enoti pa so pisali še preizkus znanja. 

Rezultati raziskave kažejo, da predznanje učencev pozitivno vpliva na njihove dosežke 

pri izkustvenemu pristopu, saj so učenci z boljšim predznanjem osnov kemije dose gli 

boljše rezultate tako pri izpolnjevanju delovnega lista, kakor tudi na preizkusu znanja. 

Ugotovljene so bile tudi statistično pomembne razlike v dosežkih med spoloma ter med 

posameznimi šolami. Iz raziskave je razvidno, da visoko motivirani učenci bolj cenijo 

posamezne elemente izkustvenega učenja v primerjavi z manj motiviranimi učenci. Po 

mnenju učencev so najpomembnejši elementi učne enote »Od soli do soli« samostojno 

načrtovanje poskusov, delo v parih in sproščeno, a delovno vzdušje.  

 

Ključne besede: izkustveni pristop, učna motivacija, soli.  
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Abstract 

The purpose of this study was to examine the effects of hands-on approach to the 

quality of knowledge form topic salts. In the study 163 9th grade students from five  

Slovenian primary schools took part. To determine the impact of prior knowledge on 

the successful work with the  teaching unit “From salts to salts” a pre-test was designed 

and conducted a week before the study. The effects of learning units on the knowledge 

gained from hands-on approach, were determined by scoring worksheets used during 

the hands-on approach and by post-test. The post test was conducted a week after the 

teaching unit, while immediately after the teaching unit, a motivation questionnaire was 

submitted to the students. The research results show that students’ prior knowledge have 

a positive impact on their achievements in the hands-on approach, since students with 

better prior knowledge achieved better results in the completion of worksheets, as well 

as on the post-test. Statistically significant differences in the performance between the 

genders and between the individual schools were found out. The study shows that 

highly motivated students better appreciate different elements of experiential learning, 

compared with less motivated students. According to the students, the most important 

elements of the learning unit "From salt to salt" were self-designing experiments, work 

in pairs and relaxed, yet a working atmosphere. 

 

Key words: hands-on approach, learning motivation, salts. 
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Uvod 

Teoretično ozadje 

Konstanto naraščanje količine kemijskih podatkov povzroča učiteljem in nasploh vsem, 

ki se ukvarjajo s kemijskim izobraževanjem, precej preglavic. Vzrok je informacijska 

doba, v kateri živimo. Praktično nemogoče je, da bi pouk kemije in učbeniki temeljili na 

sodobni kemiji. Zaradi tega je velikokrat opaziti resne kritike, da je to kar se obravnava 

pri pouku pravzaprav zgodovina kemije ali celo teoretična kemija in ne vsakdanja, 

življenjska kemija. Kritike so upravičene le do te mere, če razumemo kemijsko 

izobraževanje zgolj kakor prenašanje učiteljevega znanja na učence. Ali povedano z 

drugimi besedami: kritike so na mestu v primeru, če je edini način poučevanja le v 

podajanju in reproduciranju gotovih znanj. Vendar bi morali izobraževalni proces pri 

pouku kemije razumeti kot aktivno učenje in poučevanje, pri katerem naj bi uporabljali 

in razvijali učne strategije, ki bodo nadomestile zgolj golo pomnjenje znanja. Pri 

učencih je potemtakem nujno posvetiti več pozornosti višjim miselnim procesom. 

Mednje prištevamo samostojno odkrivanje, analizo, sintezo ter vrednotenje znanja 

(Gros idr., 2006). 

Za doseganje višjih ravni znanja bi se morali učitelji truditi za bolj kakovostno in bolj 

uporabno znanje, za spodbujanje čim večjega števila različnih vrst znanj in spretnosti ter 

tudi za postopno urjenje samostojnega, kritičnega mišljenja. Do takšnih rezultatov lahko  

pridemo le z učinkovitim učenjem na osnovi aktivnosti učencev. Moramo se zavedati, 

da so na eni strani direkten rezultat učenja prav znanje, spretnosti in navade ter na drugi 

strani razvoj in napredek kot posredni rezultat. Učenje postane kakovostno, če omogoča 

miselno in čustveno aktiviranje učencev. Le takšno učenje lahko označimo kot aktivno 

(Marentič Požarnik, 2005). Pod to kategorijo pridobivanja znanj spadajo aktivno 

spoznavanje nove vsebine s pomočjo argumentiranja lastnih zamisli, navajanje razlogov 

za svoje sklepanje ter podajanje posameznih primerov problemov, ki služijo za 

podkrepitev argumentov. S tem lahko trdimo, da ima aktivnost učencev zelo velik 

pomen in vpliv na kakovost učenja (Cobb idr., 2006). Tudi številne raziskave na 

področju izobraževanja potrjujejo, da se kakovost pouka močno poveča, če učitelj 

učencem nudi možnost sprotnega razjasnjevanja težkih pojmov, postavljanja zahtevnih 

vprašanj in uporabe na novo pridobljenega znanja. Za takšno aktivacijo učencev v 
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proces učenja so na voljo številne učne strategije. To so npr. razprava med učenci, delo 

v parih, sestavljanje testnih nalog, vodenje učnih ur (ki jih pripravijo učenci sami),  

oblikovanje pojmovnih map, igra vlog, problemsko učenje, raziskovalni projekti, 

pisanje člankov, študije primerov, konstruktivistično in interaktivno učenje. Sem prav 

tako prištevamo učno strategijo, imenovano izkustveni pristop k učenju in poučevanju, 

ki je še posebej primerna za pouk naravoslovnih predmetov, kakor je kemija (Marentič 

Požarnik, 1998; Gros idr., 2006). 

Definiranje in potek izkustvenega učenja 

Gledano iz najširšega vidika, je vsako učenje izkustveno, saj predstavlja »vsako 

napredno spreminjanje učenca na podlagi izkušenj«. Strnjeno pa pomeni način 

povezave med teorijo in prakso na eni strani ter izkustvenega spoznanja in konkretne 

akcije na drugi strani. Učna strategija tovrstnega učenja temelji na izvajanju poskusov 

(eksperimentov) ter opazovanju naravnih pojavov, pri čemer je učenec v neposrednem 

stiku s predmetom učenja.  Izkustveno učenje lahko označimo tudi kot refleksijo (proces 

premišljevanja) učenčevih izkušenj, na podlagi katerih pridobi nova znanja. Namenjeno 

je vsem, ki so se pripravljeni aktivno učiti, ne glede na starost (Marentič Požarnik, 

2000). Zaradi tega je smiselno izkustveni pristop uvajati čim prej, in sicer že v osnovni 

šoli. 

Izkustveno učenje je prvi utemeljil David Kolb kot »proces, v katerem se ustvarja 

znanje s pretvorbo (transformacijo) posameznikove izkušnje« ter prav tako kot »vsako 

učenje v neposrednem stiku z resničnostjo, ki jo proučuje. Gre za neposredno srečanje s 

pojavom, ne za razmišljanje o takem srečanju ali o možnosti, da bi kaj naredili v 

resnični situaciji« (Kolb, 1984, str. 38). Posameznik mora b iti pri takšni izkušnji aktivno 

vpleten in hkrati tudi razmišljati o njej. Walter in Marks pojmujeta izkustveno učenje 

nekoliko drugače, in sicer kot »zaporedje dogodkov z enim ali več učnih ciljev, ki 

zahteva aktivno vpletenost udeležencev na eno ali več točkah tega zaporedja« (po 

Maretič Požarnik, 2000, str. 123) ter menita, da se učenci najlažje naučijo določeno 

snov, če sami kaj naredijo in preizkusijo. 

 

»Izkušnje so najboljša šola. Samo šolnina je zelo draga.« 

Jean-Paul Sartre 
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Pravilno izvajanje izkustvenega učenja naj bi potekalo v sklopu cikličnega procesa, 

znotraj štirih faz (Kolb, 1984):  

a) konkretna izkušnja, 

b) razmišljujoče opazovanje,  

c) posplošitev oz. abstraktna konceptualizacija,  

d) ponovno dokazovanje, uporaba v praksi oz. aktivno 

eksperimentiranje. 

Shema 1: Faze izkustvenega učenja po Kolbu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ni pomembno, pri kateri fazi procesa vstopimo, vendar jih moramo dobro povezovati 

med seboj. Zaradi same cikličnosti tudi ni nujno, da je začetna faza vedno konkretna 

izkušnja. Pri izkustvenemu pouku je smiselno učencem ponuditi različna izhodišča pri 

pridobivanju izkušenj. Spodbujanje pridobivanja izkušenj je pri posamezni stopnji 

nujno, ampak le-to ni dovolj. Za pridobivanje novih znanj je izkušnje potrebno 

izkoristiti in osmisliti. Pomembno je tudi pomniti, da posameznih faz ne izpuščamo  

(Golob, 2006). 
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Omenjene faze izkustvenega učenja so temelj za vsako kakovostno učenje. Na njihovi 

osnovi lahko določimo tip učenca oz. imamo vpogled v učenčevo prednostno dejavnost. 

Nekaterim bo lažje učenje iz konkretne izkušnje (praktično delo, igre vlog), drugim 

učenje na podlagi abstraktnih spoznanj (sistematična predstavitev v učbenikih). Skozi 

čas se bodo učenci bolj opirali na določene preferenčne faze ter razvili značilne 

poudarke zanje. S tem bodo učenci oblikovali zanje značilen stil učenja. Poznamo štiri: 

konvergenten, divergenten, asimilativen ter akomodativen stil. Prav slednji se 

največkrat razvije s pomočjo izkustvenega učenja, saj predstavlja kombinacijo med 

konkretno izkušnjo in aktivnim eksperimentiranjem (Kolb, 1984; Marentič Požarnik, 

2000). »Izkustveno učenje izhaja iz splošnega, se nato dviga na abstraktno raven in nato 

k preverjanju – gre za spoznavno učenje« (prav tam, str. 124).  
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Pogoji, lastnosti in učne metode 

Temelj kemijskega programa osnovnošolcev naj bi bile metode, ki jih sicer učenci 

uporabljajo za osmišljanje sveta.  Problemi, s katerimi se srečujejo in jih pri pouku 

raziskujejo, naj bodo relativno preprosti ter povezani z okoljem, v katerem živijo. Iz 

takšne miselnosti izhaja tudi koncept izkustvenega učenja naravoslovnih predmetov. Iz 

slednjega lahko povzamemo, da je izkušnja  eden izmed pogojev za pravilno 

razumevanje naravoslovnih pojavov pri kemiji (Shaply in Luttrell, po Gros idr., 2006).  

Omenjeni pogoj (izkušnjo) sta natančno utemeljila Jank in Meyer, in sicer kot »zaznavo 

in doživetje, predelano v celovitem procesu usvajanja ob pomoči simboličnih oblik; na 

podlagi te predelave se pri posamezniku utrdijo v nove vzorce razumevanje in ravnanja 

in se izrazijo v stališčih posameznika« (Jank, Meyer, 2006, str. 245).  

Učitelj kemije mora poleg izkušnje spodbujati še določene ostale pogoje za izkustveno 

učenje (Golob, 2006, str. 31): 

 učna vsebina naj bi bila v večini primerov povezana s konkretno življenjsko 

situacijo; 

 pri pouku naj aktivno sodelujeta tako učitelj kakor tudi učenec, potrebno je 

zmanjšati poudarek tradicionalnega pristopa k poučevanju; 

 učna situacija naj bi bila neposredna ter za učence ugodna: kakovostni 

medosebni odnosi, pozitivna razredna klima (sproščeni medsebojni odnosi), 

sodelovanje med vsemi udeleženci pouka, ugodni prostorski pogoji (ustrezna 

opremljenost učilnice); 

 izkušnja naj bo povod za pridobivanje spoznavnih, čustvenih in socialnih 

sposobnosti učencev.  
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Ob pravilnem uvajanju zgoraj naštetih pogojev bomo izkustveni pristop k učenju 

prepoznali preko naslednjih lastnosti (Marentič Požarnik, 2000, str. 124; Golob, 2006, 

str. 30–31): 

 učenci sodelujejo pri izvedbi učnega procesa in aktivno ustvarjajo lastne 

izkušnje; 

 izkušnja je osnova ter spodbuda za učenje; 

 učenje temelji na izkušnjah in predstavlja nepretrgan, cikličen proces;  

 bolj se poudarja učenje v smislu dinamičnega procesa kakor sam rezultat; 

 učenje predstavlja proces ustvarjanja in pridobivanja znanja;  

 pouk je problemsko naravnan, poteka v sproščenem, a delovnem vzdušju; 

 učitelj je v sodelovalnem odnosu z učenci ter razrešuje nastale težave, konflikte; 

 učenje je celostni proces – vključuje vse življenjske situacije vsakdanjega 

življenja; 

 medsebojni vpliv med posameznim učencem in okoljem; 

 učenje je pogojeno tako družbeno kakor tudi kulturno. Nova znanja so v 

povezavi s praktičnimi, življenjskimi izkušnjami. 

Uporaba tradicionalnih učnih metod (npr. razlaga, delo z besedilom, demonstracija …) 

le deloma vplivajo na izkustveno učenje. Najvišji cilj le-teh metod je pridobivanje 

sistematičnega znanja. Celovito doživljanje ter osebne izkušnje predstavljajo le sredstvo 

za dosego slednjega cilja. Na drugi strani pa metode izkustvenega učenja upoštevajo, 

utrjujejo in izzivajo učenčeve izkušnje (Marentič Požarnik, 2000).  

Marentič Požarnik (2008, str. 33) poudarja, da: »Pri izbiri posameznih metod naj bo v 

prednosti tista, ki omogoča učencem, da doživijo svojo izkušnjo sveta in konstruirajo 

svojo podobo resničnosti s svojo dejavnostjo in odgovornostjo«. Avtorica razdeli učne 

metode izkustvenega učenja na dve kategoriji: osrednje (primarne) ter podporne 

(sekundarne) metode, ki so predstavljene v tabeli 1. 
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Tabela 1: Učne metode izkustvenega učenja (po Marentič Požarnik, 2000, str. 125)  

OSREDNJE METODE PODPORNE METODE 

 simulacije (eksperimenti …) in didaktične 

igre (igra vlog, igra asociacij, »brain 

storming« oz. možganska nevihta) za 

predstavitev posameznih delov življenjske 

izkušnje, 

 strukturirane problemske naloge, 

 skupinsko delo in diskusija (skupinsko-

dinamični treningi), 

 telesno gibanje z metodami sproščanja. 

 čas za razmislek, 

 opazovanje pojavov in procesov, 

 terenske izkušnje in ekskurzije, 

 uporaba avdio-vizualnih sredstev, 

 metoda projektov, 

 metoda primerov, 

 notranje gledanje in vizualizacija 

(»fantaziranje«). 

 

Glede na naštete pogoje, lastnosti in učne metode izkustvenega učenja lahko sklepamo 

na številne prednosti, ki jih ponuja postopno uvajanje izkustvenega pristopa pri učenju 

kemije: »spodbuja učenje, povečuje motivacijo za učenje, spodbuja pridobivanje in 

razvijanje eksperimentalnih in komunikacijskih spretnosti, ponuja zadovoljstvo ob 

učenju, zagotavlja neodvisno razmišljanje in odločanje na osnovi neposrednih dokazov 

in izkustev, razvija kreativnost in pozitiven odnos do znanosti, spodbuja zaznavo in 

logiko in spodbuja k branju« (Gros idr., 2006). Poleg tega lahko učitelj s pomočjo 

slednjega pristopa prikaže učencem, da je lahko kemija tudi zabavna, njeno učenje pa 

užitek. Vse te prednosti govorijo v prid bolj pogosti uporabi izkustvenega pristopa. 

Vendar kljub pozitivnemu vplivu izkustvenega učenja, se le-ta pri pouku še ni dovolj 

uveljavil. Poleg tega so predavanja in diskusije v razredu precej bolj uveljavljena v 

primerjavi z aktivnimi oblikami učenja (Hassard, 1992; Weiss, 1987). 
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SDT – Teorija samoodločanja 

Pri svojem raziskovanju motiviranosti učencev sem izhajal iz teorije samoodločanja, ki 

se še drugače imenuje teorija samodeterminacije. Literatura jo označuje s kratico SDT 

(Self-Determination Theory). Gre za makro teorijo človeške motivacije in osebnosti, ki 

upošteva človekove značilne težnje osebnostne rasti in njegove prirojene psihološke 

potrebe. Pri motivaciji se na eni strani ukvarja z ozadjem odločitev, ki jih ljudje 

sprejmemo brez zunanjih vplivov ali teženj. Na drugi strani se osredotoča na stopnjo, do 

katere je posameznikovo obnašanje samomotivirano ter samostojno oz. avtonomno 

(Deci in Ryan, 2002). 

Pri razumevanju in obravnavanju teorije je pomembno razlikovanje med voljo in 

samoodločanjem. Voljo Edward L. Deci definira kot »sposobnost človeškega 

organizma, da odloči, kako bo zadovoljil svoje potrebe«  (Deci, 1980, str. 26). 

Samoodločanje pa kakor »proces izražanja posameznikove volje« (Deci, 1980, str. 26). 

Če obe definiciji združimo, lahko samodeterminacijo opišemo na naslednji način: 

»proces izražanja sposobnosti posameznika, da lahko odloči, kako bo potešil svoje 

potrebe«. Ko deluje določena oseba v skladu s svojo voljo, je najbolj avtonomno ter tudi 

notranje motivirana. Deci in Ryan se strinjata, da je slednje posledica dejstva, da vsak 

izmed nas želi izkusiti odgovornost za svoja dejanja in svobodo pri izbiranju (Deci in 

Ryan, 1980). 

SDT pristopa z drugačnim načinom k motiviranju, ker upošteva, kaj motivira 

posameznika v danem trenutku, v nasprotju z vidikom motivacije kot enotnega pojma. 

Kar posledično pomeni, da teorija usmerja svojo pozornost na vrsto motivacije in ne na 

količino le-te. SDT poleg razlikovanja med različnimi vrstami motivacije išče tudi 

posledice zanje. Osredotočena je na prepričanje, da človeška narava izraža trajne 

pozitivne lastnosti, ki jih vedno znova kaže v obliki napora, dejavnosti in predanosti v 

svojem življenju. Slednjo prepričanost teorija imenuje »značilne težnje osebnostne 

rasti« (»Inherent Growth Tendencies«). Pravi tudi, da imajo ljudje prirojene psihološke 

potrebe, ki so podlaga za motivacijo in integracijo osebnosti (Deci in Ryan, 2000). 

Teorija samoodločanja ponovno obravnava in preučuje klasične opredelitve notranje 

(ali intrinzične) in zunanje (ali ekstrinzično) motivacije. »V okviru enodimenzionalnega 

pojmovanja motivacije zasledimo antagonistično razlikovanje med intrinzično in 
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ekstrinzično motivacijo, med katerima se predpostavlja negativna povezanost« (Deci, 

1971, str. 105). Pri notranji motivaciji že samo ime pove, da izvira iz notranjosti 

posameznika. Vključuje dejavnosti, ki temeljijo na lastni, svobodni izbiri, brez vpliva 

zunanje avtoritete in  intrapsihičnih vzvodov ali pritiskov. Predstavlja željo po 

opravljanju določene naloge zaradi njene zanimivosti in dobrega počutja, ki ga 

posamezniku prinaša. Lahko bi rekli, da je notranja motivacija svojevrsten naravni izvor 

učenja in dosežkov. Zunanja motivacija pa se nanaša na opravljanje določenega dela, ne 

zaradi dela samega, ampak zaradi zunanjega razloga. Posameznik ima željo doseči cilj, 

ki je od njega samega ločen. Četudi lahko povzroči aktivnost, slednjo motivacijo 

obravnavamo kakor neavtonomno (Deci, 1971). Zaradi tega ni presenetljivo, da jo 

nekateri opisujejo celo kot slabšalno nasprotje notranje motivacije. Tudi sam sem 

mnenja, da bo učenec v šoli bolj kakovostno opravil nalogo pod vplivom notranje 

motivacije oziroma če se bo učil in delal zadane naloge, ker jih bo opravljal z veseljem 

in bo samo delo v njegovem interesu. Delo bi bilo s tem, tako rekoč, enačeno z užitkom. 

S tem se loči zavedno in podzavedno povezovanje dela z naporom. Učenec tako ne bo 

čutil pritiska; bojazni pred morebitnim posledicam zaradi neuspeha ali da ne bi pridobil 

pričakovane nagrade. Lahko bi rekli, da v primeru intrinzične motivacije učenci ne 

izrabljajo svoje aktivnosti, sodelovanja in prizadevnosti pri delu za pridobivanje 

določenih ugodnosti s strani učitelja, staršev ali vrstnikov. Zato tudi ni presenečenje, da 

veliko psihologov in učiteljev povezuje zunanjo motivacijo učencev s slabšim šolskim 

uspehom ter obratno, notranjo motivacijo z boljšo šolsko uspešnostjo (Deci in Ryan, 

2000). Slednjo korelacijo so med drugim zasledili tudi M. Vrtačnik, M. Juriševič in V. 

Ferk Savec, pri skupni raziskavi na vzorcu učencev iz desetih srednjih šol (Vrtačnik 

idr., 2010). 

Utemeljitelja, E.L. Deci in R.M. Ryan, v okviru teorije samoodločanja, vpeljeta 

tridimenzionalni pristop poimenovanja motivacije, namesto prvotno, 

enodimenzionalnega: 

[1] Notranja motivacija 

[2] Zunanja motivacija 

in 

[3] Amotivacija (nemotiviranost) 
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Zadnja postavka omogoča natančnejše preučevanje, opredelitev in merjenje motivacije 

potrebne za učenje, v primerjavi z klasično, tradicionalno delitvijo ekstrinzičnosti, 

intrinzičnosti (Deci in Ryan, 2000). 

Določeno motivirano vedenje je avtonomno ali samoodločeno do te mere, v kateri ga 

posameznik občuti kakor izbranega po lastni volji. Pri tem je vir vzpodbude človeško 

sebstvo. Proces regulacije je izbira, zaznano mesto vzročnosti pa je notranje (Deci, 

1971) . 

Vedenje posameznika je kontrolirano, ko pri svojem delu občuti kakršnkoli pritisk ali 

prisilo (ali zunanjo ali notranjo). V tem primeru je podrejanje psihičnih pritiskom tisti 

proces regulacije, zaznano mesto vzročnosti je tokrat zunaj sebstva. Pri motiviranem  

vedenju pa je značilno, da posameznik pri delu poišče zabavnost, opazi določen namen 

ali dolgoročni rezultat – kar pomeni, da je izvajanje naloge same v njegovem interesu. 

Amotivacijo kot odsotnost motivacije prepoznamo po odsotnosti namena in jo tako 

smatramo kot najnižjo stopnjo na kontinuumu avtonomije (Sviben, 2006). 

Na tem mestu utemeljitelja teorije samoodločanja predlagata tri bistvene psihološke 

potrebe, ki narekujejo motivacijo za izobraževanje. Poleg tega motivirajo posameznika, 

da sproži določeno vedenje in opredeli hranila, ki so bistvenega pomena za psihološko 

zdravje ter dobro počutje. Pomembnost le teh potreb je velika, kajti Deci in Ryan sta 

prepričana, da so človeku univerzalne, prirojene in najpomembnejše. Govora je o 

potrebi po: 

1) Kompetentnosti, usposobljenosti ali učinkovitosti 

2) avtonomiji ali samostojnosti  

ter  

3) socialni povezanosti ali navezanosti 

 

Za uspešen proces pouka je ključnega pomena, da učitelj pri svojem delu upošteva 

omenjene učenčeve potrebe. Potreba po kompetentnosti pomeni, da se mora 

posameznik počutiti sposobnega za uspešno opravljanje dela in poznati načine, kako 

priti do cilja. Učitelj lahko v tem primeru vpliva tako, da vedno izpostavlja samo tisto, 

kar je učenec zmožen in ne tistega, česar ni zmožen. Zelo pomembno je, da učitelj ne 

zastrašuje z kaznijo ter, da v vsakem učencu prepozna predvsem tisto, kar zna in ne 
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tistega, česar ne zna (da išče znanje, namesto neznanja). Potreba po avtonomiji 

naznanja, da mora posameznik imeti željo za sodelovanje ter tudi, da je sposoben sam 

regulirati lastno vedenje oz. da je samoiniciativen. Učitelj izpolnjuje slednjo potrebo, ko 

imajo učenci na voljo več možnosti, kako se lahko lotijo določene naloge in, da imajo 

na izbiro kdaj bodo pridobili oceno. Primer pozitivne učiteljeve drže lahko prikažemo 

na naslednji način: »Ne bom vas silil, če vas neka snov ne zanima, če me pa potrebujete, 

sem vam na voljo.«. Zadnja potreba, socialna povezanost, zaznamuje učenčevo počutje 

sprejetosti s strani učitelja in sošolcev. Učitelj izpolnjuje to potrebo, če daje vtis, da mu 

je mar za učence, njihove dosežke in uspeh v prihodnosti. Pri tem mora učitelj formirati 

korekten odnos z učenci, jih sprejemati kot soljudi. S tem bodo pridobili občutek 

pripadnosti v razredu. Ob primeru, da bodo v razredu izpolnjene vse tri potrebe, bo to 

pozitivno delovalo na učence in njihova motivacija za učenje se bo povečala (Deci in 

Ryan, 2002). 

Občutek kompetentnosti in avtonomnosti se ali poveča, ali zmanjša, kadar pride do 

spremembe v notranji motivaciji. Zunanje motivirano vedenje pa je povezano z 

spremembo vseh treh potreb. Teorija opisuje večanje avtonomnosti ekstrinzične in 

pospeševanje intrinzične motivacije, kadar dejavniki iz socialnega okolja omogočajo 

zadovoljevanje vseh osnovnih prirojenih potreb (Deci in Ryan, 2000). R.J. Vallerand pri 

svojem raziskovanju ugotavlja, da pomanjkanje samodeterminirane motivacije na 

nekem področju (npr. učenju) lahko učenec nadomesti z večjo notranjo motivacijo na 

čisto drugem področju (npr. dejavnosti v prostem času). Slednje omogoča ohranjanje 

skupne samodeterminirane motivacije na relativno visoki ravni (Vallerand, 1997). Pri 

tem se sklepanje avtorja loči od Decija in Ryana (1980), ki menita, da znižanje 

avtonomne motivacije pomeni zmanjšanje aktivnosti učencev, ki so samoodločene. 

Posledica tega je nižja učinkovitost ter šolska uspešnost. 

Motivacije ni možno objektivno izmeriti. Lahko jo le opazujemo na dva različna načina. 

Prvi se imenuje ekstraspektivno opazovanje, preko posameznikovega vedenja in napora, 

ki ga vloži v neko dejavnost. Na drugi način pa se opazuje introspektivno preko 

njegovega dojemanja in poročanja o lastni motivaciji (Kobal Grum idr., 2005). Pri 

svojem raziskovanju sem uporabil slednje in sicer preko motivacijskega vprašalnika.  
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Raziskovalni problem 

Glavni namen raziskave je bil oceniti kemijsko znanje devetošolcev, pridobljeno z 

izkustvenim učenjem izbranih kemijskih pojmov ter posledično preučiti, kako 

izkustveno učenje vpliva na kakovost znanja učencev. Osredotočil sem se tudi na 

povezavo med predznanjem in dosežki učencev pri izkustvenemu pouku. Predznanje 

kemijskih pojmov sem preverjal na osnovi 15-minutnega predpreizkusa znanja, dosežke 

učencev pa na osnovi analize izročkov pri učni enoti »Od soli do soli« in preizkusa 

znanja. Preveril sem kateri tip motivacije prevladuje med učenci in kako sta učni uspeh 

pri naravoslovju v 7. in kemiji v 8. razredu povezana s kakovostjo učne motivacije 

učencev in samopodobe. Prav tako sem želel ugotoviti, katere značilnosti izkustvenega 

učenja najbolj vplivajo na učence oz. jih učenci najbolj cenijo ter katere učne metode za 

učenje kemije so, po mnenju učencev, najbolj zaželene. Nenazadnje je bil eden izmed 

namenov raziskave tudi uvajanje naših osnovnošolcev v izkustveno učenje kemije, saj 

se ta oblika učenja le počasi širše uveljavlja v naših šolah. Predvidevam in upam, da 

bodo zbrani podatki pozitivno vplivali: (1) na nadaljnje raziskovanje na področju 

izkustvenega učenja, (2) na miselnost učiteljev kemije (in ostalih naravoslovnih 

predmetov) za bolj pogosto uporabo aktivnih oblik učenja ter posledično (3) na dosežke 

učencev in povečano učno motivacijo ter na bolj poglobljeno razumevanje kemijskih 

konceptov.   
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Raziskovalna vprašanja in hipoteze 

Z raziskavo sem preverjal naslednja raziskovalna vprašanja in hipoteze: 

1. Kako izkustveno učenje vpliva na znanje učencev pri pouku kemije?  Aktivni 

učni pristop izkustvenega pouka kemije poveča učinkovitost učenja in posledično 

raven znanja. Pridobljeno znanje (preizkus znanja) je v pozitivni korelaciji z 

dosežki učencev pri izkustvenemu učenju (delovni list). 

 

2. Kako je predznanje kemije povezano z dosežki učencev pri izkustvenemu 

pouku?  Kemijsko predznanje učencev pozitivno vpliva na njihove dosežke pri 

izkustvenemu pouku. 

 

3. Kako vrsta motivacije in samopodoba vplivata na učenčeve predhodne rezultate?  

 Na rezultate učenja učencev vpliva kakovost motivacije in samopodobe. 

 

4. Katero lastnost učne enote »Od soli do soli« učenci najbolje cenijo?  Učenci 

pri učni enoti »Od soli do soli« najbolj cenijo »sproščeno, vendar delovno 

vzdušje«. 

 

5.  Katera učna metoda pri pouku kemije (po mnenju učencev) najbolj vpliva na 

pomnjenje učne vsebine?  Učenci si najbolje zapomnijo učno vsebino ob 

samostojnem izvajanju poskusov. 
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Raziskovalna metoda 

Vzorec 

Pri vsaj enem delu študije je sodelovalo dvesto šestinštirideset učencev devetega 

razreda, iz petih različnih osnovnih šol oz. dvanajstih razredov. Od tega je petnajst 

učencev odklonilo sodelovanje pri izkustvenemu pouku, oseminšestdeset pa je takšnih, 

ki niso pisali vseh preizkusov znanja (predpreizkus znanja, delovni list oz. izroček, 

preizkus znanja). Tako je bilo v celotno raziskavo vključenih sto oseminšestdeset 

učencev (petinsedemdeset fantov in oseminosemdeset deklet). Njihova povprečna 

starost je bila 14,85 let. Vzorec predstavlja učence, ki prihajajo tako iz mestnega kakor 

tudi iz podeželskega okolja, z mešanim socialno-ekonomskim položajem.  

Inštrumenti za pridobivanje podatkov 

 Delovni list »Od soli do soli« 

Izroček ali delovni listi predstavlja glavni pripomoček za pridob ivanje informacij pri 

raziskavi. Zasnovan je bil za pridobivanje povratnih informacij o učenčevih dosežkih 

pri izkustvenemu učenju na podlagi učne enote »Od soli do soli«. Njegova struktura je 

bila takšna, da si posamezne naloge sledijo po hierarhičnem vrstnem redu zahtevnosti, 

najprej od enostavnih, do srednje težkih in na koncu do najtežavnejših nalog. Prva stran 

delovnega lista služi kot uvod v učno uro, kjer je predstavljen kontekst (vsakdanji 

primeri soli in njihovih vodnih raztopin), opredelitev problema – kaj bodo učenci počeli 

pri učni enoti in kaj morajo raziskati, ter  našteti vsi reagenti in kemijski pripomočki, ki 

jih bodo potrebovali pri izvedbi eksperimentov. V nadaljevanju je izroček razdeljen v tri 

večje segmente ali naloge, ki so sestavljeni iz posameznih podnalog. Prvi segment je 

posvečen načrtovanju začetnega dela poskusov. Učence postopno vodi do pravilne 

priprave vodne raztopine natrijevega klorida NaCl(aq) in kalijevega jodida KI(aq) ter se 

s tem postavijo v vlogo kemika. Najprej morajo izračunati, koliko gramov soli 

(topljenca) je učitelj stehtal za posamezno čašo. Nato morajo predvidevati, da se bo sol 

ob mešanju hitreje raztopila, našteti kemijske pripomočke za pripravo vodnih raztopin, 

in sicer ne ves našteti pribor iz prve strani izročka, ampak samo tistega, ki ga bodo pri 

pripravi potrebovali. Nazadnje morajo svojo pripravo raztopin opisati z besedami. Drugi 

segment je namenjen izvedbi eksperimentov v epruvetah. Učenci se morajo ponovno 

postaviti v vlogo kemika in med seboj premešati po dve in dve vodni raztopini soli. 
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Zapisati morajo vse možne kombinacije parov raztopin soli, nato izvesti kombinacije z 

mešanjem parov raztopin med seboj in v tabelo zapisati svoja opažanja pri vsakem 

poskusu. V nadaljevanju drugega segmenta morajo predvidevati, da je v epruvetah, kjer 

so opazili spremembo, potekla kemijska reakcija. Podnaloga 2.d je načrtovana po 

principu »nevihte možganov« – učenci naštejejo čim več atributov za potek kemijske 

reakcije. Ob koncu segmenta morajo učenci predlagati drugačen način izvedbe 

eksperimentov, podnaloga 2.f pa jih vodi in opozori na ekonomično izrabo kemikalij pri 

pouku kemije. Zadnji, tretji segment, na delovnem listu je bil posvečen razrešitvi 

prvotnega problema (poiskati vse netopne soli) učne ure. Pri njem sem zasnoval dva 

različna tipa podnaloge 3.a. Pri prvem so morali učenci samostojno zapisati enačbe 

kemijskih reakcij, pri drugem tipu pa so morali enačbe samo dopolniti. V polovici vseh 

razredov (6) sem izvedel prvi tip, v drugi polovici drugi tip. Pri slednji podnalogi so bile 

možne štiri točke, pri čemer sem predvideval, da bodo učenci uspešnejši pri 

dopolnjevalnem (drugem) tipu naloge. V nadaljevanju segmenta so morali učenci na 

podlagi opažanj iz drugega segmenta in enačb kemijskih reakcij ugotoviti, katere 

netopne soli so pri eksperimentiranju nastale ter zapisati barve teh soli. S pravilnim 

odgovorom so tako razrešili problem učne enote. Pri zadnji nalogi tretjega segmenta so 

morali učenci predvidevati, kaj se bi zgodilo pri mešanju vodnih raztopin kalcijevega 

klorida CaCl2 (aq) in srebrovega nitrata AgNO3 (aq) ter zapisati urejeno kemijsko 

enačbo. Vsak izmed segmentov je bil točkovan ločeno. Prvi segment ima skupno 8,5 

točk, drugi 8,5 točk, tretji segment pa 8 točk. Vsota vseh točk iz posameznih segmentov 

(maksimalno število točk je 25) ponazarja dosežke učencev pri izkustvenem pouku.  

 Predpreizkus znanja  

S predpreizkusom znanja sem preverjal predznanje učencev o kemijskih reakcijah in 

raztopinah. Z njim sem dobil tudi vpogled v znanja učencev, ki jih potrebujejo za 

uspešno izvedbo eksperimentov in uspešno izpolnjevanje delovnih listov. Na podlagi 

tega sem lahko v uvodnem delu učne enote »Od soli do soli« preusmeril pozornost 

učencev v tista znanja in koncepte, pri katerih so imeli ob reševanju predpreizkusa 

znanja težave. Namen preverjanja pri posamezni nalogi je zapisan v (specifikacijski) 

tabeli 2. 
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Tabela 2: Specifikacijska tabela za predpreizkus znanja 

Naloga 

(št. 

točk) 

Taksonomska stopnja (po Bloomu)  

I. 

(poznavanje) 

II. 

(razumevanje, 

uporaba) 

III. 

(sinteza, 

analiza, 

evalv.) 

Skupno Z nalogo preverjam 

1 (2) 12,5 % 12,5 % 0 % 25 % 

Poimenovanje 
enostavnih soli (kalijev 

jodid, kalcijev klorid) in 
srednje težavnih 
(natrijev nitrat, železov 

sulfid). 

2 (2) 12,5 % 12,5 % 0 % 25 % 
Zapis kemijskih formul 
soli: CuSO4, CaBr2, 

AlCl3, NaF. 

3 (2) 6,25 % 18,75 % 0 % 25 % 

Prepoznavanje 
reaktantov in produktov 
iz teksta naloge, zapis in 

ureditev enačbe 
kemijske reakcije. 

4 (2) 18,75 % 6,25 % 0 % 25 % 

(a) Ločevanje med 

topilom in topljencem. 
(b) Izračun in 
razumevanje masnega 

deleža topljenca v 
raztopini. 

Skupni 

delež 
50 % 50 % 0 % 100 % 

 

 

 Preizkus znanja pri učni enoti »Od soli do soli«  

Namen preizkusa znanja je oceniti vpliv izkustvenega učenja na znanje učencev. 

Njegova struktura temelji na uporabi različnih vrst nalog: (1) dopolnilna naloga, (2) 

naloga izbirnega tipa z enim ter (3) z več pravilnimi odgovori, (4) naloga tipa kratkih 

odgovorov in (5) interpretacijska naloga. Kaj se pri posamezni nalogi preverja, je 

zapisano v tabeli 3. 
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Tabela 3: Specifikacijska tabela za preizkus znanja 

Naloga 

(št. 

točk) 

Taksonomska stopnja (po Bloomu)  

I. 

(poznavanje) 

II. 

(razumevanje, 

uporaba) 

III. 

(sinteza, 

analiza, 

evalv.) 

Skupno Z nalogo preverjam 

1 (2,5) 14 % 9 % 0 % 23 % 
Kako dobro so si 
učenci zapomnili učno 

enoto in njene sklepe. 

2 (3) 9 % 18 % 0 % 27 % 

Prepoznavanje vloge 
tehtane soli in vodne 
raztopine soli. Izračun 

in razumevanje masne 
koncentracije.  

3 (1,5) 14 % 0 % 0 % 14 % 
Ugotavljanje atributov 

za kemijsko reakcijo. 

4 (1) 4,5 % 4,5 % 0 % 9 % 

Razumevanje težav pri 
pripravi netopne soli in 

prepoznavanje slabe 
topnosti kalcijevega 
karbonata. 

5 (3) 13,5 % 13,5 % 0 % 27 % 

Prepoznavanje 

reaktantov in 
produktov iz besedila 

naloge, zapis urejene 
enačbe kemijske 
reakcije z agregatnimi 

stanji. 

Skupni 
delež 

55 % 45 % 0 % 100 % 
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 Vprašalnik motivacije in razumevanja učne enote »Od soli do soli«  

Za določanje motivacije učencev je bil izdelan vprašalnik, sestavljen iz triinštiridesetih 

postavk oz. trditev, ki temelji na vprašalniku iz ene izmed prejšnje izvedenih raziskav 

na tem področju (Vrtačnik idr., 2010). Teoretično ozadje izhaja iz študije pedagoške 

psihologije na področju motivacije in samopodobe (Deci in Ryan, 2000; Marsh, 1990).  

S slednjim vprašalnikom še posebej preverjam štiri različne komponente motivacije 

učencev za učenje kemije. Mednje sodijo kontrolirana motivacija na podlagi zunanjega 

motivacijskega vpliva, regulirana motivacija na osnovi identificirane in integrirane 

regulacije, intrinzična ali notranja motivacija (interes in notranje zadovoljstvo pri 

učenju) ter akademske samopodobe. Posamezne postavke so omogočile tudi vpogled v 

(1) lastnosti izkustvenega pouka, ki jih učenci najbolj cenijo, (2) preferenčne učne 

metode, pri katerih si učenci najlažje zapomnijo novo snov, (3) razumevanje in 

samopodobo pri izpolnjevanju nalog pri učni enoti in v (4) splošen vtis učencev o 

izkustvenemu pouku (ali bi učenci večkrat želeli, da bi pouk potekal na podoben način, 

kakor pri učni enoti »Od soli do soli«).  

Za izpolnjevanje vprašalnika so imeli učenci na voljo približno petnajst minut. Njihova 

naloga je bila, da natančno preberejo posamezne trditve ter nanje iskreno odgovorijo 

tako, da obkrožijo izbrano številko. Pri vsaki postavki izberejo vedno samo eno 

številko, in sicer tisto, ki najbolje izraža njihovo strinjanje s to trditvijo. Posamezni 

elementi vprašalnika so zasnovani na 5-stopenjski Likertovi lestvici, kjer 1 pomeni, da 

odgovor za učence zagotovo ne velja, 5 pa, da zanje trditev zagotovo velja.  

Postopek zbiranja podatkov 

Pred pričetkom raziskave so učenci, ki so pristali na sodelovanje v raziskavi pri pouku 

kemije, pisali petnajstminutni predpreizkus znanja iz vsebinskih sklopov »kemijske 

reakcije« ter »kisline, baze in soli«. Nato je bila v naslednjem tednu (v roku od 7 do 10 

dni) v posameznem razredu izvedena učna enota  »Od soli do soli« kot blok ura. Učna 

enota temelji na izkustvenemu učenju, pri katerem učenci na osnovi načrtovanja in 

izvedbe kemijskih poskusov izpolnjujejo delovne liste. Po končani učni enoti so učenci 

izpolnjevali petnajstminutni motivacijski vprašalnik. Po tednu dni so med običajno učno 

uro kemije učenci pisali še petnajstminutni preizkus znanja. Sledilo je vrednotenje 

rezultatov (točkovanje) in vnos podatkov v excellove tabele. 
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Analiza podatkov 

Podatki so bili obdelani z računalniškim programom SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences oz. Statistical Product and Service Solutions) na podlagi deskriptivne in 

bivariantne analize. Osnovne vrednosti statističnih spremenljivk so bile izračune na 

deskriptivni ravni, korelacije med spremenljivkami pa na podlagi Pearsonovega 

korelacijskega koeficienta, enosmerne analize variance (ANOVA), Post Hoc testa ter T-

preizkusa. 

Potek učne enote »Od soli do soli« 

Na začetku učne ure se predstavim ter jedrnato obrazložim namen svojega obiska na 

osnovni šoli. Sledi uvodna spodbuda interesa, pri kateri učence razdelim v pare, po 

načelu »srečelova« – vsak izžreba listek, na katerem so zapisane številke od 1 do 12 

(primer, kjer je v razredu štiriindvajset učencev) in učenca, ki izvlečeta listek z enako 

številko tvorita par. Nato se pogovorimo o kontekstu oz. življenjskih primerih, kjer v 

naravi ali doma najdemo soli ali njihove vodne raztopine. Vse primere zapisujem ločeno 

v dveh stolpcih – levo vse primere v vodi topnih soli in desno primere v vodi netopnih 

soli. S pomočjo tabele učence vodim do spoznanja, da so nekatere soli topne v vodi, 

druge pa ne. Nato pokažem nekatere tipične primere soli: modra galica, kreda, morska 

sol in jedilna soda. Za namen izvedbe izkustvenega pouka smo ponovili nekatere 

ključne pojme (topilo, topljenec in raztopina) z demonstracijo preprostega poskusa, kjer 

v čaši z vodovodno vodo raztopim morsko sol. Naloga učencev je bila, da poskus 

poimenujejo ter povedo vlogo posamezne snovi. Nato razdelim delovne liste ter pladnje 

z reagenti (destilirana voda, stehtane soli natrijevega klorida NaCl(s) in kalijevega 

jodida KI(s)  ter vodna raztopina srebrovega nitrata AgNO3(aq)) in kemijskimi 

pripomočki (čaši, žlička, merilni valj, Pasteurjeve pipete, male epruvete ter stojalo za 

epruvete). Skupaj še enkrat preverimo vsebino pladnjev. Za tem opredelim problem 

njihovega raziskovanja ter učenci pričnejo z izpolnjevanjem delovnih listov in 

izvajanjem kemijskih poskusov. Sedaj prevzamem vlogo učitelja moderatorja. Moja 

naloga je, da spremljam delo učencev, jih vodim skozi posamezne segmente učne enote 

ter odgovarjam na morebitna vprašanja in nejasnosti. Za izpolnjevanje delovnega lista 

imajo učenci časa približno petinšestdeset minut. Učenci morajo  delovne liste oddati, 

pladnje pa odložiti na vnaprej določeno mesto v učilnici. Nato preko projektorja 

predvajam animacijo, ki prikazuje nastanek oborine srebrovega klorida AgCl(s). Avtor 
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slednje animacije sem sam (Andraž Renko), ustvarjena pa je bila v računalniškem 

programu »ChemSence Animator«. Proti koncu skupaj z učenci povzamem glavne 

točke učne enote: (1) kaj so učenci pri učni enoti počeli, (2) kaj lahko sklepajo oz. 

ugotovijo pri mešanju parov raztopin soli, (3) kateri oborini sta nastali pri 

eksperimentiranju in kako sta le-ti obarvani (slednje predstavlja razrešitev problema) ter 

(4) kako bi razložili naslov učne enote »Od soli do soli«. Na kratko se pogovorimo tudi 

o kemijski reakciji (nevtralizaciji), ki je povezana s solmi. Nato razdelim motivacijske 

vprašalnike, ki jih učenci rešujejo petnajst minut. Preden zaključim učno uro, se 

učencem še lepo zahvalim za njihovo sodelovanje. Po izvedeni učni enoti počistim ves 

kemijski pribor. Nastale netopne srebrove soli odlijem v posebno posodo za anorganske 

odpadke. 

Rezultati 

Dosežki učencev pri predpreizkusu znanja 

 

1. Naloga – poimenovanje soli 

Pri nalogi so v stolpcu zapisane kemijske formule različnih soli (kalijev jodid, kalcijev 

klorid, natrijev nitrat in železov sulfid). Učenci so morali napisati imena soli. Rezultati 

uspešnosti so predstavljeni na grafu 1. 

 

Graf 1: Rezultati učencev pri reševanju 1. naloge predpreizkusa znanja 
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Večina učencev (79,1 % in 89,6 %) je pravilno poimenovalo binarni soli kalijev jodid 

KI in kalcijev klorid CaCl2. Večje težave so imeli pri zapisu kemijskega imena 

natrijevega nitrata NaNO3 in železovega sulfida Fe2S3 (32,5 % oz. 28,2 % pravilnih 

odgovorov). Železov sulfid je kar 49,7 % vseh učencev poimenovalo kot »železov 

sulfat«. 

2. Naloga – zapis kemijske formule 

Učenci morajo zapisati pravilno kemijsko formulo za dane soli: bakrov sulfat CuSO4, 

kalcijev bromid CaBr2, aluminijev klorid AlCl3 in natrijev fluorid NaF. Pravilnost 

odgovorov učencev prikazuje graf 2. 

 

 

Graf 2: Rezultati učencev pri reševanju 2. naloge predpreizkusa znanja  

 

V primerjavi s 1. nalogo so bili učenci v tem primeru precej manj uspešni. Večina (71,8 

%) je pravilno zapisala le formulo za natrijev fluorid. Pri ostalih soleh pa je bila 

pravilnost odgovorov le 10,4-, 28,8- in 20,9-odstotna. Tudi tokrat so zamenjali formulo 

bakrovega sulfata za sulfid (62 % primerov). Poleg tega je veliko učencev zapisalo 

kalcijev bromid kot »CaBr« (53,4 %) ter aluminijev klorid kot »AlCl« (67,5 %).  
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3. Naloga – kemijska enačba  

Pri nalogi je podano besedilo, da iz vodika in kisika nastane vodna para. Učenci morajo 

opredeliti reaktante in produkte, ki nastopajo ter zapisati urejeno enačbo kemijske 

reakcije. Uspešnost reševanja prikazuje graf 3.  

 

Graf 3: Uspešnost reševanja pri 3. nalogi predpreizkusa znanja 

 

Popolnoma pravilno in urejeno enačbo kemijske reakcije je uspelo zapisati 32,5 % 

učencev. 33,1 % jih je enačbo podalo nepravilno ali nepopolno; nepravilno urejena 

enačba (25,2 %), nepravilen zapis reaktantov (5,5 %) ter nesmiseln odgovor (2,5 %). 

Reaktante in produkte reakcije je pravilno opredelilo 31,3 % vseh učencev. Kar 61,3 % 

jih ni podalo odgovora (ali so na to pozabili). Ugotavljam, da učenci zelo površno 

sledijo navodilom besedila nalog. 
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4. Naloga – raztopina 

Tudi pri zadnji nalogi je bila podana krajša naloga v obliki besedila. Učenci morajo 

ugotoviti, katera izmed snovi (čaj in sladkor) ima vlogo topljenca oz. topila. V drugem 

delu naloge pa morajo izračunati masni delež topljenca v raztopini. Kako so bili uspešni 

pri posameznem delu naloge, prikazuje graf 4. 

 

Graf 4: Uspešnost reševanja pri 4. nalogi predpreizkusa znanja 

 

Velika večina učencev (85,9 %) je pravilno ugotovila vlogo sladkorja kot topljenca ter 

čaja kot topila. 11 % je vlogo obeh podalo ravno obratno. Na drugi del naloge (izračun 

masnega deleža) je pravilno odgovorila približno četrtina vseh učencev (25,2 %), 

nepravilnih odgovorov je bilo malo manj kakor polovica (46 %), malo nad četrtino 

učencev (28,8 %) pa izračuna ni podalo. Vsota učencev, ki niso odgovorili ali podali 

nepravilen izračun masnega deleža, predstavlja večino (74,8 %) učencev. Večina 

učencev ne razume pomena masnega deleža.  
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Dosežki učencev pri izpolnjevanju delovnih listov »Od 

soli do soli« 

1. Segment – načrtovanje in priprava eksperimentov  

Za uspešno reševanje delovnih listov morajo učenci najprej izpolniti celoten prvi 

segment, ki jih s pomočjo načrtovanja pripravi na izvajanje kemijskih eksperimentov.  

Segment je sestavljen iz petih nalog, od a) do e).  

a) Učitelj pred izvedbo učne enote v eno izmed čaš odtehta 3 g natrijevega klorida Na 

(s), v drugo pa 2 g kalijevega jodida KI(s). Naloga učencev je izračunati maso  

posamezne soli s pomočjo enačbe: m(topljenca) = m(raztopine) – m(topila). Sol ima 

vlogo topljenca, voda pa vlogo topila. Potrebne podatke razberejo iz besedila 1. 

naloge (maso raztopine) ter iz opredelitve problema na uvodni strani delovnega lista 

(maso vode). Uspešnost reševanja a) naloge je ponazorjena na grafu 5. 

 

Graf 5: Uspešnost učencev pri izračunu mase posamezne soli 

Učenci so bili pri izračunu mase topljenca (soli) zelo uspešni – pravilen odgovor jih je 

podalo 85,3 % za natrijev klorid oz. 84 % za kalijev jodid.  

 

b) Pri tej nalogi so morali učenci sklepati, da se bo topljenec hitreje raztopil, če bodo 

vodno raztopino premešali. Tudi v tem primeru je veliko učencev odgovorilo 

pravilno (91,4 %). Podali so tudi dva delno pravilna odgovora, in sicer da bi 

raztopino segrevali (6,1 %) ali ji dodali več vode (3,7 %).  
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c) Naloga zahteva zapis samo tistih kemijskih pripomočkov, ki jih potrebujemo za 

pripravo vodne raztopine. Sem spadajo čaša, merilni valj ter žlička.  Pravilno je 

odgovorila več kot tretjina učencev (36,3 %). Približno četrtina (24,5 %) je 

nepozorno prebrala navodila ter zapisala vse pripomočke, ki so našteti na uvodni 

strani izročkov, četudi pri pripravi niso potrebovali vseh. Delno pravilno (zapis 

enega ali dveh pripomočkov) je odgovorilo 40,8 % učencev. Med možnimi odgovori 

sem zasledil tudi navedbo reagentov (11,7 %) ter zaščitnih oblačil (4,9 %). 

 

d) & e)   Obe nalogi od učencev zahtevata opis priprave vodne raztopine posamezne soli 

–natrijevega klorida NaCl(aq) in kalijevega jodida KI(aq). 

Pričakovan opis z besedami je: »V merilnem valju odmerim 20 mL destilirane vode. 

Vodo prelijem v čašo, kjer je sol. Nato vsebino (raztopino) premešam z žličko«. 

Uspešnost navedbe opisa je prikazana na grafu 6. 

 

Graf 6: Uspešnost učencev pri opisu priprave vodne raztopine soli 

 

Malo manj kakor polovica učencev (46 % in 41,1 %) je pripravo raztopine opisala  

pravilno. Približno četrtina (28,8 % in 23,3 %) jih je podala pomanjkljiv opis. 

Največkrat so učenci pozabili zapisati, da bodo vodo odmerili v merilnem valju. V 4,3 

% in 4,9 % primerov je bila podana neprimerna ubeseditev (npr. »Vzameš sol. Vzameš 

vodo in premešaš.«). Ostali učenci pa  (20,9 % in 30,7 %)  pa odgovora niso zapisali. 
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2. Segment – izvedba eksperimentov 

Drugi segment predstavlja glavni del celotne učne enote, saj lahko učenci samo s 

pomočjo pravilne izvedbe kemijskih poskusov in pozornega opazovanja razrešijo 

začetni problem svojega raziskovanja. Izvedba prav tako vpliva na pravilno nadaljnje 

reševanje delovnega lista. Nalog je šest, od a) do f). 

a) Najprej so morali učenci v tabelo zapisati vse možne kombinacije parov vodnih 

raztopin (treh) soli. 92,6 % učencev je uspelo zapisati vse možne kombinacije. 

Nekaj je bilo takšnih odgovorov (1,2 %), kjer sta bili podani dve pravilni in ena 

nepravilna kombinacija.  Napake so se pojavile zaradi nepravilnega zapisa kemijske 

formule soli   (3,1 %) ter zaradi pripisa kemijske formule vode pri posamezni 

kombinaciji (3,1 %). 

 

b) Učenci so na osnovi zapisov kombinacij parov soli začeli izvajati poskuse in 

zapisovati opažanja. Poskuse so izvajali v epruvetah, raztopine soli so dodajali s 

pomočjo Pasteurjevih pipet v enakih volumskih razmerjih. Njihova opažanja 

povzema graf 7. 

 

Graf 7: Uspešnost učencev pri opazovanju kemijskih reakcij 
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Legenda: 

Na/K … NaCl + KI 

Na/Ag … NaCl + AgNO3 

K/Ag … KI + AgNO3 

Učenci so imeli najmanj težav pri opazovanju mešanja raztopine natrijevega klorida in 

kalijevega jodida (NaCl + KI), saj je večina (88,2 %) pravilno ugotovila, da v tem 

primeru ni opaznih sprememb oz. da končna raztopina ostane brezbarvna. Pri ostalih 

dveh kombinacijah pa je bila uspešnost precej manjša (39,3 % in 37,4 %). Kot pravilen 

odgovor se razume navedba spremembe barve raztopine (bela in rumena) ter da se na 

dnu epruvete pojavijo usedline. Približno polovica učencev (49,7 % in 54,6 %) je 

odgovorila delno pravilno, kar pomeni, da so zapisali le spremembo barve ali nastajanje 

oborine. Nekaj učencev (9,3 %, 8,5 % in 6,2 %) je pri posamezni kombinaciji pripisalo 

nepravilen ali nesmiseln odgovor. Med slednjimi so se pojavili: »raztopini se mešata«; 

»raztopini se ne mešata«; »pojavi se penjenje« ali pa so učenci svoje opažanje zapisali v 

nepravilen stolpec. 

 

c) Naloga od učencev zahteva, da na osnovi opažanj (sprememba barve raztopine in 

nastajanje trdne snovi na dnu epruvete) zapišejo ugotovitve. Več kakor tri četrtine      

(76,1 %) učencev je odgovorilo pravilno. Od tega je približno četrtina (27,6 %) 

poleg ugotovitve navedla tudi opažanje iz prejšnje naloge. Na vprašanje je narobe 

odgovorila petina učencev (20,2 %). Slednji so namesto »ugotovitve« zapisali le 

svoja »opažanja«, kar pomeni, da ne razlikujejo med pojmoma opažanje in 

ugotovitev. Tudi pri tej nalogi je manjši delež učencev (3,7 %) pustilo prazno polje 

za odgovor. 
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d) Naloga je zasnovana po načelu nevihte možganov. Od učencev zahteva, naj 

navedejo čim več primerov, pri katerih bi tudi opazili ali zaznali potek kemijske 

reakcije. Pogostost njihovih idej oz. koliko odstotkov učencev je zapisalo 

posamezen primer, je predstavljeno na grafu 8. 

 

 

Graf 8: Primeri atributov za potek kemijske reakcije 

Legenda: 

E … eksplozija 

ST … sprememba temperature reakcijske zmesi 

M … izhajanje ali nastajanje mehurčkov  

V … pojavitev neprijetnega vonja  

P … penjenje, nastajanje pene  

Vol … sprememba volumna reakcijske zmesi 

G … gorenje ali pojavitev plamena 

SAS … sprememba agregatnega stanja  

R … razžiranje snovi 

Najpogosteje se pojavljajo naslednji odgovori: »eksplozija« (31,9 %), »sprememba 

temperature« (24,5 %) ter »nastajanje mehurčkov« (17,8 %). V povprečju so učenci 

navedli 2,1 primer. 
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e) Učenci so morali predlagati drugačen način izvedbe poskusov (mešanje parov 

raztopin soli med seboj) oz. zapisati, kako drugače bi se lahko lotili 

eksperimentiranja namesto v epruvetah. Tudi tokrat je bilo možnih več odgovorov. 

Kot pravilno sem štel vsako izvedbo v smiselnem kemijskem ali gospodinjskem 

pripomočku (čaši, erlenmajerici, urnem steklu, blistru, kozarcu, posodi …). Večina 

odgovorov učencev (78,5 %) je bila pravilna. Med slednjimi se je najpogosteje 

pojavila izvedba v čaši (69,9 %). Ostali primeri so bili manj pogosti (v merilnem 

valju, loncu, erlenmajerici in na urnem steklu). Manj kakor petina učencev (19 %) 

na vprašanje ni odgovorila, nekaj primerov (2,5 %) pa je bilo neprimernih ali 

nesmiselnih. 

 

f) Z vprašanjem sem želel opozoriti in preusmeriti pozornost učencev na ekonomično 

izrabo kemikalij pri pouku kemije. Prav zaradi tega so eksperimentirali v majhnih 

epruvetah. Porazdelitev učenčevih odgovorov prikazuje graf 9. 

 

Graf 9: Pravilnost odgovorov pri 2. f) nalogi delovnega lista 

Pri vprašanju je pravilno odgovorila četrtina učencev (25 %) in približno toliko (24 %) 

jih odgovora ni podalo. Le malokdo (2 %) je zapisal svoje sklepanje, ki je bilo 

nepravilno. Največ učencev (49 %) pa je navedlo delno pravilen odgovor. Med takšnimi 

odgovori najdemo naslednje primere: v epruveti (1) »je izvajanje poskusov bolj varno«, 

(2) »lažje opazimo spremembe«, (3) »je delo bolj priročno«.  
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3. Segment – razrešitev problema 

Glavni namen tretjega segmenta je iskanje netopnih soli, ki nastanejo pri 

eksperimentiranju. Segment sestavljajo naloge a), b) in c).  

a) Naloga je bila oblikovana v dveh različicah, ki se razlikujeta v težavnosti. V prvi 

različici so morali učenci samostojno zapisati enačbe kemijskih reakcij, ki so 

potekle pri mešanju parov raztopin soli. V drugi pa so morali enačbe le dopolniti. 

Zaradi večje samostojnosti in težavnosti pri izpolnjevanju prve različice sem 

predvideval, da bodo učenci pri slednji v povprečju dosegli manj točk.  

Ob mešanju vodnih raztopin natrijevega klorida NaCl (aq) in kalijevega jodida KI (aq) 

ni bilo opaznih sprememb, kar pomeni, da kemijska reakcija ni potekla. Zaradi tega 

enačbe kemijske reakcije ni mogoče zapisati. Učenci so morali slednje ustrezno 

označiti. Pri tem je pravilno odgovorila večina učencev (81,6 %). Ostali odgovora niso 

napisali (12,2 %) ali so enačbo vseeno oblikovali (6,2 %). 

Uspešnost pri zapisu in dopolnitvi enačbe kemijsk ih reakcij ob kombiniranju vodnih 

raztopin natrijevega klorida NaCl (aq) in srebrovega nitrata AgNO3 (aq) ter kalijevega 

jodida KI (aq) in srebrovega nitrata AgNO3 (aq) je ponazorjena na grafu 10. 

 

Graf 10: Uspešnost učencev pri zapisu in dopolnjevanju enačb kemijskih reakcij 

Iz grafa 10 je razvidno, da je porazdelitev pravilnosti odgovorov v obeh primerih 

mešanja zelo podobna. Kemijski enačbi je popolnoma pravilno uspelo zapisati manj 

kakor polovica učencev (38,7 % oz. 40,5 %). Slaba tretjina (32,5 % oz. 30,1 %) je 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

pravilen zapis nepopolen zapis ni odgovora 

O
d

st
o

te
k

 

NaCl + AgNO3 

KI + AgNO3 



[31] 

 

enačbi podala v nepopolni ali nepravilni obliki. Pri tem so napravili določene napake: 

(1) manjkajoči zapis agregatnih stanj reaktantov in produktov, (2) zapis samo enega 

izmed produktov, (3) nepravilna kemijska formula netopne soli (»ClAg«, »AgCl2« in 

»Ag«) ter (4) nepravilno označeno agregatno stanje netopne soli. Podoben in 

presenetljivo visok odstotek učencev (28,8 % oz. 29,4 %) se zapisa ali dopo lnjevanja 

enačb sploh ni lotil. 

Če med seboj primerjam povprečno število točk, ki so jih učenci dosegli pri posamezni 

različici 3. a) naloge, lahko ugotovim, da so bili uspešnejši pri drugi različici 

(dopolnjevanje kemijske enačbe), ki je bila po težavnosti manj zahtevna. Tu so v 

povprečju zbrali 3,3 točke, pri zahtevnejši različici (samostojen zapis enačb) pa 2,1 

točko. Pri nalogi je bilo maksimalno število točk 4.  

 

b) Naloga neposredno predstavlja razrešitev problema učne enote, saj so morali učenci 

našteti netopne soli, ki nastanejo pri njihovem eksperimentiranju. Poleg tega so 

morali za posamezno sol zapisati pripadajočo barvo. Graf 11 prikazuje odstotkovni 

delež učencev, ki so uspeli poiskati netopni soli (srebrov klorid AgCl in srebrov 

jodid AgI) in so s tem rešili zadan problem. 

 

Graf 11: Uspešnost učencev pri razrešitvi problema (poiskati pravilne netopne soli)  

 

S pozornim opazovanjem eksperimentov (naloga 2. b) ter s pomočjo enačb kemijskih 

reakcij (naloga 3. a) je manj kakor polovici učencev (44,2 %) uspelo poiskati netopne 

soli. Ostali učenci (55,8 %) so bili pri reševanju problema neuspešni. Relativno velik 
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delež učencev   (31,9 %) odgovora ni zapisalo. Manj kakor petina (17,2 %) je bilo 

takšnih odgovorov, kjer so bile naštete nepravilne soli (npr. »apnenec«, »kalijev nitrat 

KNO3«, »natrijev nitrat NaNO3«). Ostali učenci (6,7 %) pa so pravilno podali le barvo 

iskanih soli. 

 

c) Pri zadnji nalogi delovnega lista morajo učenci predvidevati, da pri hipotetičnemu 

mešanju vodne raztopine kalcijevega klorida CaCl2(aq) in srebrovega nitrata 

AgNO3(aq) nastane bela oborina srebrovega klorida AgCl(s). Poleg tega morajo 

zapisati urejeno enačbo kemijske reakcije. Število  učencev, ki je uspelo podati 

pravilno sklepanje (44,8 %), je praktično enako številu učencev, ki so poiskali 

netopne soli pri prejšnji 3. b) nalogi (44,2 %). Ugotavljam, da so bili tisti učenci, ki 

so uspeli pravilno prepoznati netopni soli, ki sta nastali pri mešanju parov vodnih 

raztopin soli, sposobni prenesti pridobljeno znanje na nov primer, višje težavnostne 

oz. taksonomske stopnje, ki preverja analizo znanja. Na drugi strani graf 12 

prikazuje, kako uspešni so bili učenci pri zapisu kemijske enačbe. V graf so 

vključeni samo tisti učenci, ki so pri nalogi predvideli nastanek netopnega 

srebrovega klorida, saj ostali enačbe niso zapisali.  

 

Graf 12: Uspešnost pri zapisu enačbe kemijske reakcije (3.c naloga) 

 

Od omenjenega števila učencev (73) jih je približno tretjina (30 %) brez napak zapisala 

urejeno enačbo kemijske reakcije. Preostanek učencev je pri temu delu naloge napravil 

nekaj napak. Med najpogostejšimi so bile (1) neurejena enačba, (2) nepravilen ali 

manjkajoč zapis agregatnih stanj ter (3) napačen zapis kemijskih formul produktov (npr. 

»CaNO3«, »AgCl2«, »ClAg«). Več kakor polovica učencev (56 %) je podala zapis 
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enačbe z eno ali dvema manjšima napakama (delno pravilno). Preostali učenci (14 %) 

so naredili vsaj tri napake ali enačbe niso zapisali. Relativno majhen delež pravilno 

zapisanih enačb kemijskih reakcij ni presenetljiv, saj so imeli učenci že pri preizkusu 

preverjanja predznanja precej težav pri podobni nalogi (graf 3). 

 

Dosežki učencev pri preizkusu znanja 

1. Naloga – kemijska reakcija 

Naloga je izbirnega tipa z več pravilnimi odgovori. Učenci so morali sklepati, v katerem 

od podanih primerov (v epruveti) poteče kemijska reakcija. Možni so bili štirje 

odgovori, od tega so trije pravilni. Spodnji graf (graf 13) prikazuje pogostost 

obkroženih odgovorov. Zelena barva predstavlja pravilne, rdeča pa nepravilne 

odgovore. 

 

Graf 13: Delež obkroženih odgovorov učencev pri 1. nalogi preizkusa znanja 

 

Dve tretjini učencev (65,9 %) je pravilno ugotovilo, da je izločanje mehurčkov eden 

izmed atributov kemijske reakcije. Manj je bilo pravilih odgovorov v primeru, da se pri 

reakciji epruveta segreje (38 %) ter da nastane oborina (47,9 %). Manj kakor petina 

učencev (17,2 %) je sklepala narobe in obkrožila, da je reakcijska zmes po mešanju 

vodnih raztopin soli brezbarvna. Učenci so nalogo reševali relativno slabo, saj je v 

povprečju le polovica učencev (50,6 %) obkrožila pravilen odgovor. Delež učencev 

(76,1 %), ki so pri učni enoti prepoznali, da nastanek oborine pomeni potek kemijske 
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reakcije, je presenetljivo večji kakor pri slednji nalogi (47,9 %). Slabši rezultat je morda 

posledica enotedenskega premora med izpolnjevanjem delovnih listov in preizkusa 

znanja, ki je negativno vplival na pomnjenje učencev. Prav zaradi tega je utrjevanje na 

novo pridobljenih znanj iz predhodne učne ure nujno. 

 

2. Naloga – topnost 

Naloga učence sprašuje, zakaj je težje pripraviti vodno raztopino krede (kalcijevega 

karbonata) v primerjavi s pripravo vodne raztopine morske soli (natrijevega klorida). Na 

razliko v topnosti med omenjenima solema je pravilno sklepala polovica učencev (50,3 

%). Dvajsetina učencev (4,9 %) je podala nepravilen odgovor, med njimi je bil 

najpogostejši: »Kalcijev karbonat z vodo ne reagira.« Malo manj kakor polovica 

učencev (44,3 %) pa na vprašanje ni odgovorila. Glede na manjšo zahtevnost naloge je 

polovična uspešnost odgovorov precej presenetljiva.  

 

3. Naloga – raztopina srebrovega nitrata 

Tudi ta naloga je izbirnega tipa s samo enim pravilnim odgovorom. Sestavljena je iz 

treh podnalog. Pri prvi so morali učenci vedeti, da ima trdna sol srebrovega nitrata 

vlogo topljenca. Večina odgovorov (76,7 %) je bila v tem primeru pravilnih. Pri drugi 

podnalogi so morali učenci iz podane mase topila in topljenca izračunati maso 

raztopine. Dve tretjini učencev (66,3 %) je obkrožilo pravilen odgovor. Relativno veliko 

učencev (21,5 %)  je zamenjalo maso raztopine (200 g) z maso topljenca (10 g), kar 

pomeni, da so slednji nepozorno prebrali vprašanje pri nalogi. Zadnja, tretja podnaloga 

sprašuje po odstotni koncentraciji pripravljene raztopine. Polovica učencev (49,1 %) je 

na vprašanje odgovorila pravilno. 17,8 % je bilo takšnih odgovorov, ki kažejo, da 

učenci ne poznajo razlike med odstotno koncentracijo (koliko »procentna« je raztopina) 

in masnim deležem. Prav toliko učencev (17,8 %) je koncentracijo izračunalo kot 

količnik med maso topila in maso topljenca (190 g : 10 g).  
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4. Naloga – dopolnjevanje 

Učenci so morali smiselno dopolniti besedilo s sedmimi praznimi polji. Naloga 

preverja, kako dobro so si učenci zapomnili potek ter ugotovitve pri učni enoti »Od soli 

do soli«. Gre za najpomembnejšo nalogo pri preizkusu znanja, saj lahko z njo sklepamo  

na vpliv izkustvenega učenja pri pouku kemije. Uspešnost dopolnjevanja je prikazana 

na grafu 14. 

 

Graf 14: Uspešnost učencev pri dopolnjevanju besedilne naloge  

Večina učencev (66,3 %) je pravilno dopolnila vsaj pet praznih polj. Na podlagi 

relativno velike uspešnosti pri reševanju naloge lahko sklepamo na pozitiven vpliv 

izkustvenega pristopa pri pouku kemije. 

5. Naloga – kemijska enačba  

Pri nalogi so podani vsi reaktanti in produkti pri poteku kemijske reakcije med 

kalcijevim kloridom CaCl2 in kalijevim karbonatom K2CO3. Učenci so morali zapisati 

urejeno enačbo podane reakcije ter reaktantom in produktom dodati ustrezna agregatna 

stanja. Le manjši delež učencev (14,1 %) je rešil nalogo popolnoma pravilno. Pri zapisu 

enačbe so se pojavljale naslednje napake: (1) nepravilne kemijske formule produktov 

(21,5 %), (2) manjkajoči zapis vsaj enega izmed produktov (11 %), (3) manjkajoči zapis 

agregatnih stanj (22,1 %), napačen zapis agregatnega stanja nastale oborine kalcijevega 

karbonata (10,4 %), neurejena kemijska enačba (4,3 %). Več kakor tretjina vseh 

učencev (36,2 %) je pri nalogi pustila prazen prostor oz. na nalogo ni odgovorila.  
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Statistična analiza 

Med uspešnostjo reševanja preizkusov znanja in sprotnim izpolnjevanjem delovnega 

lista so bile prepoznane na osnovi statistične analize soodvisnosti na ravni 

signifikantnosti p < 0,01 (tabela 4).  

 
Tabela 4: Korelacije med uspešnostjo na preizkusih znanja in delovnem listu 

 Delovni list Preizkus 

Predpreizkus  ,461
** ,641

** 

Delovni list  ,460
** 

** Korelacija je pomembna na ravni signifikantnosti  0.01 

 
Učenci, ki so bolje reševali predpreizkus znanja, so bili statistično pomembno 

uspešnejši tako pri izpolnjevanju delovnega lista kakor tudi na preizkusu znanja. S tem 

izidom lahko potrdimo drugo raziskovalno hipotezo, saj so učenci z boljšim 

predznanjem dosegli tudi boljše rezultate pri izkustvenemu pouku (reševanje delovnega 

lista). Poleg tega so bili učenci z boljšimi rezultati pri izpolnjevanju delovnega lista 

statistično pomembno uspešnejši pri reševanju preizkusa znanja. Slednji izid pa pomeni 

potrditev prve raziskovalne hipoteze, saj s tem lahko sklepamo, da je izkustveni pouk 

pozitivno vplival na znanje učencev. 
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Zaradi boljše preglednosti nad rezultati učencev pri predpreizkusu in preizkusu znanja 

sta bili napravljeni tabeli 5 in 6. 

Tabela 5: Sinteza rezultatov predpreizkusa znanja  

Naloga  Pravilno  

(%) 

Napačno 

(%) 

Ni 

odgovora 

(%) 

Opombe  

1a) Poimenovanje 

soli na osnovi 
formule soli – KI 

79 16 5 

Učenci niso imeli težav 

pri poimenovanju 
binarne spojine. 

1b) 

Poimenovanje 
soli na osnovi 

formule soli – 
CaCl2 

90 5 5 

Večina učencev je 

pravilno poimenovala 
binarno spojino. 

1c) Poimenovanje 
soli na osnovi 

formule soli – 
NaNO3 

33 56 11 

Učenci slabo poznajo 
poimenovanje nitrata. 

1d) 

Poimenovanje 
soli na osnovi 
formule soli – 

F2S3 

28 58 14 

Polovica učencev (50 

%) je železov sulfid 
poimenovala kot sulfat. 

2a) Iz imena soli 
zapisati formulo – 

CuSO4 
10 83 7 

Več kot polovica 
učencev (62 %) je 

zapisala formulo sulfida 
namesto sulfata. 

2b) Iz imena soli 

zapisati formulo – 
CaBr2 29 66 5 

53 % učencev je 

namesto dvojke (CaBr2) 
pri kalcijevem bromidu 
zapisalo napačno število 

(CaBrx). 

2c) Iz imena soli 
zapisati formulo –

AlCl3 21 75 4 

68 % učencev je 
namesto trojke (AlCl3) 

pri aluminijevem 
kloridu zapisalo 
napačno število (AlClx). 

2d) Iz imena soli 

zapisati formulo – 
NaF 

72 25 3 

17 % učencev je 

zapisalo napačno število 
ob koncu formule 

(NaFx). 

3a) 
Prepoznavanje 

reaktantov in 
produktov na 
osnovi besednega 

opisa poteka 

31 8 61 

Velik delež učencev 
odgovora ni podal. 

Izmed napačnih 
odgovorov je   5,5 % 
učencev namesto 

poimenovanja reaktante 
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reakcije in produkte samo 

označilo. 

3b) Zapis enačbe 
kemijske reakcije 

33 33 34 
Učenci so imeli težave 
pri zapisu enačb.  

4a) 

Prepoznavanje 
topila in topljenca 
iz opisa raztopine 

86 11 3 

Večina odgovorov je 

bila pravilnih. 

4b) Računanje 

masnega deleža 
topljenca v čaju 

25 46 29 

Delež pravilnih 

odgovorov (25 %) je 
enak deležu odgovorov, 

kjer so učenci zapisali 
napačno formulo za 
izračun masnega deleža.  

 

Tabela 6: Sinteza rezultatov preizkusa znanja 

Naloga  Pravilno  

(%) 

Napačno 

(%) 

Ni 

odgovora 

(%) 

Opombe  

1a) 
Prepoznavanje 

atributov 
kemijske reakcije 
– izločanje 

mehurčkov 

66 34 / 

Učenci so nalogo 
relativno slabo reševali 

(obkroževali). Večji 
delež učencev je pravilno 

ugotovil le, da 
brezbarvna raztopina ni 
atribut za kemijsko 

reakcijo. 

1b) 
Prepoznavanje 

atributov 
kemijske reakcije 
– brezbarvna 

raztopina 

83 17 / 

1c) 
Prepoznavanje 

atributov 
kemijske reakcije 
– epruveta se 

segreje  

38 62 / 

1d) 
Prepoznavanje 

atributov 
kemijske reakcije 

– nastanek 
oborine 

48 52 / 

2) Ugotavljanje 
razlike v topnosti 

(CaCO3 in NaCl) 
50 5 45 

Polovica učencev je 
prepoznala fizikalno 

lastnost (topnost), po 
kateri se soli razlikujeta. 

3a) 

Prepoznavanje 
77 22 1 

/ 
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vloge trdne soli 

kot topljenca 

3b) Izračun mase 
raztopine 

66 32 2 

22 % učencev je 
odgovorilo »10 g«, kar je 
masa topljenca (soli), ki 

je že podana v besedilu.  

3c) Izračun 
odstotne 

koncentracije 

49 45 6 
18 % učencev je podalo 
masni delež namesto 

odstotne koncentracije. 

 

 
Uspešno 

(%) 

Srednje 

uspešno 

(%) 

Neuspešno 

(%)  
Opombe, opazke 

4) Dopolnjevanje 
besedila o učni 

enoti »Od soli do 
soli« 

66 22 12 

V povprečju so učenci 
pravilno izpolnili pet od 

sedmih praznih polj, kar 
pomeni 70 % uspešnost.  

 

 
Pravilno 

(%) 

Delno 

pravilno 

(%) 

Ni 

odgovora 

(%) 

Opombe, opazke 

5) Zapis enačbe 
kemijske reakcije 

14 50 36 

Najpogostejši napaki sta 
bili napačen zapis 

kemijskih formul in 
manjkajoči zapis 
agregatnih stanj. 

 

Porazdelitev doseženih točk na predpreizkusu znanja med sodelujočimi testiranci 

(N=163) je prikazana na grafu 15. 

 
Graf 15: Točke dosežene na predpreizkusu znanja 
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Na predpreizkusu znanja je triindevetdeset učencev doseglo 3,5 ali manj točk, 

sedemdeset učencev pa je doseglo 4 ali več točk. Le dva učenca sta dosegla maksimalno 

število točk. To pomeni, da je manj kot polovica učencev (46,6 %)  predpreizkus znanja 

pisala pozitivno, graf 15. 

 

Porazdelitev točk na preizkusu znanja je drugačna od porazdelitve na predpreizkusu. 

Manj kot polovica  učencev (76) je dosegla na preizkusu znanja le 5 ali manj točk, 

sedeminosemdeset učencev pa je doseglo več kot 5,5 točk, 5 učencev je doseglo 

maksimalno možno število točk, graf 16. 

 
Graf 16: Porazdelitev doseženih točk na preizkusu znanja  

 

Lahko trdimo, da je več kot polovica (53,3 %)  učencev pisala preizkus znanja 
pozitivno. 

 

Znatno bolje so se učenci izkazali pri izpolnjevanju delovnega lista. Le osemnajst 

učencev  (11 %) je doseglo 12 ali  manj točk, vsi ostali (88,9 %) so dosegli več kot 12,5 

točk, graf 17. 
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Graf 17: Porazdelitev točk pri reševanju delovnega lista 

 
Čeprav je samo en učenec dosegel maksimalno število točk, ne smemo zanemariti, da 

jih je kar štiriinšestdeset (39 %) doseglo od 20 do 24,5 točk, kar ocenjujemo kot izredno 

dober dosežek. 

 

Primerjava dosežkov med spoloma 

S pomočjo T-preizkusa so bile med spoloma ugotovljene statistično pomembne razlike 

v dosežkih, tako na predpreizkusu in preizkusu znanja kakor tudi pri reševanju 

delovnega lista. Deklice so dosegle statistično pomembno boljše rezultate od dečkov na 

ravni signifikantnosti p < 0,01 (tabeli 7 in 8). 

 
Tabela 7: Razlike med spoloma v uspešnosti reševanja testov znanja in delovnega lista  

 
Spol         N       M     SD 

Predpreizkus  

M 75 3,34 1,79 

Ž 88 4,27 1,88 

Preizkus  

M 75 5,02 2,29 

Ž 88 6,68 2,58 

Delovni list 

M 75 15,79 4,15 

Ž 88 19,02 3,73 
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Tabela 8: Statistična pomembnost razlik – T-preizkus 

 t df                p 

Predpreizkus  
-3,226 161 ,002 

   

Preizkus  
-4,302 161 ,000 

   

Delovni list -5,221 161 ,000 

 

Primerjava dosežkov učencev med sodelujočimi 

šolami 

One-way ANOVA pokaže tudi med sodelujočimi šolami statistično pomembne razlike 

v znanju in reševanju delovnega lista, tabele 9, 10 in 11. Vendar so razlike med 

uspešnostjo učencev sodelujočih šol znatno manjše, kot so razlike v uspešnosti med 

spoloma. 

 
Tabela 9: Deskriptivna statistika reševanja testov znanja in delovnega lista 

  Kode šol         N      M    SD 

Predpreizkus  

Le 19 4,03 2,05 

IS 33 3,41 1,92 

IK 36 4,21 1,77 

FA 37 4,08 1,77 

TO 38 3,55 1,99 

Delovni list 

Le 19 19,82 2,39 

IS 33 15,96 5,03 

IK 36 18,01 3,56 

FA 37 16,91 3,88 

TO 38 17,92 4,65 

Preizkus  

Le 19 6,45 2,19 

IS 33 5,55 2,58 

IK 36 6,47 2,42 

FA 37 5,26 2,99 

TO 38 6,08 2,4 
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Tabela 10: Statistična pomembnost razlik ANOVA 

Inštrument df    M F p 

Predpreizkus  

Delovni list 

Preizkus  

4 4,239 1,189 ,318 

4 52,463 3,074 ,018 

4 9,531 1,449 ,220 

 

Tabela 11: Post Hoc Test 

                    Kode šol                                       MD        SD                               p 

Delovni 
list 

Le IS 3,8612
*  1,1896 ,001 

FA 2,9104
*  1,1659 ,014 

IK IS 2,0593
*  ,9956 ,040 

TO IS 1,9665
*  ,9829 ,047 

Preizkus  IK FA 1,2155
*  ,6004 ,045 

 

 

Med šolami na predpreizkusu znanja niso bile ugotovljene statistično pomembne razlike 

v dosežkih (tabela 10). Lahko trdimo, da so bili učenci in učenke sodelujočih šol po 

predznanju izenačeni. Post Hoc Test (tabela 11) pokaže na preizkusu znanja statistično 

pomembno razliko na ravni signifikantnosti p<,05 samo med šolama s kodama IK in 

FA. Učenci in učenke šole IK (6,47/11t) so reševali preizkus statistično pomembno 

bolje od učencev in učenk šole FA (povprečen dosežek 5,26 t/11 t). Največje razlike 

med sodelujočimi šolami so se pokazale pri uspešnosti sprotnega reševanja delovnega 

lista, ki je spremljal izvajanje poskusov. Učenci šole s kodo TO so bili pri sprotnem 

reševanju delovnega lista statistično pomembno uspešnejši od šole s kodo IS, tudi 

učenci iz šole s kodo IK so bili uspešnejši od učencev šole s kodo IS, p< 0,05. Učenci 

šole s kodo Le pa so bili uspešnejši tako od učencev šole IS kakor tudi šole FA. Učenci 

šole Le so bili najuspešnejši pri reševanju delovnega lista, tabeli 9 in 11. 
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Motivacija in uspešnost učencev pri naravoslovju 

in kemiji 

 
Soodvisnost med motivacijskimi značilnostmi učencev in njihovo samopodobo ter 

uspešnostjo učencev pri naravoslovju in kemiji smo preverjali s pomočjo 

motivacijskega vprašalnika. Motivacijski vprašalnik je izpolnilo dvesto triintrideset 

učencev. Z vprašalnikom smo preverjali tudi odnos učencev do izvedenega 

izkustvenega pristopa ter odnos do različnih učnih strategij, ki se pogosto uporabljajo v 

naših šolah. Vprašalnik  za preverjanje motivacije ni bil kodiran enako kot inštrumenti 

za preizkus znanja, zato ni možna primerjava med dosežki na preizkusih znanja in 

motivacijo. Ker so lestvice za vrednotenje posameznih vrst motivacije (kontrolirane, 

regulirane, notranje)  in samopodobe  sestavljene iz več postavk, je bila najprej za vsako 

vrsto motivacije in samopodobo opravljena analiza zanesljivosti z uporabo algoritma 

Cronbach alfa, ki omogoča prepoznavanje razmer ij med posameznimi postavkami v 

lestvici. Dobljeni korelacijski koeficient pa omogoča oceno zanesljivosti lestvice. 

Vrednost Cronbach alfa za notranjo motivacijo je 0,850, za kontrolirano 0,563, za 

regulirano 0,671 in za samopodobo 0,900. Iz dobljenih koeficientov lahko sklepamo, da 

so dobljene lestvice dokaj zanesljive.  

 

Testirance smo glede na vrednosti posameznih kategorij motivacije in samopodobe, z 

uporabo K-tega najbližjega soseda, združili v gruče. V primeru, ko je bil k=2, smo 

dobili dve gruči učencev, tabela 10, ki se bistveno razlikujeta po povprečnih vrednostih 

vseh kategorij motivacije in samopodobe. Za Gručo 1, ki smo jo poimenovali gruča 

dobre kvantitete in kakovosti, je značilno, da je povprečna vrednost regulirane 

motivacije 3,91 in notranje motivacije 3,41, kontrolirana motivacija pa je blizu 

povprečja 3,19. Gruča slabe kakovosti in kvantitete, Gruča 2, pa ima vse parametre 

motivacije in samopodobe pod povprečjem (tabela 10). Učenci, ki so se klasificirali v to 

gručo, so slabo notranje motivirani za učenje, tudi zunanji dejavniki, kot so pohvala, 

nagrada in podobno, ne vplivajo bistveno na rezultate učenja. O svojih sposobnostih 

učenja imajo slabo mnenje, na kar kaže podpovprečna vrednost za samopodobo (tabela 

12) (Vansteenkiste idr., 2004, Vrtačnik idr., 2010). 
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Na podlagi rezultatov motivacijskega vprašalnika lahko sprejmemo tudi tretjo 

raziskovalno hipotezo, kajti na dosežke učencev (ocena iz naravoslovja in kemije) 

najbolj vplivata akademska samopodoba ter kakovost motivacije. 

 
Tabela 12: Končni centri gruč 

            Gruča 

 1  2 

Kontrolirana 3,19 2,82 

Regulirana 3,91 2,80 

Notranja 3,47 1,94 

Samopodoba  4,40 2,75 

 

Primerjava pripadnosti učencev gruči in povprečne ocene iz naravoslovja in kemije, ki 

smo jo naredili s pomočjo T-preizkusa, pokaže statistično pomembne razlike povprečja 

obeh ocen, glede na pripadajočo gručo, tabeli 13 in 14. 

 
Tabela 13: Statistika gruč – povprečna ocena pri naravoslovju in kemiji 

  

  N    M SD 

Ocena 
naravoslovje  

Gruča 1 112 4,67 0,56 

Gruča 2 120 4,04 0,844 

Ocena 
Kemija 

Gruča  1 112 4,46 0,734 

Gruča 2 120 3,62 0,945 

 
Povprečni oceni pri naravoslovju in kemiji sta v gruči učencev dobre kakovosti in 

kvantitete (Gruča 1) statistično pomembno višji od povprečne ocene učencev v gruči 

slabe kakovosti in kvantitete (Gruča 2), tabeli 13 in 14. 

 
Tabela 14:  T-preizkus za neodvisne vzorce 

 t df p MD SD 
Ocena 
naravoslovje  

 
6,629 230 ,000 ,628 ,095 

Ocena  
kemija  

7,589 230 ,000 ,848 ,112 

 
Analizirali smo tudi razlike med ocenami iz kemije in naravoslovja med spoloma. 

Rezultati  so podani  v tabeli 15 in 16. 
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Tabela 15: Statistika spolov – povprečna ocena pri naravoslovju in kemiji  

Spol        N     M     SD 

Ocena  
naravoslovje  

M 112 4,12 ,814 
Ž 120 4,56 ,696 

 
Ocena 
kemija  

 
M 

112 3,74 ,984 

Ž 120 4,29 ,834 

 

Tabela 16: T-preizkus za neodvisne vzorce 

  t  df p  

 

  SD 

Ocena 
naravoslovje  

-4,459 230 ,000 -,442 ,099 

Ocena 
kemija  

-4,607 230 ,000 -,551 ,120 

 

Podobno kot pri preizkusih znanja in uspešnostjo reševanja delovnega lista (tabeli 5 in 

6), imajo deklice statistično pomembno (p  < 0,01) višje povprečne ocene tako iz kemije 

kakor tudi naravoslovja. Višje povprečne ocene iz kemije so gotovo prispevale tudi k 

bolj uspešnemu reševanju predpreizkusa, p reizkusa in delovnega lista, kar pa žal s 

statistično analizo ne moremo dokazati.  

Motivacija in odnos do izkustvenega pristopa pri 

učni uri »Od soli do soli« 

 

Z vprašalnikom smo preverjali tudi odnos učencev do izkustvenega pristopa pri 

izvajanju učne enote »Od soli do soli«. Kako so učenci v skupini dobre kakovosti in 

kvantitete (Gruča 1) in učenci v skupini slabe kakovosti in kvantitete (Gruča 2) 

ocenjevali različne elemente izkustvenega pristopa je podano v tabeli 17 in 18.  

 
 
Tabela 17: Statistika gruč – odnos učencev do izkustvenega učenja  

Število primerov v gruči         N      M     SD 

 vsebina, povezana z življenjem Gruča 1 112 3,57 1,105 
Gruča 2 121 2,21 1,058 

 
učiteljica je spremljala delo 

 
Gruča 1 

 
112 

 
3,84 

 
1,127 

Gruča 2 121 2,98 1,107 

 
možnost primerjanja rezultatov 

 
Gruča 1 

 
112 

 
3,29 

 
1,152 

Gruča 2 121 2,39 1,136 
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delali smo v parih  Gruča 1 112 4,07 ,984 
Gruča 2 121 3,49 1,134 

 
prevladovalo je sproščeno vzdušje  

 
Gruča 1 

 
112 

 
4,16 

 
1,062 

Gruča 2 121 3,43 1,283 

 
razumeli smo, kaj je raztopina 

 
Gruča 1 

 
112 

 
3,13 

 
1,572 

Gruča 2 121 2,80 1,406 

 
samostojno smo načrtovali 
poskuse 

 
Gruča 1 

 
112 

 
4,19 

 
,925 

Gruča 2 121 2,88 1,219 

 

 
Tabela 18: Statistična pomembnost razlik 

 

 t df p MD SD 

vsebina, povezana z življenjem 9,572 231        ,000 1,357 ,142 

 
učiteljica je spremljala delo 

 
5,901 

 
231 

 
,000 

 
,864 

 
,146 

 
možnost primerjanja rezultatov 

 
6,044 

 
231 

 
,000 

 
,906 

 
,150 

 
delo v parih 

 
4,184 

 
231 

 
,000 

 
,584 

 
,140 

 
prevladovalo je sproščeno vzdušje  

 
4,716 

 
231 

 
,000 

 
,731 

 
,155 

 
razumeli smo, kaj je raztopina 

 
1,657 

 
231 

 
,099 

 
,323 

 
,195 

 
samostojno smo načrtovali poskuse 

 
9,135 

 
231 

 
,000 

 
1,303 

 
,143 

 
     

 
 
Učenci so v gruči dobre kakovosti in kvantitete statistično pomembno višje  ocenili  

povezanost vsebine z življenjem, spremljavo učitelja pri izvajanju poskusov, možnost 

primerjanja rezultatov, izvajanje poskusov v parih, medsebojno pomoč, sproščeno 

vzdušje in dejstvo, da so lahko samostojno načrtovali poskuse, od učencev gruče slabe 

kakovosti in kvantitete,. Med gručama pa ni statistično pomembne razlike v oceni 

vpliva pristopa na razumevanje pojma raztopina.  

 

Z danim izidom lahko zavrnemo četrto raziskovalno hipotezo. Učenci obeh gruč so 

»sproščeno vzdušje« ocenili visoko, a ne najvišje. Dobro motivirani učenci so pri 

izkustvenemu pouku najbolj cenili »samostojno načrtovanje poskusov«, manj 

motivirani pa »delo v parih«.  
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Z naslednjim sklopom trditev smo preverjali, kaj pri učencih najbolj vpliva na 

pomnjenje snovi. Rezultati so podani v tabeli 19 in 20. 

 
Tabela 19: Statistika gruč – vpliv na pomnjenje snovi 

Največ si zapomnim:    N      M    SD 

če snov razloži učitelj Gruča 1 112 4,38 ,819 

Gruča 2 121 3,40 1,288 

se učim v paru Gruča 1 112 3,19 1,249 

Gruča 2 121 3,13 1,303 

se učim samostojno ob 

računalniku 

Gruča 1 112 2,67 1,165 

Gruča 2 121 2,47 1,265 

se učim ob učbeniku Gruča 1 112 3,33 1,311 

Gruča 2 121 2,71 1,363 

samostojno izvajam 

poskuse 

Gruča 1 112 3,07 1,327 

Gruča 2 121 2,50 1,385 

 

Tabela 20: Statistična pomembnost razlik – vpliv na pomnjenje snovi 

Največ si zapomnim: t df p MD SD 

če mi snov razloži učitelj 6,860 231 ,000 ,979 ,143 

se učim ob učbeniku 3,531 231 ,000 ,620 ,175 

izvajam poskuse 3,234 231 ,001 ,576 ,178 

 
 

Iz tabele 17 lahko razberemo, da učenci obeh gruč ocenjuje, da si največ zapomnijo od 

učiteljeve razlage. Statistično pomembne razlike med povprečnimi ocenami gruč na 

ravni signifikantnosti p < 0,01 so ugotovljene za učiteljevo razlago, samostojno učenje 

z učbenikom ter učenje ob izvajanju poskusov. V vseh treh primerih so vplive teh oblik 

učenja na pomnjenje snovi  višje ovrednotili  učenci gruče dobre kakovosti in kvantitete 

(Gruča 1). Na podlagi tega zavrnemo peto raziskovalno hipotezo, kajti učenci menijo, 

da samostojno izvajanje poskusov le povprečno vpliva na njihovo pomnjenje snovi.  

 

 

 

 

 

 



[49] 

 

Kako so učenci obeh gruč ocenjevali svojo uspešnost pri učni enoti »Od soli do  soli« , 

je podano v tabeli 21 in 22. 

 
Tabela 21: Statistika gruč – ocena uspešnosti pri učni uri 

Pri enoti "Od soli do soli" sem:     N   M   SD 

izpeljal/-a vse kombinacije 

mešanja raztopin soli 

Gruča 1 112 4,29 ,926 

Gruča 2 121 3,31 1,403 

ugotovil/-a, katere dvojice 

raztopin soli tvorijo oborino 

Gruča 1 112 4,28 1,015 

Gruča 2 121 3,29 1,307 

zapisal/-a in uredila enačbe 

reakcij 

Gruča 1 112 4,02 1,048 

Gruča 2 121 2,95 1,244 

ugotovil/-a, da sta AgCl in AgI 

težko topni soli 

Gruča 1 112 3,93 1,183 

Gruča 2 121 3,12 1,314 

želim si, da bi večkrat 

spoznavali snov podobno 

Gruča 1         112 4,40 ,972 

Gruča 2         121 3,99 1,201 

 

Tabela 22: Statistična pomembnost razlik med gručama – ocena uspešnosti pri učni uri 

Pri enoti "Od soli do soli" 

sem: t df p MD SD 

Izpeljal/-a vse 

kombinacije mešanja 

raztopin soli 

6,244 231 ,000 ,981 ,157 

Ugotovil/-a, katere 

dvojice raztopin soli 

tvorijo oborino 

6,406 231 ,000 ,988 ,154 

Zapisal/-a urejene 

enačbe 
7,054 231 ,000 1,067 ,151 

Ugotovil/-a, da sta AgCl 

in AgI težko topni soli 
4,898 231 ,000 ,805 ,164 

Želim si, da bi večkrat 

spoznavali snov podobno 
2,851 231 ,005 ,410 ,144 

 

Že statistika skupin (tabela 21) pokaže, da so učenci, ki pripadajo motivacijski gruči 

dobre kakovosti in kvantitete, v povprečju višje ocenili vse elemente, s katerimi smo 

opredelili uspešnost pri učni enoti, v primerjavi z učenci v gruči slabe kakovosti in 

kvantitete. Za večino elementov uspešnosti je bila ugotovljena signifikantnost razlik na 

ravni p < 0,01 (tabela 22). Ti učenci so višje ocenili uspešnost pri opredeljevanju števila 

možnih kombinacij mešanja raztopin soli, pri prepoznavanju parov soli, ki so tvorili 

oborine, pri  zapisu enačb reakcij in prepoznavanju netopnih soli. Zato so tudi ti učenci 

v večji meri od učencev Gruče 2 izrazili željo po večkratni uporabi izkustvenega 
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pristopa pri pouku kemije. Signifikantnost razlik med gručama je na ravni p < 0,05 

(tabela 22). 

Z zadnjim vprašanjem motivacijskega vprašalnika smo želeli izvedeti, na katerih 

srednjih šolah želijo učenci nadaljevati šolanje. Izbirali so lahko med: a) poklicno šolo, 

b) tehnično srednjo šolo, c) tehnično gimnazijo, d) ekonomsko gimnazijo, e) splošno 

gimnazijo, f) nisem se še odločil/-a. Analiza frekvenc odgovorov pokaže precejšno 

razpršenost rezultatov. Večina učencev, dvesto šest, se je že odločila za nadaljevanje 

šolanja. Za izbrano poklicno šolo, kot najbolj verjetno izbiro nadaljevanje šolanja na 

srednji stopnji se je odločilo devetdeset učencev, devetintrideset za tehnično šolo in 

devetdeset za splošno gimnazijo, zanimanje za ostale vrste šol je bilo znatno manjše. 

Morda je povečan interes za poklicne šole že posledica sprememb na trgu dela, ki 

ponuja večjo možnost zaposljivosti dijakom s končano poklicno šolo.  
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Sklepi 

V diplomski nalogi sem preučeval izkustveno učenje pri osnovnošolskem pouku kemije. 

Na osnovi teoretskih spoznanj iz danega področja in teorije samoodločanja SDT sem 

oblikoval lastno raziskavo. Glavni namen raziskovanja je bil ovrednotiti  kemijsko 

znanje devetošolcev, ki so ga pridobili pri izkustvenemu pristopu k učenju z uporabo 

enote »Od soli do soli«. Predpostavil sem, da aktivni učni pristop poveča kakovost 

znanja učencev in s tem pozitivno vpliva na pouk. Iz analize rezultatov delovnih listov 

učencev je razvidno, da večina učencev (85–90 %) ni imela večjih težav pri 

izpolnjevanju lažjih nalog znotraj učne enote – načrtovanju in pripravi vodnih raztopin 

soli, zapis vseh kombinacij raztopin soli, opazovanje kemijskih reakcij (graf 7). Med 

uspešno izpolnjene naloge v tem primeru štejem tudi tiste, pri katerih so učenci naredili 

manjšo napako, npr. da so pri načrtovanju poskusov pozabili našteti enega izmed 

pripomočkov. Pri nalogah, ki so od učencev zahtevale bolj abstraktno mišljenje oz. 

razmišljanje na višji ravni (npr., reševanje problemov in postavljanje hipotez, 

predvidevanja) pa je bila uspešnost reševanja bistveno manjša. Naloge takšnega tipa je 

pravilno rešila manj kakor polovica vseh učencev (> 45 %, graf 11). Tudi učenci, ki so 

morali samostojno zapisati enačbe kemijskih reakcij, so v povprečju dosegli manj točk 

(2,1 točke) pri dani nalogi, v primerjavi z učenci, ki so morali enačbe le dopolniti (3,3 

točke). Do podobnega zaključka o uspešnosti učencev pri nalogah različnih težavnosti 

so pri svoji raziskavi prišle tudi Vrtačnik, Sodja in Juriševič (2010). Pri analizi se je 

pokazalo tudi, da učenci relativno nepozorno in površno prebirajo navodila ali vprašanja 

pri posameznih nalogah. Slednje je razvidno predvsem iz dejstva, da je bilo veliko 

takšnih učencev, ki so pri predpreizkusu in preizkusu znanja ter na delovnem listu pri 

reševanju enačb kemijskih reakcij pozabili zapisati ustrezna agregatna stanja reaktantov 

in produktov. Ta ugotovitev je za samo raziskavo pomembna, kajti učenci lahko pri 

pouku kemije dosegajo slabše rezultate, ne le zaradi pomanjkljivega znanja, ampak tudi 

zaradi površnega branja nalog. Ob uporabi izključno ali povečini samo klasične metode 

poučevanja (frontalni pouk) pa bi bilo odkrivanje navedenih težav učencev pri reševanju 

preizkusov znanja še toliko težje. 

 

Na podlagi pozitivne korelacije (r = 0,461; p < 0,01) med rezultati predpreizkusa znanja 

in izpolnjevanja delovnega lista lahko sklepamo, da učenci z boljšim predznanjem 

kemije tudi bolj uspešno sproti izpolnjujejo naloge delovnega lista. S tem lahko 
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povzamemo, da se kemijsko znanje učencev skozi njihovo šolanje nadgrajuje ter da 

lahko njihovi trenutni dosežki relativno dobro napovedo učenčeve rezultate v 

prihodnosti ter kakšne so možnosti za izboljšanje le-teh rezultatov. Uspešnost  učencev 

pri izpolnjevanju delovnega lista je v  pozitivni povezavi (r = 0,460; p < 0,01) tudi z 

njihovimi dosežki na preizkusu znanja, kar pomeni, da je izkustveni pristop k učenju 

vplival na povečanje učinkovitosti znanja učencev. Pozitiven učinek izkustvenega 

učenja se izraža tudi v dejstvu, da je predpreizkus znanja pisala pozitivno manj kakor 

polovica vseh učencev (graf 15), preizkus znanja pa več kakor polovica (graf 16).  

 

Klasifikacija učencev z uporabo algoritma K-tega najbližjega soseda (k = 2) na osnovi 

povprečnih ocen za kontrolirano, regulirano in notranjo motivacijo ter samopodobo je 

pokazala dokaj enakomerno porazdelitev testirancev v dve po kakovosti motivacije  

bistveno različni gruči. Sto dvanajst učencev se je razporedilo v gručo dobre kakovosti 

in kvantitete (Gruča 1) in sto enaindvajset v gručo slabe kakovosti in kvantitete (Gruča 

2). Za prvo skupino učencev sta značilni nadpovprečni (M > 3) oceni za notranjo in 

regulirano motivacijo ter visoka povprečna ocena za samopodobo (4,40), ki pomeni, da 

so ti učenci prepričani v svoje sposobnosti, da se lahko neko snov naučijo bolje od 

sovrstnikov. Kakovost motivacije in samopodobe sta se zato močno odrazili tako na 

oceni iz naravoslovja kakor na oceni pri kemiji. Povprečni oceni sta za učence v Gruči 1 

statistično pomembno višji p<0,01 od ocen učencev v Gruči 2. Tudi vrednotenje 

različnih elementov izkustvenega pristopa učencev Gruče 1 in Gruče 2 pokaže ključne 

vplive motivacije in samopodobe na doživljanje izkustvenega pristopa pri učni enoti 

»Od soli do soli« in ocenjevanjem pridobljenega znanja in spretnosti.  

 

Tako učenci, ki so visoko motivirani (Gruča 1), kakor tudi učenci s slabšo učno 

motivacijo (Gruča 2), pa so učno enoto »Od soli do soli« ocenili relativno visoko, 

oziroma izrazili močno željo, da bi pouk kemije večkrat potekal na podoben način 

(tabela 21). Tudi slednje dejstvo prispeva k pozitivnemu vplivu izkustvenega učenja na 

pouk kemije. Upamo lahko, da bodo vse te ugotovitve raziskave spodbudile učitelje  

kemije k večkratni uporabi izkustvenega pristopa k učenju pri njihovem pouku.  
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Priloge 

 

Priloga 1: Predpreizkus znanja 

Priloga 2: Delovni list »Od soli do soli«  

Priloga 3: Preizkus znanja 

Priloga 4: Motivacijski vprašalnik ali vprašalnik učne motivacije  

Priloga 5: Učiteljeva priprava »Od soli do soli«  

  



 

Preverjanje predznanja  
(kemijske reakcije, raztopine) 

 

Razred: 
Datum: 

 
 

1. Poimenujte spojine oz. soli:  
a) KI        ________________________ 

 
b) CaCl2    ________________________ 

 

c) NaNO3   ________________________ 
 

d) Fe2S3    ________________________ 
 

 
2. Zapišite kemijske formule soli: 

a) bakrov sulfat:       ________ 
 

b) kalcijev bromid:    ________ 

 
c) aluminijev klorid:  ________ 

 
d) natrijev fluorid:     ________ 

 
 

3. Če balončku, ki je napolnjen z vodikom približamo gorečo trsko, 
slišimo močan pok. Pri tem nastane vodna para, ker je vodik 
reagiral s kisikom iz zraka. Napišite urejeno enačbo kemijske 

reakcije in poimenujte reaktante ter produkte, ki pri tem 
nastopajo. 

 
 

 
 

 
4. Za zajtrk ste skuhali 190 mililitrov čaja, kateremu ste primešali 10 

gramov kristalnega sladkorja (1mL = 1g čaja). 

 
a) Kaj je pri tem topljenec in kaj topilo? 

 
 

 
b) Kolikšen je masni delež topljenca v raztopini? 

 
  

Priloga 1 



 

Razred: 
Datum: 

 

OD SOLI DO SOLI 
 

 
 
Doma ste že zagotovo opazili ali sami pripravili vodno raztopino soli, npr.  ko ste solili 
juho ali vodo pri kuhanju testenin. Pri tem ste uporabili kuhinjsko sol (natrijev klorid),  
ki je dobro topna v vodi. Niso pa vse soli dobro topne. To uro boste pripravili vodne 

raztopine soli in jih mešali med seboj ter opazovali kaj se pri tem dogaja. 
 

 

Opredelitev problema: 

 

 
 

 
 

 
 

 

Reagenti: vodna raztopina srebrovega nitrata, zatehta natrijevega klorida in kalijevega 
jodida, destilirana voda 

 
 

 
 

 
 
Potrebščine: merilni valj, žlička, papirnate brisače, čaše, epruvete, stojalo za epruvete, 
Pasteurjeve pipete. 

  

AgNO3 (aq) NaCl (s) KI (s) 

Destilirana voda 

Z načrtovanjem in izvedbo mešanja parov vodnih raztopin soli, poiščite netopne 
soli. 

V ta namen se boste postavili v vlogo kemika in za začetek pripravili 20 mL 9 % 

vodne raztopine kalijevega jodida in 20 mL 13 % raztopine natrijevega klorida. 
Raztopino srebrovega nitrata z masno koncentracijo 8 % pa vam je že pripravil 

učitelj. 
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Naloge: 
 
1. Postavite se v vlogo kemika in pripravite vodni raztopini natrijevega klorida NaCl 

(aq) z maso 23 gramov in kalijevega jodida KI (aq) z maso 22 gramov. Najprej pa 
odgovorite na spodnja vprašanja: 

 
a) Koliko gramov zatehte soli je v posamezni čaši?  

NaCl je: _________  (g) 

KI je: _________  (g) 
 

b) Kaj boste naredili, da se bo topljenec hitreje raztopil v vodi? 
 
  

c) Katere  kemijske pripomočke boste potrebovali pri pripravi vodnih raztopin 
soli? 

 
d) Opišite z besedami kako boste pripravili 23 g raztopine natrijevega klorida 

NaCl (aq)? 

 
Masa soli (g) = 

 
Masa vode (g) = 
 

 (1g vode = 1mL vode) 
 

e) Opišite z besedami kako boste pripravili 22 g raztopine kalijevega jodida KI 
(aq)? 
 

Masa soli (g) = 
 

Masa vode (g) = 
 

 (1g vode = 1mL vode) 

 
2. Ponovno se postavite v vlogo kemika in med seboj premešajte po 2 vodni raztopini 

soli. Eksperimentirajte v epruvetah. Pri vsakem mešanju dodajte po 2 mL posamezne 
vodne raztopine s pomočjo Pasteurjeve pipete.  
 

a) V spodnjo tabelo zapišite vse možne kombinacije parov vodnih raztopin soli, ki 
jih lahko pripravite. 

b) Svoja opažanja pri posameznem mešanju zapišite v tabelo: 
 

Kombinacija parov 

raztopin 

Opažanje pri mešanju 

  

 

  
 

  
 

Priloga 2 



 

 
c) Kaj lahko ugotovite iz opažanj? 

 

 
d) Navedite, kaj bi lahko tudi opazili ali zaznali, da bi prišli do enake ugotovitve? 

(povejte čim več primerov) 
 
 

 
e) Predlagajte drugačen način izvedbe mešanja raztopin soli med seboj. (Kako 

drugače bi se lahko lotili mešanja vodnih raztopin soli, namesto v epruvetah?) 
 
 

f) Zakaj menite, da ste eksperimentirali v epruvetah (in ne na kakšen drugačen 
način)? 

 
 
 

3. Na podlagi vašega eksperimentiranja lahko zapišemo enačbe kemijskih reakcij, ki so 
potekle. 

 
a) Smiselno dopolnite spodnje kemijske enačbe: 

(s) = trdno, (aq) = vodna raztopina, (l) = tekoče, (g) = plin  

 

    

                            (aq) +                   (aq)              (kemijska reakcija ni potekla) 
 

 
 

                        (aq) +   AgNO3(aq)                                      (   ) + NaNO3(aq) 
 
 

 

                        (aq) +   AgNO3(aq)                                      (   ) + KNO3(aq) 
 
 

b) Naštejte netopne soli, ki so pri mešanju dveh raztopin soli nastale, in povejte,  
katere barve so te soli.  

 

 
 

c) Predvidevajte kaj bi se zgodilo pri mešanju vodnih raztopin kalcijevega klorida 
CaCl2 (aq) in srebrovega nitrata AgNO3 (aq)? Zapišite urejeno enačbo 
reakcije. 
Nitratni ion: NO3 

–
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Preverjanje znanja  
pri učni enoti »Od soli do soli« 

 

Razred: 
Datum: 

 
1. Sklepam, da je v epruveti potekla kemijska reakcija, ker…  

(obkroži smiselne odgovore) 
 

a) … so se začeli izločati mehurčki. 

b) … je reakcijska zmes po mešanju vodnih raztopin soli 
brezbarvna. 

c) … se je reakcijska zmes segrela. 
d) … je nastala črna oborina. 

 
2. Šolska kreda je iz kalcijevega karbonata CaCO3. Zakaj bomo 

imeli težave pri pripravi vodne raztopine te soli? Npr. teh težav 
pri pripravi vodne raztopine natrijevega klorida ne bomo imeli.  

 

 

3. Za pripravo vodne raztopine srebrovega nitrata AgNO3 (aq) je 

učitelj v 190 gramov vode stresel 10 gramov trdnega 
srebrovega nitrata AgNO3 (s).  

Pri vsakem izmed vprašanj obkrožite pravilen odgovor. 
 

Kakšna je vloga trdne soli srebrovega nitrata? 
A) topilo 
B) topljenec 

C) raztopina 
D) netopna sol 

 
 

Kolikšna je masa raztopine srebrovega nitrata? 
A) 10g 

B) 180g 
C) 190g 
D) 200g 

 
Koliko procentno raztopino je učitelj pripravil? 

A) 0,05 % 
B) 5 % 

C) 0,0526 % 
D) 5,26 % 

E) 19 % 
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4. Smiselno dopolnite spodnje besedilo. 

Pri učni enoti »Od soli do soli« smo najprej ______________ vodni 

raztopini natrijevega klorida ______(aq) in kalijevega jodida 

______(aq). Nato smo ____________ različne pare vodnih raztopin 

______. Pri tem smo ugotovili, da je v dveh primerih potekla 

_________ _________, saj smo opazili nastanek __________ soli, ki 

ji pravimo tudi oborina. 

5. Če bi v epruveti premešali vodni raztopini kalcijevega klorida 
CaCl2 (aq) in kalijevega karbonata K2CO3 (aq), bi opazili 

nastanek bele oborine kalcijevega karbonata. Poleg nje pa bi 
bila vodna raztopina kalijevega klorida. 
Zapiši urejeno kemijsko enačbo te reakcije in pripišite ustrezna 

agregatna stanja reaktantom in produktom. 
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Vprašalnik motivacije in razumevanja enote »Od soli do 
soli« 

Pozdravljen / pozdravljena! 

Vljudno te prosim za sodelovanje v raziskavi o motivaciji za učenje in razumevanju učne enote 
»Od soli do soli«. Vprašanja, ki jih boš našel / našla na naslednjih straneh sprašujejo, kako kot 
učenec razmišljaš o določenih vidikih šolskega učenja. 

Tvoja naloga je, da se za čas izpolnjevanja vprašalnika zbereš, natančno prebereš posamezne 
trditve ter nanje iskreno odgovoriš tako, da obkrožiš izbrano številko. Pri vsaki trditvi izbereš 
vedno samo eno številko in sicer tisto, ki najbolje izraža tvoje strinjanje s to trditvijo. Pomagaj 
si s spodnjo razpredelnico: če odgovor zate popolnoma velja, obkroži številko 5, če pa odgovor 
zate sploh ne velja, potem obkroži številko 1. Pravilnih ali napačnih odgovorov ni, saj vsak 
odgovarja po svoje. Pomembno je, da odgovoriš na vse trditve ter izključno tako , kot ti misliš 
ali čutiš in ne tako, kot misliš, da bi bilo prav ali drugim všeč. 

Vprašalnik je anonimen. Rezultati bodo namenjeni le za raziskovanje pri diplomski nalogi. 

               
 

Spol:     1  Ženski 2  Moški 
 

Starost:              let in             mesecev 
 

Šola:  
 
 

Predhodni učni uspeh:  
 

Uspeh 7. razred 8. razred 
pri  naravoslovju oz. 

kemiji 
  

 
 

1 
zame zagotovo 

ne velja 

2 
bolj ne velja kot 

velja 

3 
včasih velja, 

včasih ne velja 

4 
bolj velja kot ne 

velja 

5 
zame zagotovo                                                           

velja 
 

 
(1) Kako bi najbolje razložili svoje dosedanje učenje pri kemiji? 

a) Učil/-a sem se zato, da so mi učitelji in starši dali mir in da sem 
zadovoljil/-a njihova pričakovanja. 

1 2 3 4 5 

b) Učil/-a sem se, da me ne bi bilo sram zaradi neznanja in da v 
razredu ne bi izstopal/-a v negativno smer. 

1 2 3 4 5 

c) Učil/-a sem se, ker mi je pomembno, da to znam in da dobim 
dobre ocene. 

1 2 3 4 5 

d) Učil/-a sem se, ker me je snov zanimala in ker sem se to rad/-a 
učim. 

1 2 3 4 5 
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(2) V tem šolskem letu sem/bom pri kemiji aktiven/-a zato, ker:  
 
a) … bom tako poglobil/-a svoje razumevanje snovi, ki jo 
obravnavamo. 

 
1 2 3 4 5 

b) ... bom drugače naredil/-a slab vtis pred učitelji, starši ali 
sošolci. 
 

1 2 3 4 5 

c) ... bom tako na koncu ponosen/-na na svoje znanje in ocene, ki 
mi bodo tudi omogočile uspešno nadaljevanje šolanja. 

 
1 2 3 4 5 

d) … je dobro znanje tega predmeta  pomembno za moje življenje 
in bodočo izbiro poklica. 1 2 3 4 

 
5 
 

 (3) Pri pouku kemije upoštevam navodila in predloge učitelja 
zato, ker: 

 
a) … drugače lahko dobim slabo oceno. 

 
1 2 3 4 5 

b) ... bi me sicer skrbelo, da ne delam dobro. 

 
1 2 3 4 5 

c) ... je veliko lažje slediti navodilom učitelja, kot pa delati 
samostojno. 
 

1 2 3 4 5 

d) …  sem prepričan/-a, da učitelj ve, kako se najbolje naučiti 
določeno snov. 1 2 3 4 

 
5 
 

(4) Pri učenju kemije mi vsebine, ki so povezane z življenjem 
predstavljajo izziv. 

 
1 2 3 4 5 

(5) V svojem prostem času se tudi sicer rad/-a ukvarjam s 
kemijo. 
 

1 2 3 4 5 

(6) Kemija je zanimiva, ker delamo poskuse. 
 

1 2 3 4 5 

(7) Rad/-a se učim kemijo. 
 

1 2 3 4 5 

(8) Pri kemiji sem dober/-a. 
 

1 2 3 4 5 

(9) Če se primerjam s sošolci, jaz kemijo znam. 
 

1 2 3 4 5 

(10) Pri kemiji imam dobre ocene. 
 

1 2 3 4 5 

(11) Kemijo se lahko dobro naučim. 
 

1 2 3 4 5 
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(12) Izvedena  enota »Od soli do soli« se mi je zdela zanimiva, 
ker: 
 

     

a) …  je vsebina povezana z uporabnimi primeri iz življenja. 
 

1 2 3 4 5 

b) …  je učitelj/-ica ves čas spremljal/-a in usmerjal/-a naše delo. 
 

1 2 3 4 5 

c) …  smo pravilnost svojih rezultatov soočali z rezultati svojih 
sošolcev.  

1 2 3 4 5 

d) …  smo delali v skupini, parih in si pri delu pomagali ter soočali 
rezultate z drugimi skupinami, pari. 

1 2 3 4 5 

e) …  je bilo v razredu ves čas sproščeno, vendar delovno vzdušje. 
 

1 2 3 4 5 

f) …  sem končno razumel/-a kaj je raztopina. 
 

1 2 3 4 5 

g) …  ker je učenje temeljilo na osnovi samostojnega načrtovanja 
in izvajanja poskusov. 

1 2 3 4 5 

(13) Pri pouk kemije si lažje zapomnim novo snov, če:   
     

a) …  mi jo razloži  učitelj/-ica. 
 

1 2 3 4 5 

b) … se učim v paru s sošolcem/-ko. 
 

1 2 3 4 5 

c) …  se samostojno učim s pomočjo računalnika. 
 

1 2 3 4 5 

d) …  se samostojno učim s pomočjo učbenika. 
 

1 2 3 4 5 

e) …  se učim tako, da sam/-a izvedem kemijske poskuse. 
 

1 2 3 4 5 

(14)  Pri enoti »Od soli do soli« sem:  
 
a) …  uspel/-a samostojno izpeljati vse možne kombinacije dvojic 
vodnih raztopin soli, ki sem jih nato zmešal in opazoval, 

1 2 3 4 5 

b) …  uspel/-a ugotoviti, kateri  dvojici raztopin soli so pri 
mešanju  tvorile oborino. 

1 2 3 4 5 

c) …  uspel/-a zapisati in urediti enačbe kemijskih reakcij. 
 

1 2 3 4 5 

d) …  uspel/-a ugotoviti, da sta srebrov klorid in srebrov jodid 
težko topni soli. 

1 2 3 4 5 

(15) Želim, da bi pouk pri kemiji večkrat potekal na podoben način kot 
pri enoti »Od soli do soli«. 1 2 3 4 5 
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Hvala za sodelovanje. 

Andraž Renko 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

(16) Po uspešno končani osnovni šoli želim nadaljevati 
izobraževanje: 

 
a) na izbrani poklicni šoli 

 
1 2 3 4 5 

b) na izbrani tehnični srednji šoli 

 
1 2 3 4 5 

c) na tehnični gimnaziji 
 

1 2 3 4 5 

d) na ekonomski gimnaziji 

 
1 2 3 4 5 

e) na splošni gimnaziji 

 
1 2 3 4 5 

f) nisem se še odločil/-a o svoji bodoči izbiri srednje šole 

 
1 2 3 4 5 
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Učna enota za uvajanje pristopa načrtovanja 
eksperimentov   

 

A. Renko 

2013 
 

OD SOLI DO SOLI 
 

 

Cilji učne enote: 

Učenci/učenke: 

 znajo uporabiti  definicijo masnega  deleža topljenca v raztopini za pripravo 
vodnih raztopin soli,  

 načrtujejo in pripravijo vodne raztopine soli z znanim masnim deležem in znajo 

pravilno uporabljati kemijski pribor in pristope dobre prakse pri 
eksperimentalnem delu,   

 razumejo, da je nastajanje oborine (obarjanje) pri mešanju vodnih raztopin soli 
povezano s snovno spremembo pri kemijski reakciji,   

 ugotovitijo, da se nekatere soli dobro topijo v vodi, druge pa ne,  

 ugotovijo, da izločanje oborine pri reakciji dveh vodnih raztopin soli pomeni 

slabo topnost nastale soli,  

  znajo varno ravnati z reagenti in produkti obarjalnih reakcij,  

 znajo zapisati kemijske enačbe reakcij, ki potečejo pri mešanju parov vodnih 
raztopin soli.  

 

Kompetence: 

Učenci pri poskusih razvijajo naslednje sposobnosti:  

 opazovanja poskusov, 

 načrtovanja poskusov, 

 nadzorovanega  izvajanje poskusov, 

  urejanja podatkov v tabele in analize podatkov,  

 timskega dela, 

 poročanja, 

 pisne komunikacije. 

 
Predznanje: 

 definicija soli in poimenovanje enostavnih soli (halogenidi, nitrati, sulfati); 

 razlikovanje med topilom, topljencem in raztopino; 

 definicija in računanje masnega deleža topljenca v raztopini ter odstotne 
koncentracije; 

 merjenje volumna tekočin z merilnim valjem; 

 prepoznavanje kemijske reakcije na podlagi snovne in energijske spremembe; 

 definicija reaktantov in produktov ter zapis enačb enostavnih kemijskih reakcij. 
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Kontekst – povezovanje z življenjem 

Življenjski primeri vsakdanje priprave vodnih raztopin soli, in kje v naravi ali doma se 
srečamo s solmi in njihovimi raztopinami. Takšni primeri so na primer: soljenje vode 

pri kuhanju (testenin, juhe …), kopanje v morju in izločanje bele soli na koži, ko se 
posušimo na soncu, znojenje pri telovadbi  primeri soli, ki so dobro topne v vodi; 

nastajanje kapnikov, pisanje po tabli s kredo, apnenčasto skalovje  primeri soli, ki so 
slabše oz. netopne v vodi.  
 

Raven: OŠ in SŠ 

 

Učni načrt OŠ: zmesi; kemijske reakcije; kisline, baze in soli.  
Učni načrt SŠ: ionske reakcije 
 

 

OD SOLI DO SOLI 
 

UVOD: 

Učitelj prične uro tako, da napove naslov učne enote. Izvede enostaven poskus, kjer v 
večji  čaši  pripravi vodno raztopino kuhinjske soli in učence povpraša, kaj je pri tem 

počel (»sol se raztopi in ne stopi!«) ter o vlogi vode (topilo) in soli (topljenec) pri 
poskusu. 
Nato pokaže nekaj primerov soli (modra galica, kreda, jedilna soda, galun, železov 

sulfat) in povpraša učence, kako bi se prepričali o topnosti soli v vodi.  
 

1. Učitelj: opredeli problem: 

 

 

  
 

 
 
 

Učitelj razdeli pladnje s potrebščinami in z učenci preveri vsebino pladnjev. Število 
pladnjev določi učitelj tako, da učenci izvajajo poskuse v parih. 

 
Reagenti:  

 8 % (0,5 M) vodna raztopina srebrovega nitrata AgNO3 (aq),  

 različne zatehte natrijevega  klorida NaCl (s) in kalijevega  jodida KI (s) v 50 

mL čašah, 

 plastenka z destilirano vodo. 

 
Kemijski pribor: merilni valj (50 mL), žlička, papirnate brisače, 2 čaši (100 mL) s 
soljo, 3 epruvete, stojalo za epruvete, 3 Pasteurjeve pipete (2 mL). 

 

 

Z načrtovanjem in izvedbo mešanja parov vodnih raztopin soli, poiščite netopne 

soli. V ta namen se boste postavili v vlogo kemika in za začetek pripravili 20 mL 
9 % (0,6 M) vodne raztopine kalijevega jodida in 20 mL 13 % (2,6 M) raztopine 
natrijevega klorida. Raztopino srebrovega nitrata z masno koncentracijo 8 % pa 

vam je že pripravil učitelj.  
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2. Učitelj: nudi pomoč pri pripravi vodnih raztopin soli: 
Učitelj vpraša učence po vlogi soli, ki jo imajo zatehtano v čaši (sol = topljenec) in 
spodbuja učence, da opredelijo znane podatke. Nato naj zapišejo enačbo za izračun 

mase topljenca, če poznajo maso topila ter maso raztopine (mtoplj. = mrazt. – mtopilo). Iz nje 

pa naj izračunajo maso soli (mtoplj. = ω 
.
 mrazt.), ki je zatehtana v čaši. 

Učitelj opomni učence naj pripravijo vodno raztopino soli s pomočjo podatkov iz 
»opredelitve problema« (1. stran delovnega lista) ter vseh podnalog pri 1. nalogi.  
*Ustno jih opozori naj pred vsakim pripravljanjem vodnih raztopin soli obrišejo žličko s 

papirnatimi brisačami  s tem se izognejo prenašanju ionov (ki ostanejo na mokri 
žlički) iz ene raztopine v drugo in posledično tvorbi dveh oborin pri mešanju vodnih 

raztopin soli med seboj. 
 

3. Učitelj: nudi pomoč pri pripravi načrta izvedbe eksperimentov  

Učitelj spodbuja učence, da pri zapisu vseh možnih kombinacij raztopin soli, 
kombinirajo »vsako raztopino z vsako«. Če bodo imeli večje težave, jim svetuje naj 

zapišejo vse kombinacije v obliki tabele oz. matrike kombinacij. Pove, da je vrstni red 
mešanja nepomemben in, da mešanje enakih raztopin ni smiselno: kombinacija med 1. 
in 2. raztopino je enaka kakor kombinacija med 2. in 1. raztopino; pri  

 
 

»kombinaciji« med 1. in 1. ali 2. in 2. raztopino se nič ne zgodi oz. je še vedno enaka 
raztopina. Zato rdeča barva matrike predstavlja nesmiselno mešanje, zelena pa 
ponovitev enakega mešanja.  

 
Tabela: Matrika kombinacij mešanja raztopin soli 

Kombinacija NaCl KI AgNO3 

NaCl    

KI    

AgNO3    

 
 

4. Učitelj: nudi pomoč pri zbiranju in urejanju podatkov:  
Učitelj spodbuja učence, da pričnejo mešati raztopine med seboj in svetuje naj epruveto 

pri tem malo potresejo. 
Pri 2. c): učencem svetuje naj na podlagi tistega kar so zapisali v tabelo pod »opažanja 
med mešanjem«, napišejo, kaj lahko na osnovi opažanj ugotovijo. 

Pri 2. d): učencem svetuje naj to nalogo rešijo s pomočjo zapisa pri  nalogi 2. c). »Kaj bi 
lahko še videli/zaznali v epruveti oz., kaj bi se lahko še zgodilo, da bi prišli do enakega 

sklepa kot pri nalogi 2. c?« 
Pri nalogah 2. e) in 2. f)  učitelj prepušča učencem naj premislijo in podajo svoje 
zamisli. Alternativno jim lahko predlaga naj premislijo, kako bi sami izvedli te poskuse. 

 

5. Naloga 3. a) se lahko v razredu izvede v obliki samostojnega zapisa 

kemijskih enačb (težja  
naloga) ali v obliki dopolnjevanja kemijskih enačb (lažja naloga)   

A) Učitelj: spremlja zapis enačb kemijskih reakcij na simbolni ravni: 

Učence spodbuja k zapisu kemijskih enačb reakcij, ki so potekle. Opomni jih naj se 
spomnijo, kako zapisujemo enačbe kemijskih reakcij: »Kaj je na eni strani enačbe in 

kaj na drugi strani?«, »Kaj loči obe strani?«. V tistih primerih oz. primeru mešanja, 

Priloga 5 



 

kjer reakcija ni potekla, učencem naroči, naj zapišejo samo prvo in vmesno stran enačbe 
(reaktante in puščico).  
Pri 3. b): učenci si naj pomagajo z enačbami kemijskih reakcij pri nalogi 3. a) ter z 

tabelo opažanj pri nalogi 2. b). 
Pri 3. c): učitelj učencem prepusti, da avtonomno zapišejo svoje predvidevanje, 

hipotezo. 
 
 

 B) Učitelj: spremlja dopolnjevanje enačb kemijskih reakcij na simbolni 

ravni: 

Učitelj spodbuja učence k dopolnjevanju kemijskih enačb. Pomagajo si s tabelo opažanj 
pri nalogi 2. b). 
Pri 3. b): učenci si pomagajo z enačbami kemijskih reakcij pri nalogi 3. a) ter z tabelo 

opažanj pri nalogi 2. b). 
Pri 3. c): učitelj učencem prepusti, da avtonomno zapišejo svoje predvidevanje, 

hipotezo. 
 

ZAKLJUČEK: 

Učenci ob koncu učne ure oddajo svoje delovne liste. Učitelj učencem pove, da pri učni 
enoti ne bodo ocenjeni. Njihovi dosežki bodo služili le v raziskovalne namene, za 

izboljšanje kakovosti pouka pri kemiji.  

Učitelj prikaže animacijo nastanka oborine srebrovega k lorida, AgCl (s), na 
submikroskopski ravni (zaradi preglednosti molekule vode niso prikazane).Animacija je 

bila ustvarjena v računalniškem programu »Chemsense Animator«.  

 

Slika 1: Začetno stanje animacije. Pred mešanjem danih vodnih raztopin soli.  
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Slika 2: Končno stanje animacije. Nastanek netopne soli. 

 

Učitelj skupaj z učenci, v obliki razgovora, povzame bistvena spoznanja učne enote 

»Od soli do soli«: 

 kaj so počeli oz. načrtovali in izvedli pri učni uri (priprava in mešanje parov 

vodnih raztopin soli), 

 kaj so pri eksperimentiranju oz. kombiniranju parov vodnih raztopin soli 

ugotovili  da je v dveh primerih mešanja prišlo do kemijske reakcije, ker se je 
izločila oborina oz. netopna sol, ki predstavlja rešitev prvotnega problema.  

 katere netopne soli so »našli« ter, katere barve so bile,  

 skupna razlaga naslova učne enote  na začetku so imeli opravka samo s 

topnimi solmi (»Od soli…«), s pomočjo katerih so poiskali netopne soli (»… do 
soli«), 

 

Učitelj omeni tudi učni sklop pri katerem so se učenci prav tako pogovarjali o soleh 
(Kisline, baze in soli) ter kako drugače bi še lahko pridobivali soli (nevtralizacija).  

Na koncu se učitelj učencem zahvali za sodelovanje pri izkustvenemu pouku.  
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