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IZVLEČEK 

Namen raziskave je bil ugotoviti vplive predznanja, samoučinkovitosti in samopodobe na 

kvaliteto znanja, pridobljenega s problemskim učenjem. Problemsko učenje je bilo izvedeno s 

pomočjo enote »Po sledeh zločina - forenziki na delu«. V raziskavi je bila uporabljena 

kavzalna metoda pedagoškega raziskovanja. Vključenih je bilo 85 dijakov 4. letnikov splošne 

gimnazije, tehniške gimnazije in srednje kemijske šole. Za vrednotenje vpliva problemskega 

učenja na znanje kemije so bili uporabljeni preizkusi znanja in vprašalnika za 

samoučinkovitost in samopodobo. Rezultati so pokazali, da imajo predznanje kemije, dobro 

mnenje dijakov o sposobnostih reševanja problemov in zaupanje v svoje sposobnosti bistveni 

vpliv na uspešnost problemskega učenja. Vendar pa se tudi dijaki s podpovprečno 

samoučinkovitostjo in negativno samopodobo po sposobnostih reševanja delovnega lista 

problemske enote niso razlikovali od dijakov z izrazito pozitivno samopodobo in 

samoučinkovitostjo. Med spoloma niso bile ugotovljene statistično pomembne razlike v 

dosežkih na vseh uporabljenih inštrumentih. 

Ključne besede: problemsko učenje, kemija, samoučinkovitost, samopodoba 

 

ABSTRACT 

The scope of the thesis was focused on evaluating the impact of pre-knowledge, self-efficacy 

and self-esteem on knowledge gained through problem-based learning (PBL). As an example 

of PBL a teaching unit “In the footsteps of crime” was used. A causal research method for 

pedagogical research was conducted. 85 students from three different high schools from 

dolenjska region participated in the study. For evaluating impact of PBL on knowledge gained 

by PBL strategy the following instruments were used: pre-test, post-test, worksheet, and 

questionnaires for self-efficacy and self-esteem. Results show that pre-knowledge, self-esteem 

and self-efficacy have a positive contribution on knowledge gained through PBL approach. 

Students who expressed high confidence in their capabilities achieved better results on pre-

test, worksheet and post-test, but also students with week confidence in their capabilities 

achieved good results in filling in worksheet. No statistically significant differences in 

achievements were found between genders. Male and female both achieved comparable 

results on all instruments. 

Keywords: problem-based learning, PBL, chemistry, self-esteem, self-efficacy  
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1 UVOD 

Problemsko učenje (Problem-Based Learning oz. PBL) je ena od aktivnih oblik poučevanja in 

učenja, ki z razliko od tradicionalnega pristopa, kjer udeleženci izobraževanja najprej 

spoznajo teoretične osnove področja in na koncu rešujejo probleme, v izhodišče procesa 

učenja postavi realen problem. Skozi proces reševanja problema udeleženci izobraževanja 

pridobivajo potrebna znanja in razvijajo spretnosti, potrebne za rešitev problema. S tem 

pridobivajo dragocene izkušnje, zato lahko PBL opredelimo tudi kot eno od oblik 

izkustvenega učenja, ki ga je zadnja šolska reforma uvedla tudi v naše osnovnošolske in 

srednješolske učne programe. Značilni vsebinski problemi, s katerimi naj bi se soočali 

udeleženci izobraževanja pri PBL, naj bi bili nepopolno definirani, avtentični in podobni 

problemom, s katerimi se v praksi srečujejo profesionalci. 

Proces PBL temelji na: (1) aktivaciji že obstoječega znanja, (2) aktivni udeležbi učeče se 

populacije pri načrtovanju, organizaciji in vrednotenju procesa reševanja problemov, (3) 

iskanju interdisciplinarnih povezav in (4) prevzemanju avtentičnih vlog. Študijski dosežki 

PBL so tesno povezani tudi z ravnjo akademske motivacije, ki spodbuja kognitivne in 

metakognitivne procese in omogoča razvoj višjih oblik mišljenja, ki so potrebne za reševanje 

problemov ter samoučinkovitostjo in samopodobo. Metoda tako spodbuja visoko kvalitetno 

študijsko motivacijo, ki jo pogojujejo intrinzični, identificirani in regulirani nadzorni 

mehanizmi, kar je v nasprotju z nizko kvalitetno študijsko motivacijo, ki jo spodbujajo 

zunanji in introjecirani nadzorni mehanizmi, vpliva pa tudi na postopno spreminjanje 

samopodobe učeče se populacije.  
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 KONSTRUKTIVIZEM IN PROBLEMSKO UČENJE 
Problemsko učenje sledi konstruktivistični teoriji učenja, kjer ima učitelj vlogo vodenja 

procesa učenja in ne razlaganja učnih vsebin. Yew in Schmidt (2007), Schmidt (2011) in 

Hung (2011) so izdelali kognitivni konstruktivistični proces problemskega učenja:  

1. Učitelj predstavi problem in udeleženci izobraževanja (učenci/dijaki/študenti) skozi 

razpravo aktivirajo svoje že obstoječe znanje, vezano na problem.  

2. Sledi opredelitev potreb po dodatnih znanjih, iskanje informacij, identifikacija pod-

problemov in oblikovanje skupin. Učitelj je ves čas v vlogi tutorja, ki nudi pomoč, 

vendar ne podaja predlogov za rešitev problema. 

3. Posamezne skupine na osnovi študija dodatne literature izdelajo predloge za rešitev 

problema.  

4. Sledi ponovno skupno delo, razprava o predlogih rešitve problema in oblikovanja 

predlogov rešitev problema. 

Udeleženci izobraževanja so tako v procesu problemskega učenja ves čas aktivni, preko 

teorije spoznavajo prakso, ki jim omogoča rešiti problem (Edens, 2000). Problemsko učenje 

je naraven proces, saj se s problemi srečamo, še preden se začnemo formalno izobraževati. 

Reševanje problemov deluje kot pogonska sila za učenje (Smith, 2012). Pomembni 

komponenti problemskega učenja sta tudi povratna informacija in refleksija (Edens, 2000). 

Problemsko učenje je v angleščini poimenovano kot problem-based learning (PBL), v 

slovenščini pa se uporabljajo naslednji pojmi: problemski pouk, učenje z reševanjem 

problemov, učenje z odkrivanjem, raziskovalna metoda. Vse te besede izhajajo iz besede 

problem, ki je grškega izvora (πρόβλημα: próblēma), kar pomeni težko rešljiva naloga, sporno 

vprašanje, nerešeno ali težko rešljivo vprašanje.  

 

2.2 ZAHTEVE ZA UVEDBO PROBLEMSKEGA UČENJA V ŠOLAH 
Celovita implementacija problemskega učnega programa v šolah oziroma univerzah je 

zahteven proces, saj potrebuje veliko načrtovanja in organizacije.  
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Azer (2011) govori o 12 korakih uvedbe problemskega učenja v šolah:  

1. Priprava izobraževalne organizacije na spremembe.  

2. Ustanovitev komisije za pripravo novega učnega načrta. 

3. Priprava novih učnih načrtov za problemsko učenje in definiranje ciljev problemskega 

izobraževanja.  

4. Iskanje nasvetov strokovnjakov za problemsko učenje z izkušnjami.  

5. Načrtovanje, organiziranje in vodenje.  

6. Usposabljanje tutorjev za problemsko učenje in definiranje ciljev tutorja.  

7. Uvajanje učencev/dijakov/študentov v program problemskega učenja.  

8. Izvedba programa problemskega učenja.  

9. Spreminjanje ocenjevanja, ki bo primerno za problemsko učenje.  

10. Pridobivanje povratnih informacij od udeležencev problemskega izobraževanja.  

11. Uporabljanje virov in pripomočkov, ki podpirajo učenje, katerega glavni cilj je 

samoizobraževanje.  

12. Evalvacija in načrtovanje sprememb. 

Ravno zaradi zahtevnosti uvajanja problemskega učenja, je često potrebno premagati vrsto 

ovir (Kelly, & Finlayson, 2007):  

1. Pripraviti je potrebno učence/dijake/študente na zahtevne veščine, ki jih terja 

problemsko učenje. 

2. Pripraviti je potrebno učence/dijake in študente, da bodo pripravljeni prevzeti 

odgovornost za svoje znanje.  

3. Usposobiti je potrebno udeležence problemskega učenja za nove pristope in izbrati 

učitelje, ki bodo pripravljeni na uvajanje problemskega učenja. 

4. Potrebna je redna prisotnost pri pouku in pripravljenost na sodelovanje.  

5. Izbrati je potrebno probleme, ki bodo primerni za različne starostne skupine 

udeležencev izobraževanja.  

6. Oblikovati je potrebno kompatibilne skupine, ki bodo delovale sinergistično.  

  

2.3 PROBLEMSKO UČENJE PRI NARAVOSLOVJU - KEMIJI 
Ideja problemskega učenja izhaja iz univerzitetnih krogov, kjer jo zlasti ameriške univerze 

uporabljajo že od leta 1950 dalje, predvsem na interdisciplinarnih študijskih prodročjih. 

Znanstvena literatura na področju izobraževanja poroča o uporabi problemskega pristopa v 
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poklicno usmerjenih univerzitetnih študijskih programih, kot so zdravstveno izobraževanje 

(Vardi & Ciccarelli, 2008), kardiologija (Gurpinar, Zayim, & Basarici et al., 2008), 

zobozdravstvo in oralna kirurgija (Koufogiannakis, Buckingham, & Alibhai et al., 2005; 

Marshall, Finkelstein, & Qian, 2011; Zhang, Chen, & Fang et al., 2012), biomedicinska etika 

(Jones, Peiffer, & Lambros A. et al., 2010 ), farmacija (Romero, Eriksen, & Haworth, 2010), 

okoljska biotehnologija (Reynolds, & Hancock, 2010), različna tehnološka prodročja (Hsieh, 

& Knight, 2008), npr. proizvodnja električne energije (SantosMartin, AlonsoMartinez, & 

EloyGarcia et al., 2012), elektrotehnika (Vidic, 2007) in načrtovanje mikroprocesorjev (Kim, 

2012). 

Na področju kemijskega izobraževanja se PBL pristop zlasti uporablja v povezavi z 

eksperimentalnim delom pri laboratorijskih vajah (Shen, Shen, &Hardacre, 2013; Hayes, & 

Widanski, 2013; Smith, 2012; Krnel, Druzina, & McCloughlin, 2011; Sandi-Urena, Cooper, 

Gatlin, & Bhattacharyya, 2011; Lopes, Silva, Marsden, & Alves, 2011; Llorens-Molina, 2010; 

Kelly, & Finlayson, 2009, 2007; Sagir, Celik, & Armagan, 2009; Eberlein et al. 2008; Tarhan, 

Ayar-Kayali, Urek, & Acar, 2008; Mc Donnell, O’Connor, & Seery, 2007; Domin, 2007; 

Zoller, & Pushkin, 2007). Metoda prodira tudi v programe izobraževanja bodočih učiteljev 

kemije (Ozden, 2009). 

Rezultati raziskav o uporabi PBL so pokazali, da je učinkovita študijska strategija, ki zaradi 

svoje narave pritegne udeležence izobraževanja k aktivnemu in pomenskemu učenju, kar se 

odraža v globljem razumevanju učne vsebine, daljšem pomnjenju naučenega in boljših učnih 

in študijskih dosežkih na področjih pridobivanja znanja, v reševanju problemov, 

samoizobraževanju, sodelovalnem delu ter pridobivanju socialnih ter psiholoških spretnosti 

(Colliver, 2000; Hung, Bailey, & Jonassen, 2003; Neville, 2009; Donnelly, 2010). V zadnjih 

letih se problemsko učenje usmerja v razvoj strategij za vključevanje modelov PBL v okolja 

e-izobraževanja, uporabo orodij spleta 2.0 in uporabo informacijsko-komunikacijske 

tehnologije (Macklin, 2001; Gurpinar, Zayim, & Basarici, 2009; Donnelly, 2010; Caballe, & 

Xhafa, 2010). Ta prehod omogoča razvoj sistemov za računalniško podprto sodelovalno 

učenje (CSCL), ki se skušajo prilagoditi vse zahtevnejšim pedagoškim in tehnološkim 

potrebam učeče se populacije. Novi računalniški sistemi za vodeno učenje omogočajo 

prilagajanje in individualizacijo sistema glede na potrebe specifičnih učnih skupin (Caballe, & 

Xhafa, 2010; Costa, & Silva, 2010). Stičišče problemskega učenja in učnih tehnologij nudi 

raznolike načine poučevanja in učenja. Ti terjajo raziskovanje, refleksijo in integracijo 

pedagoškega pristopa in tehnologij, ki lahko dobro usklajeni delujejo učinkovito. Sinergija 
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sodelovalnega učenja in problemskega učenja, integrirana v okolje za e-izobraževanje, naj bi 

podpirala skladen in celovit pristop k izobraževanju. 

Čeprav so bile osnovne predpostavke problemskega učenja narejene na medicinskih šolah in 

so se kasneje uveljavile tudi na drugih višješolskih in univerzitetnih študijskih programih, 

problemsko učenje vse bolj prodira tudi na nižje ravni izobraževanja (Smith, 2012; King, 

2012), celo na osnovnošolsko raven (Krnel, Druzina, & McCloughlin, 2011). Za potrebe 

problemskega učenja morajo biti učni načrti organizirani in podkrepljeni s konteksti iz 

resničnega življenja, ki so predstavljeni v obliki problemskih scenarijev. Pomembna lastnost 

problemskega učenja je, da se s problemi srečamo, še preden se začnemo resnično učiti, ti pa 

delujejo kot motivacija na novo učenje. Zato je problemsko učenje drugačno od tipičnega 

reševanja problemov, kjer se s problemi srečamo šele potem, ko smo se nekaj že naučili. 

Problemi iz resničnega življenja so odprti in največkrat nimajo ene same rešitve, kar je dobro 

izhodišče za razpravo, v kateri se išče optimalna rešitev. Preko procesa reševanja problemov 

učenci, dijaki in študenti razvijejo nove veščine, kot je na primer uporaba spletnih 

podatkovnih baz, kritično vrednotenje podatkov in informacij, skupinsko delo in 

komunikacijske sposobnosti. Delo poteka v majhnih skupinah v sproščenem vzdušju, osnovne 

informacije o problemu poda tutor, bodisi formalno ali neformalno (Overton, & Bradley, 

2010). 

Razliko med tradicionalnim in problemskim učenjem lepo opredeli Richard Felder (v Eberlein 

et al., 2009): »Takšne metode, ki so orientirane na učitelja (tradicionalno učenje), so večkrat 

podrejene učenju. Aktivno učenje, v katerem udeleženci procesa učenja rešujejo probleme, 

odgovarjajo na vprašanja in oblikujejo lastna vprašanja, razpravljajo v skupinah, pa 

zagotavljajo pozitivno sodelovanje kot tudi individualno odgovornost.« 

Problemsko učenje se od vseh aktivnih oblik poučevanja najbolj razlikuje od tradicionalnega 

poučevanja, bistena razlika je podana na sliki 1. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Janc Vidic Petra: diplomsko delo   

6 

Slika 1: Razlika med tradicionalnim in problemskim učenjem 

 
(http://www.mrpk.org/cc/MrsBrock.aspx, 25.11. 2013) 

 

1. Učenci/dijaki/študenti so razdeljeni v manjše skupine.  

2. Tutor/učitelj jim predstavi realen, slabo opredeljen problem – analiza problema.  

3. Prepoznavanje, kaj o problemu že vemo, kaj potrebujemo za rešitev – dogovor o 

nadaljnjih korakih na poti k iskanju rešitve.  

4. Posamezni učenci/dijaki/študenti preučujejo različne vidike problema in zbirajo za 

rešitev potrebne informacije.  

5. Skupinsko vrednotenje zbranih informacijskih virov.  

6. Cikel zbiranja in vrednotenja informacij se ponavlja, dokler niso vsi vidiki problema 

raziskani in podprti z viri.  

7. Generiranje hipotez in možnih rešitev – predstavitev.  

8. Samovrednotenje in kolegijsko vrednotenje predlaganih rešitev (Vrtačnik, 2013). 

 

Problemsko učenje uporablja realne probleme, ki so pogosto predstavljeni kot zgodbe iz 

resničnega življenja. Reševanje problemov od učencev/dijakov/študentov terja, da opredelijo 

problem, prepoznajo potrebe po dodatnih informacijah, ki jih morajo pridobiti in uporabiti, da 

lahko problem rešijo. Do rešitve problema lahko pridejo v eni šolski uri, pri zapletenih 

problemih pa je lahko čas reševanja problemov tudi več tednov. Ponavadi je prva faza 

reševanja problemov odprta in nejasna, saj morajo udeleženci izobraževanja prepoznati, kaj že 

znajo, in razmišljati o potrebah po dodatnih znanjih. V nadaljevanju je potrebno dodatno 

znanje pridobiti iz različnih informacijskih virov in ga uporabiti za oblikovanje predlogov 

http://www.mrpk.org/cc/MrsBrock.aspx
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rešitve problema. Problemsko učenje vzpodbuja strategije za reševanje problemov in se 

zanaša na iniciativo udeležencev izobraževanja, da poiščejo vire in uporabne informacije. 

Interdiciplinarna in integrirana narava problemskega učenja pomeni, da vsebinsko problemi 

niso omejeni samo na eno disciplino ali na zaporedje poglavij v učnem načrtu (Eberlein et al., 

2009). Tako so kemijski problemi lahko vezani na biologijo, gospodinjstvo, fiziko, okoljske 

znanosti, geografijo in celo umetnost in zgodovino. 

Glavni cilj problemskega učenja je usposobiti udeležence izobraževanja za povezovanje novih 

pojmov in idej s predhodno pridobljenim znanjem in spodbujati aktivno sodelovanje v 

procesu učenja. S tem problemsko učenje uči, kako se je potrebno učiti. Problemsko učenje 

razvija aktivne, reflektivne, vseživljenjsko učeče se posameznike, ki so sposobni integracije 

znanja, kritičnega razmišljanja in uspešnega sinergističnega delovanja v širših in ožjih 

skupinah (Kelly, & Finlayson, 2007). Ob razvijanju navedenih ciljev se razvijajo tudi 

intelektualne sposobnosti in praktične laboratorijske veščine (McDonnell, O'Connor, & Seery, 

2007).  

 

2.4 TEŽAVE PRI UVAJANJU PROBLEMSKEGA UČENJA 
Kljub številnim prednostim problemskega učenja kot so: razvijanje sposobnosti analitičnega 

in kritičnega mišljenja, učinkovite komunikacije, dela v skupinah, učenje učenja, večanje 

motivacije za učenje, izboljšanje odnosa med udeleženci izobraževanja, je uvajanje 

problemskega učenja povezano tudi s težavami (Sandi-Urena, Cooper, Gatlin, & 

Bhattacharyya, 2011; Williams, Woodward, Symons, & Davies, 2010). Največja težava pri 

problemskem učenju je dejstvo, da ta oblika učenja ni časovno omejena. Problemsko učenje 

ni omejeno le na aktivnosti v učilnici, ampak od udeležencev izobraževanja zahteva, da se 

srečajo tudi izven učilnic oz. predavalnic, kjer pripravijo poročila, razpravljajo s sošolci in 

pripravijo predstavitve predlogov, rešitev problema. Časovna neomejenost povzroča težave 

tudi učiteljem oz. mentorjem. Učitelj mora pripraviti scenarije problemskih stanj in 

spremljanja procesa učenja in pri tem predvideti tudi nepričakovane predloge rešitev (Kelly, 

& Finlayson, 2009). Učenci/dijaki/študenti, ki so navajeni na tradicionalni način poučevanja, 

imajo težave pri navajanju na problemsko učenje. Za lažje premagovanje težav pri prehodu iz 

poučevanja, osredotočenega na učitelja, v problemsko poučevanje, je potrebno spremeniti 

učne načrte in usposobiti učitelje (Ince, 2012). Dodaten problem pri problemskem učenju je 

ocenjevanje oz. kako objektivno vrednotiti prispevke posameznih udeležencev pri rešitvi 
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problema. Ena od možnih rešitev je kolegijsko ocenjevanje, kjer pa se je potrebno zanesti na 

pošten in objektiven odnos posameznikov do prispevkov kolegov. 

 

2.5 SAMOUČINKOVITOST (ang. Self-efficacy) 
Na učinkovitost problemskega učenja poleg razvitosti mišljenja vplivajo tudi socio-psihološki 

faktorji, med njimi zlasti samopodoba in samoučinkovitost. 

Koncept samoučinkovitosti je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja uvedel Albert Bandura 

in predstavlja enega od osrednjih komponent njegove socialno kognitivne teorije (Fesel 

Martinčevič, 2004). Slednja predvideva, da posameznikovo vedenje ni determinirano samo z 

dednostjo in okoljem. Pomembno vlogo igrajo osebni faktorji, med katere poleg bioloških 

spadajo tudi kognitivni, čustveni in motivacijski faktorji. Socialno kognitivna teorija 

poudarja, da ljudje sami organizirajo, reflektirajo in regulirajo svoje vedenje (Pajares, 2000). 

Bandura obravnava samorefleksijo kot najbolj značilno človeško lastnost in tudi najbolj 

pomembno lastnost socialno kognitivne teorije. Preko samorefleksije človek osmišlja svoje 

izkušnje, raziskuje lastne kognicije in prepričanja o sebi, se samoovrednoti in v odvisnosti od 

vseh teh procesov spreminja svoje mišljenje in vedenje. Med prepričanji, ki izhajajo iz 

samorefleksije, pa so najbolj ključna ravno prepričanja v lastno učinkovitost. Tem 

prepričanjem pravimo samoučinkovitost (Fesel Martinčevič, 2004). 

V nasprotju z Banduro, ki pojmuje samoučinkovitost zelo specifično in kontekstualno, pa Ralf 

Jerusalem in Matthias Schwarzer menita, da se lahko oblikujejo tudi bolj generalizirana 

stališča samoučinkovitosti (Schwarzer, & Jerusalem, 1995). 

Samoučinkovitost na splošnem nivoju predstavlja osebna prepričanja, ki pozitivno vplivajo na 

posameznikovo spoprijemanje z razvojnimi nalogami in obvladovanjem stresa. 

Uporabna vrednost poznavanja področja samoučinkovitosti je v tem, da lahko šola 

učencu/dijaku/študentu omogoči priložnosti za izkušnje uspeha in razvija boljši občutek za 

učinkovito učenje in vedenje. 

Pajares pravi, da so učenci, ki so razvili visoko raven samoučinkovitosti, dobro opremljeni, da 

se bodo izobraževali, ko se bodo morali zanesti na lastne pobude (Pajares, 2000). 
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Viri informacij, ki oblikujejo samoučinkovitost, povzeto po Fesel Martinčevič, 2004 

Posamezniki oblikujejo ali spreminjajo svoja prepričanja v lastno samoučinkovitost z 

interpretacijo informacij iz štirih primarnih virov: 

- Lastne izkušnje obvladanja (ang. Mastery experience) oz. predhodno uspešno 

spoprijemanje z nalogo. Ta vir informacij je za oblikovanje samoučinkovitosti 

najpomembnejši.  

- Posredne izkušnje (ang. Vicarious experience) oz. nadomestne izkušnje, pridobljene z 

opazovanjem vedenja drugih oseb.  

- Besedno prepričevanje (ang. Verbal persuasions), ki ga posamezniki prejmejo od 

drugih. Gre za besedne spodbude od drugih ljudi, ki pa so zares učinkovite le v 

primeru, ko posamezniku jasno nakažejo, da je uspeh dejansko možno doseči.  

- Zaznava somatskega in čustvenega stanja (ang. Physiological and emotional states). 

Med ta stanja lahko prištevamo veselje, strah, vznemirjenost, ipd. Močna čustva ob 

spoprijemanju z nalogo vplivajo na samoučinkovitost in posledično tudi na dejansko 

učinkovitost izvajanja naloge (Fesel Martinčevič, 2004). 

Posameznik se bo izogibal situacijam, za katere bo menil, da presegajo njegove zmožnosti oz. 

bo bolj motiviran za spoprijemanje s situacijami, v katerih se bo čutil kompetentnejši. Za 

optimalen rezultat mora biti prisotna določena skladnost med zaznano samoučinkovitostjo in 

dejanskimi sposobnostmi (Fesel Martinčevič, 2004). 

Predvidevamo lahko, da dijaki, ki se zaznavajo kot visoko učinkoviti, aktivirajo ustrezno 

količino napora, ki ob dobrem delu privede do uspešnih izidov. Na drugi strani pa je za dijake 

s šibkim prepričanjem v lastno učinkovitost bolj verjetno, da se določenih nalog ne bodo 

poskušali lotiti, prezgodaj zmanjšajo napor in neuspešno izvršijo nalogo.  

O negativnih posledicah nizke samoučinkovitosti je govoril tudi Schwarzer. Poleg posledic na 

vedenjskem nivoju je izpostavil tudi posledice na nivoju čustev in mišljenja. Čeprav je 

Schwarzer samoučinkovitost obravnaval precej globalno, lahko njegove ugotovitve 

prenesemo tudi na bolj specifično raven samoučinkovitosti. Na nivoju čustev je torej občutek 

nizke samoučinkovitosti povezan z anksioznostjo, brezupom in pesimističnim pogledom na 

izvajanje naloge (Fesel Martinčevič, 2004). 

Lestvica splošne samoučinkovitosti meri širok in stabilen občutek kompetentnosti za 

učinkovito ravnanje v različnih stresnih situacijah. Izvorno nemško verzijo sta razvila 
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Matthias Jerusalem in Ralf Schwarzer leta 1981, pri čemer sta prvotno obliko z 20 postavkami 

skrajšala na 10 (Schwarzer, & Scholz, 2005). Uporabljena je bila v številnih raziskovalnih 

projektih. Lestvica ni le zanesljiva, potrjeni sta bili tudi njena konvergentna in diskriminativna 

veljavnost. Tako je pozitivno soodvisna s samovrednotenjem in optimizmom, negativno pa z 

anksioznostjo, depresivnostjo in telesnimi simptomi (Schwarzer, & Jerusalem, 1993). 

Opisano lestvico samoučinkovitosti sem uporabila tudi v diplomski nalogi, in sicer v 

prevedeni in prirejeni obliki. Vse postavke lestvice se ocenjujejo na 4-stopenjski lestvici; 1 

(popolnoma neresnično) do 4 (popolnoma resnično). Kritika tovrstnih postavk se nanaša na 

to, da so vseobsegajoče. Ugotovimo lahko, da v postavkah ni opredeljeno za kakšne probleme 

gre, zato lahko testiranci lestvico uporabijo večkrat pri reševanju različnih problemov.  

 

2.6 SAMOPODOBA (ang. Self-esteem)  
Samopodoba je celovito mnenje, ki ga imamo o sebi, vrednost, ki si jo pripisujemo, odnos do 

samega sebe. V psihologiji je opredeljena kot organizirana celota lastnosti, potez, občutij, 

podob, stališč, sposobnosti in drugih psihičnih vsebin, ki jih posameznik pripisuje sebi (Kobal 

Grum, 2000). 

Samopodoba je ocenjevanje samega sebe kot tudi odnos do samega sebe (Hewitt, 2009). 

Samopodoba kot zbirka naših samozaznav in prepričanj o sebi se začne oblikovati v zgodnjem 

otroštvu in se kot eno od temeljnih področij osebnosti postopno razvija vse življenje. V 

zgodnjih letih otroka imajo starši najbolj pomemben vpliv na samopodobo in so glavni vir 

pozitivnih in negativnih izkušenj, ki jih bo otrok doživel. Na njeno oblikovanje vplivajo na 

eni strani izkušnje otroka ob doseganju različnih pomembnih mejnikov, ki vzbujajo občutek 

zmožnosti, kompetentnosti. Na drugi strani nanjo vplivajo povratne informacije pomembnih 

oseb (staršev, vzgojiteljev, učiteljev) ob teh dosežkih (Olsen, Breckler, & Wiggins, 2008).  

Samopodoba je pomemben del osebnosti v vsakem življenjskem obdobju in v različnih fazah 

obdobja se različno intenzivno razvija. Pozitivna samopodoba otrokom in mladostnikom 

olajšuje upravljanje s konflikti in upiranje negativnim pritiskom okolja. Za otroke in 

mladostnike z nizko, negativno samopodobo so lahko različni življenjski izzivi vir stresa, 

občutkov tesnobe in frustracij, njihova zmožnost za spopadanje s težavami in reševanje 

problemov je lahko okrnjena. Izrazito negativna samopodoba in nezaupanje v lastne 

zmožnosti prispeva k pasivnosti, izključevanju iz socialnih situacij in depresivnosti. Nizka oz. 
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negativna samopodoba lahko ovira otroka pri preizkušanju novih stvari in pri reševanju 

problemov (Kobal Grum, 2000).  

V diplomski nalogi smo vrednotili samopodobo z Rosenbergovo lestvico, ki jo je razvila 

sociologinja dr. Morris Rosenberg (Rosenberg, 1965). Lestvica vsebuje 10 postavk, od katerih 

je 5 izraženih v pozitivni obliki, 5 pa v negativni obliki. Z njo merimo splošna stališča, ki jih 

zavzema posameznik do samega sebe. Točkujemo lestvico kot celoto. Udeleženci vrednotijo 

postavke na ocenjevalni lestvici od 1 (popolnoma se strinjam) do 4 (sploh se ne strinjam). 

Visoko število točk pomeni visoko samospoštovanje in visoka samopodoba. Prevedena je v 

več jezikov. Uporabljena je bila v medkulturnih študijah v 53 različnih državah (Schmitt & 

Allik, 2005).  
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3 EMPIRIČNI DEL DIPLOMSKE NALOGE 

3.1 RAZISKOVALNI PROBLEM 
Namen raziskave je bil preveriti izvedljivost problemskega pristopa pri urah kemije na 

izbranih srednjih šolah in ugoviti, kako na uspešnost reševanja problemov vplivajo 

samoučinkovitost, samopodoba in predznanje kemije. Kot primer problemskega pristopa je 

bila uporabljena e-enota »Po sledeh zločina – forenziki na delu« avtorice M. Vrtačnik (2011). 

Enota je nastala v sklopu projekta Evropskega socialnega sklada »Razvoj naravoslovnih 

kompetenc« (2009-2012). Za oceno samoučinkovitosti dijakov je bila uporabljena skala po 

R.Schwarzer-ju in M.Jerusalem-u, za oceno samopodobe pa skala za preverjanje samopodobe 

po Rosenbergovi. 

 

3.2 RAZISKOVALNE HIPOTEZE 
1. Dosežki dijakov na popreizkusu znanja bodo odvisni od dosežkov na predpreizkusu 

znanja in dosežkov pri izpolnjevanju delovnega lista. Dijaki z boljšim predznanjem bodo 

dosegli v povrečju večje število točk kot dijaki s šibkejšim predznanjem na popreizkusu 

znanja in pri izpolnjevanju delovnega lista. 

2. Dosežki dijakov na preizkusih znanja bodo odvisni od njihove samoučinkovitosti in 

samopodobe. Dijaki, ki sebe ocenjujejo kot bolj samoučinkovite in imajo pozitivno 

mnenje o svojih sposobnostih, bodo dosegli na preizkusih znanja boljše rezultate. 

3. Med sodelujočimi šolami ne bo razlik v znanju in ocenah samoučinkovitosti in 

samopodobe. 

4. Ženske bodo na preverjanih znanja dosegle v povprečju boljše rezultate od moških. 

5. Glede na samoučinkovitost in samopodobo bo moč v raziskavi sodelujoče dijake razdeliti 

v dve, po številu dokaj uravnovešeni gruči, ki se bosta bistveno razlikovali po dosežkih na 

preverjanih znanja. 

 

3.3 RAZISKOVALNA METODA 
V raziskavi je bila uporabljena empirična eksperimentalna metoda pedagoškega raziskovanja. 
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3.3.1 Vzorec dijakov 

V raziskavo so bili vključeni dijaki 4. letnika srednje kemijske šole, tehniške in splošne 

gimnazije v Novem mestu. Skupaj je sodelovalo 85 dijakov in dijakinj (tabela 1). 

Tabela 1: Vzorec sodelujočih dijakov in dijakinj 

Šola (4.letnik) Splošna gimnazija Tehniška gimnazija Kemijska šola 

Število dijakov 27 30 28 

Ž M 18 9 14 16 17 11 

 

3.3.2 Inštrumenti za pridobivanje podatkov  

Pri empiričnem delu diplomske naloge so bili uporabljeni e-enota in naslednji merski 

inštrumenti: 

- predpreizkus znanja, 

- delovni list,  

- popreizkus znanja, 

- vprašalnik za preverjanje samoučinkovitosti,  

- vprašalnik za preverjanje samopodobe.  

 

Opis e-enote »Po sledeh zločina – forenziki na delu«, povzeto po Vrtačnik, M. (2011) 

Problemsko učenje smo izvedli z uporabo učne enote »Po sledeh zločina - forenziki na delu«. 

Enota je zasnovana kot kombinacija e-enote in eksperimentalnega dela. Izhodišče enote je 

problem, ki ga učitelj zastavi dijakom. 

»Gospodu Podlesku, ki je bil obsojen umora svoje žene, na sodišču ni kazalo ravno dobro. Forenziki 

so dokazovali na osnovi testa z luminolom, da je bilo stanovanje, čeprav brezhibno čisto, vse polno 

krvi žrtve, kar dokazuje rezultat testa z luminolom. Vendar je imel gospod Podlesek, ki je nenehno 

izjavljal, da ni imel z izginotjem oz. umorom žene nobenega opravka, izredno dobrega odvetnika, ki 

je poleg prava obvladal tudi forenzično znanost in kemijo. Gospod Vesel, pravnik gospoda Podleska, 

je namreč trdil, da pozitivni luminolni test na preprogah ni nujno posledica krvnih madežev, temveč 

npr. belila, ki ga vsebuje čistilo, ki ga je gospa Podlesek pogosto uporabljala za čiščenje preprog. 

Zahteval je DNA analizo domnevno krvnih madežev, ki bi dokazala, ali so madeži resnično madeži 

krvi umorjene žrtve.  
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Naloga 

Prelevite se v forenzika in raziščite, zakaj je gospod Vesel tako suvereno zagovarjal svojo stranko in 

zahteval DNK analizo domnevno krvnih madežev na preprogi. 

 

Na voljo imate 5 minut časa, da napišete nekaj ključnih vprašanj, katerih odgovori bi vam pomagali 

pri rešitvi zastavljene naloge. 

 

Dijaki morajo v petih minutah zastaviti ključna vprašanja, vezana na uporabo luminola v 

sodni medicini za odkrivanje sledov krvi. V nadaljevanju morajo narediti načrt reševanja 

problema ob uporabi informacij na spletu in v dodatni literaturi, ki jo posreduje učitelj. Pri 

tem spoznajo reakcijo luminola s Fe3+ ioni v krvi in težave, ki nastopijo pri uporabi 

luminolnega testa, vezane na prisotnost drugih oksidantov, ki lahko katalizirajo razpad 

vodikovega peroksida in s tem oksidacijo luminola. V nadaljevanju eksperimentalno 

preverijo, kateri oksidanti imajo podoben učinek na luminolni test kot madeži krvi. Na koncu 

ugotovijo, da je potrebna še DNK analiza za osnovno potrditev, da so madeži resnično kri 

Podleskove žene, kar pa še vedno ne privede do končne rešitve problema – potrebno je še 

najti truplo in motiv umora. Dijaki s pomočjo interaktivne eksperimentalne učne enote 

pridobivajo: (1) novo znanje in razumevanje s področja kemiluminiscence ob uporabi 

informacij na spletu in v literaturi, (2) sposobnost opredeljevanja problemov ter uporabe 

znanja za reševanje realnih problemov, (3) sposobnost izvajanja poskusov, opazovanje, 

zapisovanje rezultatov, (4) sposobnost kritične analize in sinteze podatkov, (5) sposobnost 

komuniciranja in (6) sposobnost pisnega poročanja. 

Učna enota presega znanje, ki ga predvideva veljavni učni načrt za srednje šole. Predstavlja 

nadgradnjo vsebinskih sklopov: energijske spremembe pri kemijskih reakcijah, kataliza, 

encimi, hemoglobin. Značilnost te enote je, da teoretično znanje poveže s praktično uporabo v 

forenziki (razumevanje forenzičnih TV serij). Učna enota zahteva poznavanje reakcije 

razpada vodikovega peroksida ter pojmov: kataliza in katalizator, energija pri kemijskih 

reakcijah, oksidant, reducent, hidroksidi. 

 

→ Predpreizkus znanja 

S predpreizkusom znanja smo preverili poznavanje temeljnih pojmov, ki so osnova za 

uspešno reševanje problema e-enote. Pojmi in povezave so prikazani v specifikacijski tabeli 2.   
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Tabela 2: Specifikacijska tabela za predpreizkus znanja 

Naloga/vrsta naloge Pojmi in povezave Kategorija znanja Število točk 

Prosti odgovori 
Vplivi na hitrost kemijske 

reakcije 
Znanje 2 

Dopolnjevanje Katalizator Znanje 1 

Dopolnjevanje 
Zapis enačbe reakcije 

razpada H2O2, katalizator 
Uporaba znanja 2 

Prosti odgovori Vrste katalizatorjev Znanje 2 

Dopolnjevanje 
Oksidacija, oksidant, 

redukcija, reducent 
Razumevanje 3 

Dopolnjevanje 

Eksotermne in endoternne 

kemijske reakcije, 

poimenovanje hidroksidov 

Znanje in razumevanje 2 

 ∑ = 12 

 

→ Delovni list 

Namen delovnega lista je bil oceniti novo znanje dijakov, ki so ga pridobivali ob reševanju 

problema.  Pojmovna zasnova delovnega lista je podana na specifikacijski tabeli 3. 

Tabela 3: Specifikacijska tabela za delovni list 

Naloga/vrsta 

naloge 
Pojmi in povezave Kategorija znanja Število točk 

Prosti odgovori 
Katalizator (oksidant), barva izsevane 

svetlobe, trajanje kemiluminiscence 
Znanje 1 

Prosti odgovori 
Luminolni test, zanesljivost, 

DNK analiza 
Razumevanje 2 

Prosti odgovori 
Zasnova luminolnega testa z uporabo 

Co(NO3)2 (aq) 
Uporaba znanja 2 

Prosti odgovori 

 

Opredelitev oksidanta v varikini in 

ekstraktu hrena 
Razumevanje 1 

Prosti odgovori 

 

Analiza posnetka eksperimenta 

Kemiluminiscenca, prepoznavanje 

oksidantov in fotosenzibilizatorjev 

Uporaba znanja 2 

 ∑ = 8 
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→ Popreizkus znanja 

Po enem tednu je bil izveden popreizkus znanja, katerega namen je bilo ugotoviti vplive 

problemske učne enote na znanje dijakov. Pojmovna zasnova popreizkusa znanja je prikazana 

v specifikacijski tabeli 4. 

Tabela 4: Specifikacijska tabela za popreizkus znanja 

Naloga/vrsta Pojmi in povezave Kategorija znanja Število točk 

Prosti odgovori 

Katalizatorji razpada 

vodikovega peroksida pri 

reakciji z luminolom 

Znanje 2 

Prosti odgovori 
Barva izsevane svetlobe 

luminolnega testa s krvjo 
Znanje 1 

Prosti odgovori 

Zapis splošne kemijske enačbe 

posredne in neposredne 

kemiluminiscence 

Razumevanje 2 

Prosti odgovori Formula luminola Znanje 1 

Prosti odgovori 
Razlika med svežo in staro 

krvjo 
Uporaba znanja 2 

Izbirni tip 
Vloga Fe3+ ionov pri 

luminolnem testu 
Razumevanje 1 

 ∑ = 9 

 

Zanesljivost preizkusov znanja in izpolnjevanja delovnega lista smo ugotavljali z izračunom 

indeksa Cronbach alfa. Za predpreizkus je vrednost Cronbach alfa 0,898, kar pomeni, da je 

preizkus zanesljiv. Za izpolnjevanje delovnega lista je vrednost Cronbach alfa nekoliko pod 

mejo zanesljivosti 0,6 (0,561) in za popreizkus 0,742. Lahko trdimo, da sta predpreizkus in 

popreizkus znanja zanesljiva, manj zanesljivo pa je izpolnjevanje delovnega lista, ki so ga 

dijaki reševali ob in po izvajanju poskusov. 

→ Vprašalnik za preverjanje samoučinkovitosti 

Za vrednotenje samoučinkovitosti dijakov smo uporabili vprašalnik samoučinkovitosti po M. 

Jerusalem-u in R. Schwarzer-ju (Schwarzer & Scholz, 2005). Z vprašalnikom smo ugotavljali, 

kako dijaki ocenjujejo svojo sposobnost premagovanja težav ob soočenju s problemi. Lestvica 

ima štiri stopnje (1 – popolnoma neresnično, 4 – popolnoma resnično). Vprašalnik so dijaki 

izpolnjevali pred problemsko učno uro. Na voljo so imeli približno sedem minut.  
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Trditve na vprašalniku samoučinkovitosti  

1. Vedno uspem rešiti težave, če se le dovolj potrudim.  

2. Tudi kadar mi kdo nasprotuje, najdem načine in poti, da dosežem to, kar želim.  

3. Z lahkoto ostajam pri svojih namerah in dosegam svoje cilje.  

4. Prepričan/-a sem, da se znam učinkovito spoprijeti z nepričakovanimi dogodki.  

5. Zaradi svoje iznajdljivosti se znam spoprijeti z nepredvidljivimi situacijami.  

6. Lahko razrešim večino problemov, če si za to dovolj prizadevam.  

7. Ko se soočam s težavami, lahko ostanem miren/a zato, ker se znam obvladati. 

8. Kadar imam problem, lahko običajno poiščem več rešitev. 

9. Če sem v težavah, se zmeraj lahko spomnim kakšne rešitve. 

10. Karkoli mi pride naproti, obvladam brez večjih naporov.  

 

→ Vprašalnik za preverjanje samopodobe 

Samopodobo smo ocenjevali z Rosenbergovo lestvico, ki nam da vpogled v to, kakšna 

stališča ima posameznik do sebe. Sestavljena je iz 10 postavk. 5 postavk je izraženih v 

pozitivni, 5 pa v negativni obliki. Dijaki so imeli 7 minut časa, da so izrazili svoje mnenje o 

samopodobi. Samopodobo so ocenjevali s 4-stopenjsko lestvico (1 – popolnoma se ne 

strinjam in 4 – popolnoma se strinjam).  

Trditve na vprašalniku samopodobe:  

1. Vem, da sem kot oseba enakovreden/-a drugim. 

2. Vem, da imam veliko dobrih lastnosti. 

3. Nagibam se k mnenju, da sem zguba. 

4. Sposoben/-a sem delati stvari enako dobro kot drugi. 

5. Občutek imam, da nimam biti na kaj ponosen/-a. 

6. Do sebe imam vedno pozitiven odnos. 

7. Na splošno sem sam/-a s seboj zadovoljen/-a. 

8. Želim si, da bi sebe bolj spoštoval/-a. 

9. Občasno se čutim popolnoma neuporaben/-a. 

10. Včasih mislim, da nisem dober/-a za nobeno reč. 
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3.4 IZVEDBA PROBLEMSKE ENOTE IN ZBIRANJE PODATKOV 
Pred pričetkom raziskave so dijaki izpolnili vprašalnika o samoučinkovitosti in samopodobi. 

Za izpolnjevanje obeh vprašalnikov so imeli na voljo 15 minut. Nato je sledil 15-minutni 

predpreizkus znanja. V preostanku prve ure in naslednjo šolsko uro je bila izvedena učna 

enota »Po sledeh zločina - forenziki na delu«. Na začetku učne ure je bil dijakom predstavljen 

problem, ali so madeži krvi na preprogi, ki jih je razkril luminolni test, resnično preostanki 

krvi. Imeli so 5 minut časa, da postavijo nekaj ključnih vprašanj, katerih odgovori bi 

pripomogli k rešitvi problema. Ključno vprašanje, ki so ga dijaki postavili, je bilo, kaj je 

luminolni test. Učitelj je v nadaljevanju demonstriral izvedbo luminolnega testa in dijaki so 

morali poiskati reakcijsko shemo testa, ki jo je učitelj predstavil in podrobneje razložil še z 

animacijo. Sledilo je vprašanje, katere snovi razen krvi lahko še povzročijo kemiluminiscenco 

luminola. Na to vprašanje so dijaki iskali odgovore s pomočjo literature in eksperimentov. Pri 

izvajanju eksperimentov so ugotovili, da kemluminiscenco luminola lahko katalizirajo tudi 

drugi oksidanti, razen Fe3+ ionov v krvi. Na osnovi dobljenih rezultatov so lahko ugotovili, da 

je imel zagovornik obtoženega umora žene prav, ko je zahteval še DNK preizkus krvnih 

madežev. Na koncu druge šolske ure so dijaki oddali delovni list, ki so ga izpolnjevali deloma 

že med izvedbo poskusov in deloma po končanem eksperimentalnem delu. Po tednu dni je 

sledil še 10-minutni popreizkus znanja. Dosežki dijakov so bili točkovani in vrednosti 

vnešene v excellove tabele, ki so bile osnova za grafično in statistično analizo rezultatov. Za 

statistično analizo smo uporabili programski paket IBM SPSS Statistics 21.  
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3.5 GRAFIČNA PREDSTAVITEV REZULTATOV NA PREIZKUSIH 

ZNANJA IN DELOVNEM LISTU 
Deleži doseženih točk v primerjavi z deležem dijakov za vse tri preizkuse znanja so prikazani 

na grafih od 1 do 3. 

 

Graf 1: Uspešnost reševanja predpreizkusa znanja 

Več kot 60% dijakov je predpreizkus znanja pisalo pozitivno, dosegli so 50% in več točk. Kar 

14% vseh dijakov je doseglo maksimalno število točk.  

 

 

Graf 2: Uspešnost reševanja delovnega lista 
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Pri izpolnjevanju delovnega lista je 60% dijakov doseglo 50% ali več točk, vendar samo 5,9% 

je doseglo maksimalno število točk. Razveseljivo je dejstvo, da jih je več kot 15% doseglo 

87,5% točk in 23% dijakov 75% točk.  

 

 

Graf 3: Uspešnost reševanja popreizkusa znanja 

Na popreizkusu znanja je več kot 75% dijakov doseglo 50% in več točk, 9,4% dijakov pa je 

doseglo maksimalno število točk.  
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3.6 DOSEŽKI DIJAKOV PRI POSAMEZNIH NALOGAH PREIZKUSOV 

ZNANJA 

3.6.1 Dosežki dijakov pri predpreizkusu znanja 

1. Naloga – hitrost kemijske reakcije 

Dijaki so morali našteti vplive na hitrost kemijske reakcije. Rezultati so prikazani na grafu 4. 

 

Graf 4: Vpliv na hitrost kemijske reakcije 

Večina dijakov je znala našteti vse 4 dejavnike, ki vplivajo na hitrost kemijske reakcije: 

količina katalizatorja (50% dijakov splošne gimnazije, 36,66% dijakov tehniške gimnazije in 

44,83% dijakov kemijske šole), velikost delcev (82,14% dijakov splošne gimnazije, 96,66% 

dijakov tehniške gimnazije in 72,41% dijakov kemijske šole), koncentracija reaktantov 

(39,28% dijakov splošne gimnazije, 36,66% dijakov tehniške gimnazije in 48,27% dijakov 

kemijske šole) in temperatura (82,14% dijakov splošne gimnazije, 73,33% dijakov tehniške 

gimnazije in 51,72% dijakov kemijske šole). Največ dijakov je vedelo, da na hitrost reakcije 

vplivata velikost delcev in temperatura. Delež dijakov, ki so napisali, da katalizator in 

koncentracija reaktantov vplivata na hitrost kemijske reakcije, je bil nekoliko manjši. 

2.  Naloga – dopolnjevanje 

Podana je bila krajša naloga, kjer so morali dijaki smiselno dopolniti manjkajoče besede. 

Dopisati so morali, da je katalizator snov, ki vpliva na hitrost kemijske reakcije. Večja je 
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količina katalizatorja, večja je hitrost kemijske reakcije. Besedilo je bilo podano z dvema 

praznima poljema. Graf 5 prikazuje uspešnost reševanja naloge.  

 

Graf 5: Uspešnost dijakov pri dopolnjevanju besedilne naloge 

Večina dijakov je pravilno dopolnila obe prazni polji (67,86% dijakov splošne gimnazije, 

66,67% dijakov tehniške gimnazije in 55,18% dijakov kemijske šole). Nekaj dijakov je 

pravilno dopolnilo samo eno polje (28,57% dijakov splošne gimnazije, 30% dijakov tehniške 

gimnazije in 37,93% dijakov kemijske šole). Dijaki, ki so dopolnili samo eno polje, so dijaki, 

ki so vedeli, da je katalizator snov, ki vpliva na hitrost kemijske reakcije, vendar pa niso 

vedeli, ali je s tem hitrost reakcije večja ali manjša. Delež dijakov z nobenim dopolnjenim 

poljem je bil majhen.  
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3. Naloga – zapis reakcije razpada vodikovega peroksida 

Dijaki so morali napisati enačbo reakcije razpada vodikovega peroksida ter na črto napisati, 

kaj pripomore k hitrejšemu razpadu vodikovega peroksida. Rezultati so prikazani na grafu 6. 

 

Graf 6: Razpad vodikovega peroksida ob prisotnosti katalizatorja 

67,85% dijakov splošne gimnazije je pravilno napisalo enačbo reakcije razpada vodikovega 

peroksida ter vedelo, da na hitrost razpada vpliva katalizator. Delež dijakov tehniške 

gimnazije in kemijske šole, ki so pravilno napisali enačbo kemijske reakcije in navedli 

katalizator, je nekoliko nižji. Med delno pravilne odgovore se šteje odstotek dijakov, ki so 

bodisi pravilno zapisali enačbo kemijske reakcije bodisi navedli vpliv katalizatorja na hitrost 

kemijske reakcije. Dva dijaka tehniške gimnazije in en dijak kemijske šole niso podali 

nobenega odgovora. 

4. Naloga – dve vrsti katalize 

Pri tej nalogi so morali dijaki napisati, da poznamo dve vrsti katalize: heterogeno in 

homogeno ter navesti glavne razlike med homogeno in heterogeno katalizo. Delež pravilnih 

odgovorov je prikazan na grafu 7. 
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Graf 7: Delitev katalize 
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V drugem delu naloge pa so morali napisati enačbo redoks reakcije med železom in vodno 

raztopino bakrovega +2 sulfata ter določiti reducent oziroma oksidant. Uspešnost 

dopolnjevanja je prikazana na grafu 8, uspešnost zapisa enačbe redoks reakcije pa na grafu 9. 

 

Graf 8: Dopolnjevanje 

Najmanj težav je dijakom predstavljalo dopolnjevanje prvega in četrtega polja. Pravilno je 

obe polji zapolnilo 96,43% dijakov splošne gimnazije, 80% dijakov tehniške gimnazije in 

75,86% dijakov kemijske šole. Dijaki, ki so pravilno dopolnili prvo polje, so pravilno 

dopolnili tudi četrto polje, vedeli so, da je oksidacija oddajanje elektronov, redukcija pa 

sprejemanje elektronov. Nekoliko več težav so imeli pri polju, kjer je bilo potrebno obkrožiti, 

kaj se zgodi z oksidacijskim številom pri oksidaciji in kaj pri redukciji. Samo 50% dijakov 

splošne gimnazije, 40% dijakov tehniške gimnazije in 31,03% dijakov kemijske šole je 

pravilno obkrožilo odgovor. Odgovori ostalih so bili ravno obratni. 

Le en dijak splošne gimnazije ter šest dijakov kemijske šole niso zapolnili pravilno nobenega 

polja. 
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Graf 9: Zapis redoks reakcije 

Pri zapisu pravilne enačbe redoks reakcije so bili dijaki tehniške in splošne gimnazije dokaj 

enakovredni (17,86% dijakov splošne gimnazije, 20% dijakov tehniške gimnazije). Več kakor 

tretjina vseh dijakov je pustila prazen prostor oziroma ni odgovorila na vprašanje. Velik je bil 

tudi delež nepravilnih odgovorov. Zapis oksidacijskih števil je dijakom predstavljal problem. 

Med delno pravilne odgovore uvrščamo odgovore, ki niso bili napisani popolno (napisana 

enačba reakcije brez oksidacijskih števil in neurejena ali pa niso pravilno poimenovali 

oksidanta oz. reducenta). 
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razdeljena na dva dela. V prvem delu so iz opisa reakcij glede na energijo morali napisati, ali 

gre za eksotermno ali endotermno reakcijo. V drugem delu naloge pa so bili podane formule 

hidroksidov, ki so jih morali poimenovati: Na(OH), Ca(OH)2, Fe(OH)3 ter Ba(OH)2. Zapis 

pravilnih odgovorov je prikazan na grafih 10 in 11. 
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Graf 10: Eksotermna in endotermna reakcija 

Razlikovanje med eksotermno in endotermno reakcijo na osnovi opisa dijakom vseh treh šol 

ni predstavljalo velikega problema, saj je večina dijakov pravilno poimenovala obe vrsti 

reakcije (85,71% dijakov splošne gimnazije, 66,66% dijakov tehniške gimnazije, 79,31% 

dijakov kemijske šole). Štirje dijaki splošne gimnazije, deset dijakov tehniške gimnazije in 

šest dijakov srednje kemijske šole je podalo nepravilne odgovore, saj so zamenjali pojma 

eksotermna in endotermna reakcija. 

 

Graf 11: Poimenovanje hidroksidov 
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Pri poimenovanju hidroksidov so imeli več težav. Delež pravilno poimenovanih vseh 

hidroksidov je bil zelo nizek. Najmanj težav jim je predstavljalo poimenovanje natrijevega ter 

kalcijevega hidroksida. Razlog je v tem, da se z natrijevim in kalcijevim hidroksidom večkrat 

srečajo pri urah kemije. Nekoliko več problemov jim je predstavljalo poimenovanje preostalih 

dveh hidroksidov, ki dijakom nista tako poznana. Očitno je, da dijaki ne poznajo pravil 

poimenovanja hidroksidov in slabo poznajo simbole elementov. Delež dijakov, ki so pravilno 

poimenovali Ba(OH)2, je majhen (25% dijakov splošne gimnazije, 26,66% dijakov tehniške 

gimnazije, 17,24% dijakov kemijske šole). Nekoliko večji je delež poimenovanja Fe(OH)3.  
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3.6.2 Dosežki dijakov pri izpolnjevanju delovnega lista 

1. Naloga – vpliv katalizatorja na barvo izsevane svetlobe in čas trajanja 

kemiluminiscence 

V prvi nalogi so morali dijaki napisati, kako katalizator vpliva na barvo izsevane svetlobe in 

čas trajanja kemiluminiscence luminola. Rezultati so podani na grafu 12.  

 

Graf 12: Vpliv katalizatorja na čas in barvo kemiluminiscence luminola 

Delež pravilnih odgovorov je bil pri dijakih vseh treh smeri dokaj podoben (70% - 80%). 

Dijaki vseh treh smeri so bili mnenja, da je kemiluminiscenca sevanje za snovi značilne 

svetlobe kot posledica kemične reakcije. Da reakcija poteče, je potreben katalizator. Vsi so 

bili mnenja, da katalizator vpliva na barvo izsevane svetlobe in čas trajanja kemiluminiscence. 

Svetloba, ki se sprošča pri kemiluminiscenci, je različne intenzitete, ima različno trajanje in 

valovno dolžino. Barva izsevane svetlobe je bila pri reakcijah od modre, modrozelene do 

zelene barve. Čas trajanja kemiluminiscence je bil različen, odvisen od dodanega oksidanta. 

Najbolj intenzivna svetloba je bila pri reakciji varikine z luminolnim reagentom. Barva 

izsevane svetlobe je bila intenzivno modra, čas trajanje kemiluminiscence pa je bil 2 sekundi. 

Na podlagi relativno uspešno rešene naloge lahko ugotovimo, da so dijaki dobri opazovalci. 

14,28% dijakov splošne gimnazije, 13,33% dijakov tehniške gimnazije in 24,14% dijakov 

kemijske šole je bilo mnenja, da katalizator ne vpliva na barvo izsevane svetlobe in čas 

trajanja kemiluminiscence. Pet dijakov ni podalo nobenega odgovora. 
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2. Naloga – zanesljivost dokazov z luminolnim reagentom pri dokazovanju madežev 

krvi  

Dijaki so morali podati strinjanje oziroma nestrinjanje z gospodom Veselom, ki je zahteval 

DNK analizo domnevnih madežev krvi, saj je trdil, da sledi na preprogi niso sledi krvi. 

Rezultati so podani na grafu 13. 

 

Graf 13: Zanesljivost dokazov z luminolnim testom 

31,03% dijakov srednje kemijske šole je bilo mnenja, da gospod Vesel ni imel prav, ko je 

podvomil v zanesljivost dokazov z luminolnim testom, in so bili mnenja, da je po 

nepotrebnem zahteval DNK analizo domnevnih krvnih madežev. Večina je bila prepričana, da 

je gospod Podlesek res ubil svojo ženo. Našteli so tudi nekaj razlogov, zakaj je gospod 

Podlesek ubil svojo ženo (ljubosumnost, prevara, nezaupanje). 41,38% dijakov pa je bilo 

mnenja, da je gospod Podlesek upravičeno zahteval DNK test in da pozitivni luminolni test na 

preprogah ni nujno posledica krvnih madežev, temveč belila, ki ga vsebuje čistilo, katerega je 

gospa Podlesek uporabljala za čiščenje preprog. 

Več kot polovica dijakov splošne gimnazije (53,57%) je bilo prepričanih, da gospod Podlesek 

ni ubil svoje žene. Menili so, da tudi druge spojine lahko dajejo pozitivno reakcijo z 

luminolom in povzročajo kemiluminiscenco. Predvsem so se osredotočili na belilna sredstva, 

ki so v čistilih in prav tako reagirajo z luminolom. Prepričani so bili, da gospod Podlesek ni 

ubil svoje žene, saj krvnih madežev ne bi mogel prikriti na preprogi. Lažje bi to storil na 
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površinah, ki so gladke in ne vpijajo različnih snovi. Samo 10,71% dijakov splošne gimnazije 

je bilo prepričanih v to, da je gospod Podlesek res ubil svojo ženo.   

Pri dijakih tehniške gimnazije so bili rezultati nepravilnih odgovorov podobni kot pri dijakih 

splošne gimnazije, le delež pravilnih odgovorov je bil približno za 20% višji kot pri dijakih 

splošne gimnazije. 

3. Naloga – vpliv koncentracije katalizatorja na čas pojava kemiluminiscence 

Tudi tretja naloga je bila naloga odprtega tipa. Dijaki so morali zasnovati poskus, kako vpliva 

koncentracija katalizatorja na čas pojava kemiluminiscence v primeru, da je oksidant vodna 

raztopina Co(NO3)2. Rezultati so na grafu 14 podani kot pravilni, delno pravilni, napačni ali 

brez odgovora.  

 

Graf 14: Vpliv koncentracije katalizatorja na čas pojava kemiluminiscence 

Pokazalo se je, da dijaki niso dovolj zbrano in z razumevanjem spremljali rezultatov 

eksperimentov, ki so jih predhodno izvedli in pri katerih je bil Co(NO3)2 (aq) eden od možnih 

katalizatorjev kemiluminiscence luminola. Pri zasnovi eksperimenta so bili površni. Nalogo je 

pravilno rešilo 25 % dijakov splošne gimnazije, 32 % dijakov tehnične gimnazije in le 7 % 

dijakov kemijske šole.  
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4. Naloga – delo s pomočjo literature 

Naloga dijakov je bila, da s pomočjo literature poiščejo, kaj je oksidant v primeru, ko so 

uporabili kot katalizator razpada vodikovega peroksida belilno sredstvo - varikino in ekstrakt 

hrena. Rezultati so podani na grafu 15.  

 

Graf 15: Iskanje odgovorov s pomočjo literature 

Večini dijakov splošne (64,28%), tehniške gimnazije (66,66%) in kemijske šole (68,96%) pri 

iskanju odgovora s pomočjo literature ni predstavljalo problema. V literaturi so poiskali, da je 

oksidant, v primeru ko so uporabili kot katalizator kemiluminiscence luminola, belilno 

sredstvo – varikina oziroma natrijev hipoklorit NaClO. V primeru ekstrakta hrena pa so to 

encimi oksidoreduktaze, ki prav tako dajejo pozitivno reakcijo z luminolom. Največ časa jim 

je vzelo iskanje oksidanta, ko so uporabili kot katalizator kemiluminiscnece luminola ekstrakt 

hrena. Temu je primeren tudi odstotek pravilnega odgovora. Le približno 10% dijakov 

posameznih smeri ni našlo odgovora na zastavljeno vprašanje. 

5. Naloga – ogled posnetka in zapis opažanj 

Na grafu 16 so prikazani deleži odgovorov, do katerih so prišli dijaki s pomočjo predvajanja 

filma Kemiluminiscenca.avi. Za pravilne odgovore štejemo tiste, ki so odgovorili na vsa 

vprašanja popolnoma pravilno. Naloga je odprtega tipa. 
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Graf 16: Neposredna in posredna kemiluminiscenca 

60 - 70% dijakov vseh smeri je ugotovilo, da filmski posnetek prikazuje 2 tipa 

kemiluminiscence: posredno in neposredno. Ugotovili so, da je v prvem delu posnetka 

prikazana neposredna kemiluminiscenca, kjer je luminolu dodan oksidant hemin. V drugem 

delu pa je prikazana posredna kemiluminiscenca, kjer aktiviran kompleks luminola preda 

energijo barvilu. V tem primeru sta bila to Na-fluorescein in Rodamin B. 25% dijakov je 

ugotovilo, da v drugem delu poskusa predstavljata Na-fluorescein in Rodamin B 

senzibilizator. Poiskati so morali tudi strukturno formulo hemina. Majhen delež dijakov je 

popolnoma pravilno odgovoril na vsa vprašanja. Najslabše so to nalogo reševali dijaki 

tehniške gimnazije. Le en dijak tehniške gimnazije je znal poiskati pravilno strukturno 

formulo hemina, ki se uporablja kot katalizator v prvem delu filmskega posnetka.  
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3.6.3 Dosežki dijakov pri popreizkusu znanja 

1. Naloga – naštej raztopine, ki katalizirajo razpad vodikovega peroksida in dajejo 

podobne pozitivne reakcije z luminolom kot kri 

Naloga dijakov je bila, da naštejejo vsaj tri raztopine, ki so jih uporabljali pri eksperimentu 

prejšnjo uro in dajejo podobne pozitivne reakcije z luminolom kot kri. Dijake sem rangirala 

po tem, katere oksdidante so navajali (graf 17). 

 

Graf 17: Raztopine, ki katalizirajo razpad vodikovega peroksida 

Kar 96,43% dijakov splošne gimnazije je naštelo pravilno vsaj 3 oksidante, ki lahko 

katalizirajo razpad vodikovega peroksida in dajejo podobne pozitivne reakcije z luminolom 

kot kri. Med naštetimi so bili: CuSO4 (60,71%), varikina (85,71%), Co(NO3)2 (57,14%), 

raztopina pralnega praška z belilom (64,28%). Dva dijaka sta napisala, da reagira z 

luminolom večina kovinskih ionov. 

36,67% dijakov tehniške gimnazije je prav tako znalo našteti vsaj tri katalizatorje, ki so jih 

uporabljali pri eksperimentalnem delu. En dijak je napisal tudi, da reagira luminol z večino 

pralnih praškov, saj vsebujejo belilo, ki daje pozitivno reakcijo z luminolom. Največ dijakov 

je naštelo varikino kot raztopino, ki daje pozitivno reakcijo z luminolom tako kot kri.  

11 dijakov kemijske šole je navedlo pravilni odgovor – vse tri raztopine. Našteli so naslednje 

raztopine: CuSO4, varikina, Co(NO3)2 ter pralni prašek. 20% dijakov tehniške gimnazije ni 

navedlo nobenega odgovora. 
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2. Naloga – barva izsevane svetlobe pri reakciji luminola s krvjo 

Dijaki so odgovarjali na vprašanje o barvi izsevane svetlobe pri luminolnem testu. Odgovor je 

bil kratek in ni predstavljal posebnih težav, saj so v prvi šolski uri videli demonstracijo 

luminolnega testa. Rezultati so podani na grafu 18. 

 

Graf 18: Izsevane svetlobe pri luminolnem testu s krvjo 

Vsi dijaki splošne in tehniške gimnazije so odgovorili pravilno. Napisali so, da je barva 

izsevane svetlobe modrovijolična, vendar sta intentziteta in čas trajanja različna. Dijakom ta 

naloga ni predstavljala težav, saj so si zapomnili barvo izsevane svetlobe. Verjetno je k tem 

rezultatom pripomogla prav demonstracija eksperimenta pri prejšnji šolski uri. Le en dijak 

kemijske šole je kot odgovor na vprašanje navedel, da je bila barva izsevane svetlobe zelena. 

Ostali dijaki so navedli pravilen odgovor. 

3. Naloga – vrsti kemiluminiscence 

Dijaki napišejo, kateri vrsti kemiluminiscence poznajo in napišejo splošno reakcijsko shemo 

za posredno in neposredno kemiluminiscenco. Tudi ta naloga je naloga odprtega tipa in 

preverja, kako dobro so si dijaki zapomnili zapis splošne enačbe reakcije kemiluminiscence. 

Rezultati so prikazani na grafu 19. 
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Graf 19: Vrste kemiluminiscence 

Največji odstotek popolno pravilnih odgovorov je bil pri dijakih splošne gimnazije, in sicer 

46,43%. Popolnoma vsi dijaki pa so odgovorili, da poznamo posredno in neposredno 

kemiluminiscenco. Samo 13 dijakov je znalo napisati splošno reakcijsko shemo za posredno 

in neposredno kemiluminiscenco, in sicer: 

- Neposredna kemiluminiscenca: A + B → [I]* → produkti + svetloba 

- Posredna kemiluminiscenca: A + B → [I]* + F → [F]* → F + svetloba.  

 

A, B – reaktanta 

 [I]* - intermediat v vzbujenem stanju 

F – senzibilizator  

 

11 dijakov tehniške gimnazije je podalo pravilen odgovor. 16 dijakov je vedelo, kako delimo 

kemiluminiscenco, vendar ni znalo pravilno zapisati splošne reakcijske sheme za obe vrsti 

kemiluminiscence. Tudi odstotek dijakov smeri kemijski tehnik, ki so pravilno odgovorili na 

vprašanje, je bil presenetljivo visok. Kar 79% dijakov je odgovorilo, da kemiluminiscenco 

delimo na posredno in neposredno. Pravilno reakcijsko shemo je napisalo 7 dijakov.  
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4. Naloga – risanje strukturne formule luminola 

Dijaki so morali narisati strukturno formulo luminola. Dijakom je naloga predstavljala težavo, 

saj se večini ni zdelo pomembno, da si zapomnijo formulo luminola. Delež pravilnih in 

nepravilnih odgovorov je podan na grafu 20. 

 

Graf 20: Strukturna formula luminola 

Formulo luminola je znalo zapisati le 6 dijakov splošne gimnazije, 4 dijaki tehniške gimnazije 

in 1 dijak smeri kemijski tehnik, kar predstavlja 12% celotnega vzorca. Večina dijakov vseh 

treh smeri je vedela, da je struktura ciklična. Več kot dve tretjini vseh dijakov pa na to 

vprašanje nista odgovarjali. 

5. Naloga – sprememba barve krvi  

Naloga je od dijakov terjala razlago, zakaj kri na zraku spremeni barvo iz svetlo rdeče v rjavo 

barvo. Dijaki so morali sklepati, da gre za oksidacijo Fe2+ ionov v Fe3+ ione pod vplivom 

zračnega kisika. Prikaz deleža pravilnih in nepravilnih odgovorov je prikazan na grafu 21. 
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Graf 21: Sprememba barve krvi 

46,43% dijakov splošne gimnazije je podalo pravilen odgovor. Napisali so, da se v rdečih 

krvničkah nahaja hemoglobin, ki ima na barvilo hem vezane Fe2+ ione. Ko je kri izpostavljena 

okolju, poteče oksidacija Fe2+ ionov v Fe3+ ione, zato kri spremeni barvo.  

Približno 60% dijakov kemijske šole in tehniške gimnazije je napisalo, da kri spremeni barvo 

zaradi železovih ionov, vendar pa niso razložili, za kakšno reakcijo gre. Delež popolnoma 

napačnih odgovorov je zelo majhen. 

6. Naloga – funkcija Fe3+ ionov pri razpadu vodikovega peroksida 

Ta naloga je izbirnega tipa s samo enim pravilnim odgovorom. Izbirajo lahko med tremi 

podanimi odgovori, in sicer Fe3+ ioni imajo funkcijo oksidanta, reducenta ali nič od 

navedenega. Uspešnost obkroževanja je prikazana na grafu 22. 
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Graf 22: Funkcija ionov Fe3+ pri razpadu vodikovega peroksida 

Kar 77% celotnega vzorca dijakov je podalo pravilen odgovor, da imajo ioni Fe3+ funkcijo 

oksidanta. Ta odgovor je podalo 85,71% dijakov splošne gimnazije, 80% dijakov tehniške 

gimnazije in 65,52% dijakov srednje kemijske šole. 16% vseh dijakov je bilo mnenja, da 

imajo ioni Fe3+ funkcijo reducenta, 7% dijakov pa je bilo prepričanih v to, da ioni Fe3+ nimajo 

funkcije ne oksidanta ne reducenta.  
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3.7 STATISTIČNA ANALIZA DOSEŽKOV 
Opisna statistika dosežkov na preizkusih znanja, delovnem listu in anketnih vprašalnikih za 

ugotavljanje samoučinkovitosti in samopodobe je podana v tabeli 5. Na predpreizkusu znanja 

so dijaki dosegli povprečno 57,21% možnih točk, na popreizkusu 65,66%, kar je približno za 

2% več kot na izpolnjevanju delovnega lista, vezanega na eksperimentalno delo (63,09%).  

Statistično pomembne korelacije med posameznimi preizkusi znanja ter samoučinkovitostjo 

in samopodobo so prikazane v tabeli 6. 

Tabela 5: Opisna statistika dosežkov 

 
M SD N 

Predpreizkus 57,21 24,52 85 

Delovni list 63,09 21,38 85 

Popreizkus znanja 65,56 22,47 85 

Samoučinkovitost 3,04 0,79 85 

Pozitivna samopodoba 3,10 0,70 85 

Negativna samopodoba 2,07 0,72 85 

 

Izračun Pearsonovih korelacijskih koeficientov med dosežki na vseh uporabljenih 

inštrumentih vrednotenja (tabela 6) pokažejo dokaj močno povezanost med dosežki na 

predpreizkusu znanja, izpolnjevanju delovnega lista, popreizkusu znanja, samoučinkovitosti 

ter pozitivnih vidikih samopodobe. Korelacije z negativnimi vidiki sampodobe so vse 

negativne.  
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Tabela 6: Korelacije med dosežki na preizkusih znanja, samoučinkovitostjo in samopodobo 

 

Predpreizkus Delovni list Popreizkus 

Samoučin-

kovitost 

Pozitvni 

vidiki 

samopo. 

Negativni 

vidiki 

samopo. 

Predpreizkus Pearson 

Correlation 
1 ,523** ,719** ,691** ,741** -,666** 

Sig. (2-

tailed) 
  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Delovni list Pearson 

Correlation 
,523** 1 ,606** ,292** ,345** -,399** 

Sig. (2-

tailed) 
,000   ,000 ,007 ,001 ,000 

Popreizkus 

znanja 

Pearson 

Correlation 
,719** ,606** 1 ,523** ,503** -,495** 

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,000   ,000 ,000 ,000 

Samoučinkovitost Pearson 

Correlation 
,691** ,292** ,523** 1 ,604** -,500** 

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,007 ,000   ,000 ,000 

Pozitivni vidiki 

samopodobe 

Pearson 

Correlation 
,741** ,345** ,503** ,604** 1 -,613** 

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,001 ,000 ,000   ,000 

Negativni vidiki 

sampodobe 

Pearson 

Correlation 
-,666** -,399** -,495** -,500** -,613** 1 

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000   

N 85 85 85 85 85 85 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Iz rezultatov lahko povzamemo, da so tisti dijaki, ki so bolje pisali predpreizkus znanja, 

dosegli boljše rezultate tudi pri izpolnjevanju delovnega lista in pri popreizkusu znanja. Na 

dosežke na preizkusih znanja vplivata tudi samoučinkovotost in samopodoba. Dijaki, ki so 

višje vrednotili svojo samoučinkovitost in pozitivne vidike samopodobe, so dosegli boljše 

rezultate na preverjanjih znanja. 
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Klasifikacija vzorca dijakov 

Z uporabo metode klasifikacije K-tega najbližjega soseda smo testirance glede na povprečne 

vrednosti samoučinkovitosti ter obeh vidikov samopodobe razdelili v dve gruči, tabela 7. 

Gruča I ima vrednosti samoučinkovitosti in pozitivnih vidikov samopodobe nadpovprečno 

visoke, blizu 4, negativni vidiki samopodobe pa so izraženi močno pod povprečjem. Za dijake 

v tej gruči lahko trdimo, da so samoučinkoviti in imajo o svojih sposobnostih dobro mnenje, 

nasprotno pa imajo dijaki, ki so se glede na povprečne vrednosti navedenih parametrov 

uvrstili v gručo II, podpovprečno samoučinkovitost in pozitivne vidike samopodobe ter 

nadpovprečno izražene negativne vidike samopodobe. Ti dijaki o svojih sposobnostih nimajo 

dobrega mnenja in se celo podcenjujejo. 

Tabela 7: Vrednosti parametrov klasifikacije 

 

Gruča 

I II 

Samoučinkovitost 3,6 2,4 

Pozitivni vidiki samopodobe 3,58 2,53 

Negativni vidiki samopodobe 1,60 2,62 

Število dijakov v gručah 46 39 

 

Kako uvrstitev v gruči vpliva na dosežke dijakov pri preizkusih znanja in izpolnjevanju 

delovnega lista je prikazano v tabeli 8. Dijaki z visoko samoučinkovitostjo in pozitivno 

samopodobo so na predpreizkusu znanja dosegli 72,92 % točk, povprečje dijakov v gruči II pa 

je bilo le 38,68 %. Razlika je statistično pomembna na ravni p < ,01, tabela 9. Pri 

izpolnjevanju delovnega lista sta bili gruči glede na dosežke bolj izenačeni, vendar je tudi v 

tem primeru razlika statistično pomembna na ravni signifikantnosti p < ,05. Na popreizkusu 

znanja pa je bila ponovno gruča I statistično pomembno boljša od dijakov v gruči II na ravni 

signifikantnosti p < ,01, tabela 9. 
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Tabela 8: Povprečne vrednosti dosežkov dijakov gruče I in II na preizkusih znanja 

Število dijakov v gručah N M Sd 

Predpreizkus Gruča I 46 72,92 19,89 

Gruča II 39 38,68 14,46 

Delovni list Gruča I 46 69,43 21,34 

Gruča II 39 55,61 19,12 

Popreizkus 

znanja 

Gruča I 46 75,36 18,73 

Gruča II 39 53,99 21,14 

 

Tabela 9: Statistična pomembnost razlik med gručama T-test 

  

T-test for Equality of Means 

t df Sig. (2-tailed) 

Predpreizkus Equal variances assumed 8,930 83 ,000 

Equal variances not assumed 9,163 81,222 ,000 

Delovni list Equal variances assumed 3,120 83 ,002 

Equal variances not assumed 
3,148 82,728 ,002 

Popreizkus znanja Equal variances assumed 4,943 83 ,000 

Equal variances not assumed 4,894 76,718 ,000 
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Razlike v dosežkih pri posameznih nalogah preizkusov znanja in pri nalogah na delovnem 

listu so grafično prikazane na grafih 23, 24 in 25. 

 

Graf 23: Razlike v dosežkih predpreizkusa znanja med gručama dijakov 

 

 

Graf 24: Razlike v dosežkih izpolnjevanja delovnega lista med gručama dijakov 
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Graf 25: Razlike v dosežkih na popreizkusu znanja med gručama dijakov 

 

Opazne so velike razlike v dosežkih na predpreizkusu znanja pri vseh nalogah (graf 23) in 

majhne razlike med gručama pri izpolnjevanju delovnega lista (graf 24.) Pri popreizkusu 

znanja se razlike med gručama prišle do izraza pri reševanju 1., 3. in 6. naloge. Dijaki gruče I. 

so si bolje zapomnili katalizatorje razpada vodikovega peroksida, ki so jih uporabili pri 

luminolnem testu, razlikovali so med neposredno in posredno kemoluminiscenco in znali v 

povprečju bolj razložiti, zakaj kri na zraku spremeni barvo. Dijaki obeh gruč pa so najslabše 

reševali 4. nalogo, pri kateri je bilo potrebno zapisati strukturno formulo luminola. 

Razlike med šolami 

V nadaljevanju smo preverili razlike v uspešnosti reševanja preizkusov znanja med dijaki treh 

v raziskavi sodelujočih srednjih šol (srednje kemijske šole, splošne gimnazije in tehniške 

gimnazije). Rezultati opisne statistike dosežkov posameznih skupin dijakov so zbrani v tabeli 

10.  
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Tabela 10: Opisna statistika dosežkov dijakov treh srednjih šol 

 
N M SD 

Predpreizkus 

K 28 50,00 22,28 

G 27 63,12 24,18 

TG 30 58,61 25,89 

Total 85 57,21 24,52 

Delovni list 

K 28 58,71 21,34 

G 27 67,36 21,18 

TG 30 63,33 21,51 

Total 85 63,09 21,38 

Popreizkus znanja 

K 28 59,33 21,33 

G 27 76,55 17,52 

TG 30 61,48 24,41 

Total 85 65,56 22,47 

Samoučinkovitost 

K 28 2,59 0,74 

G 27 3,37 0,65 

TG 30 3,15 0,80 

Total 85 3,04 0,79 

Pozitivni vidiki 

samopodobe 

K 28 2,74 0,65 

G 27 3,23 0,59 

TG 30 3,32 0,73 

Total 85 3,10 0,70 

Negativni vidiki 

samopodobe 

K 28 2,59 0,79 

G 27 1,70 0,39 

TG 30 1,91 0,60 

Total 85 2,07 0,72 

Legenda: K = dijaki srednje kemijske šole, G = dijaki splošne gimnazije, TG = dijaki tehniške 

gimnazije 

Dijaki splošne gimnazije so na obeh preizkusih znanja in pri izpolnjevanju delovnega lista 

dosegli najvišje povprečne vrednosti (predpreizkus 63,12%, delovni list 67,36% in popreizkus 

76,55%). Ti dijaki imajo tudi nadpovprečno visoko srednjo vrednost samoučinkovitiosti 
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(3,37) ter pozitivne vidike samopodbe (3,23), nasprotno pa je povprečna vrednost negativnih 

vidikov samopodobe podpovprečna, 1,70.  

Z uporabo analize ANOVA smo preverili, ali so med šolami razlike v dosežkih statistično 

pomembne, rezultati so zbrani v tabeli 11. 

Tabela 11: Rezultati ANOVA testa za ugotavljanje pomebnosti razlik med skupinami. 

  

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Predpreizkus Between 

Groups 
2456,52 2 1228,26 2,10 ,129 

Within 

Groups 
48042,55 82 585,88 

  

Total 50499,07 84 
   

Delovni list Between 

Groups 
1032,62 2 516,31 1,13 ,327 

Within 

Groups 
37375,47 82 455,80 

  

Total 38408,09 84 
   

Popreizkus znanja Between 

Groups 
4844,99 2 2422,50 5,29 ,007 

Within 

Groups 
37552,35 82 457,96 

  

Total 42397,34 84 
   

Samoučinkovitost Between 

Groups 
8,84 2 4,42 8,24 ,001 

Within 

Groups 
43,97 82 0,54 

  

Total 52,81 84 
   

Pozitivni vidiki sampodobe Between 

Groups 
5,48 2 2,74 6,26 ,003 

Within 

Groups 
35,85 82 0,44 

  

Total 41,33 84 
   

Negativni vidiki samopodobe Between 

Groups 
11,81 2 5,90 15,28 ,000 

Within 

Groups 
31,68 82 0,39 

  

Total 43,48 84 
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Rezultati testa ANOVA za ugotavljanje statistične pomembnosti razlik v dosežkih med dijaki 

sodelujočiih šol pokažejo, da na predpreizkusu znanja in pri izpolnjevanju delovnega lista 

razlike v dosežkih med skupinami niso statistično pomembne. Na popreizkusu znanja pa je 

razlika v dosežkih statistično pomembna na ravni p < ,05. Na popreizkusu znanja so se 

najbolje izkazali dijaki splošne gimnazije, v povprečju so dosegli 76,55 % točk, dijaki 

tehniške gimnazije 61,48 % in dijaki kemijske srednje šole 59,33 %. Pokazale pa so se 

statitično pomembne razlike med dijaki različnih šol glede na povprečne vrednosti 

samoučinkovitosti, pozitivnih vidikov in negativnih vidikov samopodobe na ravni 

signifikantnosti p < ,05 oz. ,01 (tabela 11). 

Razlike med spoloma 

Zanimalo nas je tudi, ali so med spoloma v raziskavi sodelujočih dijakov in dijakinj 

statistično pomembne razlike. Srednje vrednosti uspešnosti na preizkusih znanja, pri 

izpolnjevanju delovnega lista in vrednotenju samopodobe in samoučinkovitosti so v tabeli 12. 

Tabela 12: Razlike v dosežkih med spoloma 

Koda spol N M SD 

Predpreizkus 
M 36 57,41 25,86 

Ž 49 57,06 23,76 

Delovni list 
M 36 64,24 22,04 

Ž 49 62,24 21,08 

Popreizkus znanja 
M 36 65,12 21,93 

Ž 49 65,87 23,07 

Pozitivni vidiki 

samopodobe 

M 36 3,02 0,81 

Ž 49 3,16 0,61 

Samoučinkovitost 
M 36 3,03 0,79 

Ž 49 3,04 0,80 

Negativni vidiki 

samopodobe 

M 36 2,14 0,72 

Ž 49 2,02 0,72 

 
Podatki v tabeli 12 pokažejo, da so razlike med spoloma v dosežkih na preizkusih znanja, pri 

izpolnjevanju delovnega lista in oceni samoučinkovitosti ter samopodobe minimalne. T-test je 

potrdil, da statistično niso pomembne. Dijaki in dijakinje v skupini testirancev so izenačeni 

tako po znanju, kakor tudi pri povprečnih vrednostih ocen samoučinkovitosti in samopodobe. 
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3.8 VELJAVNOST HIPOTEZ 
H1: Dosežki dijakov na popreizkusu znanja bodo odvisni od dosežkov na predpreizkusu 

znanja in dosežkov pri izpolnjevanju delovnega lista. Dijaki z boljšim predznanjem bodo 

dosegli v povrečju več točk kot dijaki s šibkejšim predznanjem na popreizkusu znanja in pri 

izpolnjevanju delovnega lista. 

Hipotezo lahko sprejmemo (tabeli 5 in 6). Dosežki dijakov na predpreizkusu znanja so v 

dokaj močni pozitivni korelaciji z dosežki pri izpolnjevanju delovnega lista in na popreizkusu 

znanja. 

H2: Dosežki dijakov na preizkusih znanja bodo odvisni od njihove samoučinkovitosti in 

samopodobe. Dijaki, ki sebe ocenjujejo kot bolj samoučinkovite in imajo pozitivno mnenje o 

svojih sposobnostih, bodo dosegli na preizkusih znanja boljše rezultate. 

Tudi to hipotezo lahko sprejmemo (tabeli 5 in 6). Dosežki dijakov na preverjanjih znanja so v 

srednje močni pozitivni korelaciji s samoučinkovitostjo in pozitivnimi vidiki samopodobe ter 

v negativni korelaciji z negativnimi vidiki samopodobe. 

H3:Med sodelujočimi šolami ne bo razlik v znanju in ocenah samoučinkovitosti in 

samopodobe. 

Hipotezo lahko sprejmemo le delno (tabeli 10 in 11). Med dijaki sodelujočih šol ni statistično 

pomembnih razlik v predznanju in izpolnjevanju delovnega lista. Statistično pomembne 

razlike na ravni signifikantnosti p < ,05 so se pokazale na popreizkusu znanja (najboljše 

rezultate so dosegli dijaki splošne gimnazije) in pri vrednotenju samoučinkovitosti in 

samopodobe. 

H4: Ženske bodo na preverjanjih znanja dosegle v povprečju boljše rezultate od moških. 

Hipoteza je zavrnjena (tabela 12). Med spoloma niso bile ugotovljene statistično pomembne 

razlike tako v dosežkih na preizkusih znanja, kakor tudi pri vrednotenju samoučinkovitosti in 

samopodobe. 

H5: Glede na samoučinkovitost in samopodobo bo moč v raziskavi sodelujoče dijake razdeliti 

v dve po številu dokaj uravnovešeni gruči, ki se bosta bistveno razlikovali po dosežkih na 

preverjanjih znanja. 
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Hipotezo lahko sprejmemo (tabele 7, 8 in 9 ter grafi 23, 24, 25). Dijaki, ki so se glede na 

parametre klasifikacije uvrstili v gručo I (nadpovprečna samoučinkovitost in pozitivni vidiki 

samopodobe ter podpovrečna ocena negativnih vidikov samopodobe) so na vseh preizkusih 

znanja, kakor tudi pri reševanju posameznih nalog dosegli statistično pomembno boljše 

rezultate na ravni signifikantnosti p < ,01 ali ,05 od dijakov v gruči II (podpovprečna ocena 

samoučinkovitosti in pozitivnih vidikov samopodobe ter nadpovprečna ocena negativnih 

vidikov samopodobe. 

 

3.9 RAZPRAVA S SKLEPI 
Dobljeni rezultati uvajanja problemskega učenja v srednje šole se ujemajo z rezultati raziskav, 

kjer številni raziskovalci (Colliver, 2000; Hung, Bailey, & Jonassen, 2003; Neville, 2009; 

Donnelly, 2010) ugotavljajo, da je problemski pouk zasnovan na realnih problemih, pritegne 

udeležence k aktivnemu učenju, kar se odraža tudi pri globljem razumevanju posredovane 

vsebine. Tako dijaki gruče I, ki se je odlikovala po nadpovprečni oceni samoučinkovitosti in 

samopodobe, kakor tudi dijaki gruče II s podpovprečno samoučinkovitostjo in negativno 

samopodobo, so pri izpolnjevanju delovnega lista, ob izvajanju eksperimentov in takoj po 

eksperimentalnem delu dosegli primerljive rezultate, ki se niso statistično pomembno 

razlikovali (tabela 8 in graf 24). Razlike na popreizkusu znanja pa lahko delno pripišemo 

veliki razliki v predznanju (graf 25) in ne sposobnosti izvajanja nalog problemskega pristopa.  

Uspeli smo tudi uspešno združiti problemsko učenje z informacijsko-komunikacijsko 

tehnologijo, na kar opozarjajo številni raziskovalci (Macklin, 2001; Gurpinar, Zayim, & 

Basarici, et al., 2009; Donnelly, 2010; Caballe, & Xhafa, 2010), saj je bil problemski pristop 

izveden kot kombinacija e-učenja za postavljanje hipotez s preverjanjem rezultatov v 

laboratoriju. Uporabljeni pristop je najverjetneje prispeval k statitistično nepomembni razliki 

v dosežkih med gručama pri izpolnjevanju delovnega lista.   

Raziskava je tudi pokazala, da je pristop primeren tako za dekleta kakor fante, saj med 

spoloma niso bile ugotovljene statistično pomembne razlike v dosežkih na preizkusih znanja 

in pri izpolnjevanju nalog delovnega lista.  

Problemskemu pristopu v prid so tudi dosežki dijakov treh sodelujočih šol (splošne gimnazije, 

tehniške gimnazije in kemijske šole), saj na predpreizkusu znanja in pri izpolnjevanju 

delovnega lista niso bile ugotovljene statistično pomembne razlike v povprečnih dosežkih 
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dijakov treh šol. Razlike so se pokazale šele na popreizkusu znanja na ravni signifikantnosti p 

< ,05, vendar so tudi v tem primeru dijaki kemijske šole dosegli povprečno dober rezultat (59, 

33 %). Pokazale pa so se statitično pomembne razlike med dijaki različnih šol glede na 

povprečne vrednosti ocen samoučinkovitosti, pozitivnih vidikov in negativnih vidikov 

samopodobe na ravni signifikantnosti p < ,01 (tabela 11). Možno je, da dijaki tehniške 

gimnazije in kemijske šole ne znajo oceniti svojih resničnih sposobnosti in se velikokrat 

zaradi vzrokov, ki bi jih kazalo raziskati, podcenjujejo.  

Raziskovalci (Kelly, & Finlayson, 2009; Ince, 2012) tudi izpostavljajo vrsto težav pri 

uvajanju problemskega učenja, zlasti časovno neomejenost pristopa, ki terja delo izven 

predpisanih šolskih ur. V našem primeru nismo naleteli na to težavo, saj je bila izvedbi 

pristopa namenjena blok ura, scenarij problema pa je bil zasnovan tako, da je bilo možno 

problem rešiti v danem časovnem razponu. Treba pa je poudariti, da smo pri ocenjevanju 

dosežkov dijakov uporabili klasično ocenjevanje in ne samorefleksijo in kolegijsko 

ocenjevanje, ker bi težko pridobili objektivne ocene glede na nenavajenost dijakov na nove 

načine vrednotenja njihovega dela.  

Podrobnejši pregled dosežkov pri posamzenih nalogah preizkusov znanja in pri izpolnjevanju 

delovnega lista glede na kategorije znanja je vendarle pokazal, da imajo naši dijaki predvsem 

težave pri reševanju tistih nalog, ki poleg razumevanja terjajo tudi sposobnost uporabe znanja 

v novih okoliščinah. Vzroke je treba verjetno poiskati v storilnostno naravnanem pouku v 

naših šolah, ki podpira učenje na pamet in pomnjenje, velikokrat brez potrebnega 

razumevanja in s premalo navajanja na uporabo znanja oziroma prenos znanja v nove 

okoliščine.  

Rezultatov raziskave ne moremo posplošiti, saj je bil v raziskavo vključen vzorec relativno 

majhen (85 dijakov) in zajema le populacijo srednješolcev dolenjske regije. Kljub temu so 

rezultati spodbudni in prinašajo pozitivno sporočilo učiteljem kemije o primernosti uporabe 

problemskega učenja pri pouku kemije.  
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5 PRILOGE 
 

Priloga 1: Predpreizkus znanja 

Priloga 2: Delovni list 

Priloga 3: Popreizkus znanja 

Priloga 4: Vprašalnik za preverjanje samoučinkovitosti 

Priloga 5: Vprašalnik za preverjanje samopodobe 

Priloga 6: Učna priprava »Po sledeh zločina - forenziki na delu« 
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 Priloga 1 PREDPREIZKUS ZNANJA 
Šola: _____________________ 

Ime in priimek: _______________ 
Spol:  Ž    M 

 
 
1. naloga: Hitrost kemijske reakcije 
 
Na hitrost kemijske reakcije vpliva:  

• ____________________ 
• ____________________  
• ____________________ 
• ____________________ 

 
 
2. naloga: Dopolni! 

 
Katalizator je snov, ki vpliva na _________________ kemijske reakcije. Večja je količina 
katalizatorja, _____________ je hitrost kemijske reakcije.  
 
 
3. naloga: Reakcija razpada vodikovega peroksida 
 
Napiši enačbo reakcije razpada vodikovega peroksida v prisotnosti katalizatorja.  
 
_________________________________________________ 
         
Kaj pripomore k hitrejšemu razpadu vodikovega peroksida?  
 
_______________  
 
4. naloga: Katere vrste kataliz poznamo?  
 
____________________________________________________________________  
 
Opiši glavne razlike med njimi! 
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.  
 
5. naloga: REDOKS REAKCIJE 
 
Redoks reakcija je kemijska reakcija, pri kateri atomi spremenijo svoje oksidacijsko stanje.  
 
 
OKSIDACIJA 

 
______________ e- 

Snov, ki oddaja e-, je  
 
  ______________ 

Njegovo oksidacijsko 
stanje se 
poveča/zmanjša  
(obkroži) 
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REDUKCIJA 

 
______________ e- 

Snov, ki sprejema e-, 
je  
   ______________ 

Njegovo oksidacijsko 
stanje se 
poveča/zmanjša  
(obkroži) 

 
Napiši enačbo reakcije med železom in vodno raztopino bakrovega (II) sulfata! Kaj je 
reducent in kaj oksidant?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. naloga: ENERGIJA PRI KEMIJSKIH REAKCIJAH 
 
Za kemijske reakcije je značilna tudi sprememba energije. Med vsako kemijsko reakcijo se 
spremeni energija snovi oz. njenih delcev. 
 
Delitev reakcij glede na energijo:  

1. Energija se sprošča, temperatura med reakcijo narašča: ________________________ 
2. Energija se porablja, temperatura med reakcijo pada: _________________________ 

 
 
 
Poimenuj spodnje hidrokside:  
 
NaOH__________________________ 

Ca(OH)2________________________ 

Fe(OH)3________________________ 

Ba(OH)2________________________ 
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Priloga 2 DELOVNI LIST 
Šola: _____________________ 

Ime in priimek: _______________ 
Spol:  Ž    M 

 

 

1. Opišite, kako narava katalizatorja vpliva na barvo izsevane svetlobe in čas trajanja 

kemiluminiscence. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ali je imel gospod Vesel prav, ko je podvomil v zanesljivost  dokazov z luminolnim testom 

in zahteval DNK analizo domnevnih madežev krvi? Utemeljite svoj odgovor. 
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3. Zasnujte poskus, s katerim boste preverili, kako koncentracija katalizatorja vpliva na čas 

pojava kemiluminiscence. Kot oksidant izberite raztopino Co(NO3)2. 

 

 

 

 

 

 

4. V literaturi poiščite, kaj je oksidant v primeru, ko ste uporabili kot katalizator razpada 

vodikovega peroksida varikino in ekstrakt hrena? 

 

 

 

 

 

 

 

5. Oglejte si prvi del  filmskega posnetka – Kemiluminiscenca.avi. Kaj se uporablja kot 

katalizator? Poiščite strukturno formulo spojine. Oglejte si še drugi del eksperimenta. Opišite 

in razložite opažanja. 
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 Priloga 3 POPREIZKUS ZNANJA 
Šola: _____________________ 

Ime in priimek: _______________ 
Spol:  Ž    M 

 

 

Vprašanje 1: Naštej vsaj 3 raztopine, ki lahko katalizirajo razpad vodikovega peroksida in 

dajejo podobne pozitivne reakcije z luminolom kot kri in smo jih uporabili pri poskusu v 

prvih urah.  

 

 

 

 

 

Vprašanje 2: Kakšne barve je izsevana svetloba pri reakciji luminola s krvjo?  

 

___________________________ 

 

Vprašanje 3: Kateri vrsti kemiluminiscence poznamo? Za obe reakciji napiši splošno 

reakcijsko shemo. 
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Vprašanje 4: Nariši strukturno formulo luminola.  

 

 

 

 

 

Vprašanje 5: Razloži, zakaj kri spremeni barvo iz svetlo rdeče v rjavo barvo na zraku?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vprašanje 6: Kakšno funkcijo imajo Fe3+ ioni pri razpadu vodikovega peroksida? Obkroži  

a) oksidant 

b) reducent 

c) nič od navedenga 
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Priloga 4   
 

VPRAŠALNIK ZA PREVERJANJE SAMOUČINKOVITOSTI PO 
R. Schwarzer-ju in M. Jerusalem-u 

 
 

TRDITEV 
 

1 

(popolnoma 

neresnično) 

2  

(komaj 

resnično) 

3 

(delno 

resnično) 

4 

(popolnoma 

resnično) 

1. Vedno uspem rešiti težave, če se le dovolj 

potrudim. 

    

2. Tudi kadar mi kdo nasprotuje, najdem načine 

in poti, da dosežem to, kar želim. 

    

3. Z lahkoto ostajam pri svojih namerah in 

dosegam svoje cilje. 

    

4. Prepričan/-a sem, da se znam učinkovito 

spoprijeti z nepričakovanimi dogodki. 

    

5. Zaradi svoje iznajdljivosti se znam spoprijeti z 

nepredvidljivimi situacijami. 

    

6. Lahko razrešim večino problemov, če si za to 

dovolj prizadevam. 

    

7. Ko se soočam s težavami, lahko ostanem 

miren/a zato, ker se znam obvladati. 

    

8. Kadar imam  problem, lahko običajno poiščem 

več rešitev. 

    

9. Če sem v težavah, se zmeraj lahko spomnim 

kakšne rešitve. 

    

10. Karkoli mi pride naproti, obvladam brez 

večjih naporov. 

    

  

http://www.ralfschwarzer.de/
http://psilab.educat.hu-berlin.de/


Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Janc Vidic Petra: diplomsko delo   

66 

Priloga 5 
VPRAŠALNIK ZA PREVERJANJE SAMOPODOBE PO 

ROSENBERGOVI 
 

 

TRDITEV 
 

1 

(popolnoma 

se strinjam) 

2  

(se 

strinjam) 

3 

(se ne 

strinjam) 

4 

(sploh se 

ne 

strinjam) 

Vem, da sem kot oseba enakovreden/-a drugim.     

Vem, da imam veliko dobrih lastnosti.     

Nagibam se k mnenju, da sem zguba.     

Sposoben/-a sem delati stvari enako dobro kot drugi.     

Občutek imam, da nimam biti na kaj ponosen/-a.     

Do sebe imam vedno pozitiven odnos.     

Na splošno sem sam/-a s seboj zadovoljen/-a.     

Želim si, da bi sebe bolj spoštoval/-a.     

Občasno se čutim popolnoma neuporaben/-a.     

Včasih mislim, da nisem dober/-a za nobeno reč.     
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Priloga 6 Po sledeh zločina 

Učiteljeva priprava 

Kompetence 

Učna enota »Po sledeh zločina« je namenjena razvijanju naslednjih kompetenc: 

− pridobivanje novega znanja in razumevanje s področja kemiluminiscence, 

bioluminiscence 

− sposobnost opredeljevanja problemov 

− sposobnost uporabe znanja za reševanje realnih problemov 

− sposobnost iskanja informacij po svetovnem spletu 

− uporaba znanja za načrtovanje poskusov 

− izvajanje poskusov, opazovanje, zapisovanje rezultatov 

− sposobnost analize in sinteze podatkov ter reševanje problemov 

− sposobnost komuniciranja 

− sposobnost pisnega poročanja  

−  

Umestitev v učni načrt 

Učna enota presega znanje, ki ga predvideva veljavni učni načrt za srednje šole, predstavlja pa 

lahko dobrodošlo nadgradnjo vsebinskih sklopov: energijske spremembe pri kemijskih 

reakcijah, kataliza, encimi, hemoglobin. Značilnost enote je, da teoretično znanje s področja 

kemiluminiscence poveže s praktično uporabo v forenziki. Enota je tudi primer izvedbe 

pristopa reševanja problemov v šolski praksi. S tem enota morda privede do razumevanje 

vrste TV nadaljevank, pri katerih spoznavamo delo forenzikov, vendar zgolj na površini. 

Predznanje 

− reakcija razpada vodikovega peroksida 

− kataliza in katalizator 

− energija pri kemijskih reakcijah 

− oksidant, reducent 

− hidroksidi 
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Predstavitev raziskovalnega problema 

Učitelj razdeli dijakom problem »Po sledeh zločina – forenziki na delu« in jim pusti čas, da 

preberejo besedilo problema. Nato demonstrira luminolni test na krpi, ki je navidezno povsem 

čista, vendar so na njej, po pranju, domnevno še ostali očem nevidni ostanki krvi, tabela 1. 

Tabela 1: Luminolni test 

Krpa, navidezno brez sledi krvi Krpa po orositvi z raztopino luminola 

  

 

Izvedba testa – predhodna priprava 

Priprava imitacije krvnih madežev  

Pred učno uro belo krpo na večih mestih omočimo z varikino. Krpo nekoliko osušimo s 

papirnato brisačo. (Varikina je v funkciji hema v krvi, ki katalizira razpad vodikovega 

peroksida, ki je dodan raztopini luminola. Poskusi s telesnimi tekočinami so v šoli 

prepovedani.)  

Hemin, kot nadomestek za človeško kri, je predrag, da bi ga šole kupile, zato si lahko 

kemiluminiscenco, ki jo povzroči hemin, ogledate na filmskem posnetku 

Kemiluminiscenca.avi*, ki je dodan enoti. 

*Film ima dva dela. V prvem opazujemo pojav neposredne kemiluminiscence luminola ob dodatku oksidanta 

hemina, v drugem je prikazana  posredna kemiluminiscenca, ko aktiviran kompleks luminola preda energijo 

barvilu, ki ima vlogo senzibilizatorja. Senzibilizatorja sta pri  poskusu  Na-fluorescein in Rodamin B. Molekule 

senzibilizatorja preidejo v vzbujeno stanje in pri vračanju v osnovno stanje sevajo svetlobo, ki ima drugačno 

valovno dolžino, kar opazimo s spremembo barve kemiluminiscence.  
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Priprava raztopine luminola: 1g luminola in 20 g Na2CO3 raztopimo v 250 mL destilirane 

vode.  

 Raztopina peroksida: pripravimo 100 mL 3 % H2O2. 

 

Demonstracija luminolnega testa v razredu 

Z razpršilko, v katero smo dali 10 mL raztopine luminola in 10 mL raztopine vodikovega 

peroksida, orosimo krpo, na kateri naj bi bili sprani madeži krvi in si v temi ogledamo 

rezultat. Na mestih, kjer naj bi bili ostanki krvi, opazimo značilno modrozeleno emisijo 

svetlobe. 

Po prikazu luminolnega testa, učitelj spodbuja dijake, da si zastavijo vprašanja, ki bodo v 

pomoč pri iskanju odgovorov v zastavljeni nalogi. 

 

Iniciacija ključnih vprašanj 

V razgovoru z dijaki jih ob nenehnem spodbujanju in usmerjanju vodimo toliko časa, da 

uspejo zastaviti ključni vprašanji za rešitev naloge: 

Kaj je luminol in kako reagira s krvjo?  

(Kompetenca – sposobnost prepoznavanja problema.) 

 

Iskanje informacij - pomoč 

Šele, ko so dijaki zastavili ključni vprašanji, dobijo nalogo, naj naredijo načrt, kako se bodo 

lotili iskanja odgovorov na zastavljeni vprašanji. 

Pri tem jih ponovno po potrebi usmerjamo s podvprašanji. Kje lahko dobimo informacije in 

podatke, ki jih ne poznamo? (Knjige, članki, svetovni splet.)  

Šele, ko presodimo, da se dijaki zavedajo potrebe po iskanju informacij, jim nudimo pomoč v 

obliki spletnih naslovov v Wikipediji. 
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(Kompetenca – sposobnost iskanja informacij.) 

 

Rezultat iskanja informacij o luminolu in reakciji   

Na spletnem naslovu: http://sl.wikipedia.org/wiki/Luminol najdejo dijaki strukturno formulo 

in reakcijsko shemo reakcije luminola z vodikovim peroksidom. 

Strukturna formula luminola 

 

Reakcijska shema reakcije luminola z vodikovim peroksidom - kemiluminiscenca 

 

 

N2 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Luminol
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*Uporaba izrazov singletno stanje oz. tripletno stanje opustimo, ker razlaga presega raven srednješolske kemije. Izraza 

nadomestimo z izrazoma vzbujeno stanje in osnovno stanje. To je dovolj za razumevanje pojma kemiluminiscence, ki ga 

razvijemo v nadaljevanju učne enote. Prvo vzbujeno stanje je tripletno, drugo je singletno. Prehod med obema je 

neradiacijski. 

 

(Kompetenca – sposobnost prenosa informacij v elektronski obliki.) 

 

Teoritični del – razloži učitelje 

Za poglobitev teoretičnega znanja s področja kemiluminiscence in njene uporabe v forenziki, 

je učitelju na voljo prispevek Uporaba luminola v sodni medicini, Teoretične osnove za 

učitelja (priredba članka Barni s sodelavci, 2007).  

Reakcijsko shemo luminola z vodikovim peroksidom v bazičnem mediju razložimo v 

poenstavljeni obliki z uporabo animacije Luminol_reakcija.swf. Animacija prikazuje odcep 

protonov iz molekule luminola v prisotnosti hidroksida in nastanek dianiona, ki je resonančno 

stabiliziran. Sledi oksidacija dianiona luminola. Oksidant je kisik, ki nastane pri katalitičnem 

razpadu vodikovega peroksida, kot katalizator razpada učinkujejo Fe3+ ioni, ki se nahajajo v 

krvnih madežih*. Produkt oksidacije dianiona je oksidirani dianion v vzbujenem stanju, ki se 

relaksira pri prehodu v osnovno stanje s sevanjem svetlobe značilne modrozelene barve. Pojav 

imenujemo kemiluminiscenca.  

* Hemoglobin, ki  se nahaja v rdečih krvničkah ima na barvilo hem vezane Fe2+ ione, ki jih pred oksidacijo 

ščitijo kompleksni encimatski mehanizmi.  Ko pa je kri izpostavljena delovanju okolja (kri, ki priteče iz telesa), 

poteče oksidacija Fe2+ ionov v Fe3+ ione, zato kri tudi spremeni barvo iz svetlo rdeče v rjasto rjavo. Fe3+ ioni so 

tisti, ki  katalizirajo razgradnjo peroksida pri luminolnem testu.  

Na višji ravni lahko razložimo absorpcijo energije in relaksacijo vzbujene molekule, katere 

posledice so lahko radiacijski ali pa neradiacijski prehodi z diagramom elektronskih stanj v 

molekuli. Pomagamo si z animacijo dela Jablonskega diagrama, ki je izvedena v zahtevnejši 

obliki kot Jablonski_diagramU.swf in v poenostavljeni obliki Jablonski_diagramD.swf, brez 

prikaza tripletnega stanja in uporabe izraza singletno stanje.  

 

(Kompetenca – razumevanje.) 
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Ponovno pri problemu - povzetek 

Kakšno vlogo je torej imela kri pri luminolnem testu? Zakaj je samo tisti del krpe, kjer so bili 

madeži krvi, seval svetlobo? Spodbujamo dijake k razmišljanju, da je kri katalizirala 

razgradnjo vodikovega peroksida v vodo in kisik. Na delih brez katalizatorja reakcija ni 

potekla, zato tudi ni bilo zaznati značilnega svetlikanja. Razgradnjo vodikovega peroksida so 

katalizirali Fe3+ ioni, ki so koordinacijsko vezani v porfirinski obroč hema. Spodbujamo 

razmišljanje o lastnostih Fe3+ ionov, kar nas privede do predpostavke, da so železovi ioni pri 

razpadu vodikovega peroksida v funkciji oksidanta. Če ta predpostavka drži, lahko  funkcijo 

Fe3+ ionov prevzamejo še kakšni drugi kovinski ioni? Predlagajte!  

Pričakovani odgovori: npr. Cu2+, Ni2+, CrO4
2- ioni. 

 

Vendar je zagovornik gospoda Podleska trdil, da so madeži na preprogi, ki so povzročili 

kemiluminiscenco luminola, posledica uporabe čistila in ne kri gospe Podleskove? Na kaj nas 

lahko navede ta trditev gospoda Vesela? 

S postavljanjem vprašanj želimo od dijakov dobiti odgovor, da je morda sestavina čistila, ki 

ima lastnost oksidanta, tista, ki je katalizirala razpad vodikovega peroksida.  

Kako bi se prepričali, kateri oksidanti, poleg Fe3+ ioni v hemu, katalizirajo kemiluminiscenco 

luminola? Predlagajte poskuse.  

Dijaki predlagajo uporabo različnih čistil* in oksidantov, ki naj bi katalazirali razpad 

vodikovega peroksida in pripravijo osnutek tabele izvedbe poskusa. 

*Poskus bo uspešen le, če bo čistilo vsebovalo optično belilo oz. kar varikino. 

 

(Kompetenci – postavljanje hipotez, načrtovanje poskusov.) 
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Eksperimentalni del 

Hipotezo o vlogi različnih oksidantov pri pojavu kemiluminiscence luminola bomo preverili z 

eksperimenti. 

Učitelj razdeli eksperimentalni del vaje Po sledeh zločina - forenziki na delu, 

Eksperimentalni del za dijake. 

Predhodna priprava – pripravimo raztopine po shemi v tabeli 1. 

Tabela 1: Priprava raztopin 

Luminolni reagent A Katalizator B Razmerje med reagenti  

 

 

 

 

 

1g luminola, 20 g Na2CO3, 35 

mL H2O2 (3%) – razredčiti na 

200 mL  

 

0,5 M CuSO4 1 kapljica B + 3 kapljice A 

0,1 M Co(NO3)2  1 kapljica B + 3 kapljice A 

0,1 M K3[Fe(CN)6] 

 

1 kapljica B + 3 kapljice A 

belilo - varikina 

13 % 

1 kapljica B + 3 kapljice A 

ekstrakt naribanega hrena – 40 

mL  

1 kapljica B + 3 kapljice A 

pralni prašek 1 z dodanim 

belilom, 

10 mL + 90 mL vode 

1 kapljica B + 3 kapljice A 

pralni prašek 2 z dodanim 

belilom, 

10 mL + 90 mL vode 

1 kapljica B + 3 kapljice A 

 

Dijaki dobijo v temnih steklenih reagenčnih stekleničkah raztopino luminolnega reagenta in 

raztopine oksidantov. Potrebujejo še blistre (lahko tudi urna stekla ali stekelca za 

mikroskopiranje), Pasteurjeve pipete ter plastično posodico za odpadke. Poskuse izvajajo v 

kapljicah, tako je nevarnost pri delu s kemikalijami minimalna in enako tudi obremenitev 

okolja s preostanki reakcijskih mešanic.  

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Janc Vidic Petra: diplomsko delo   

74 

(Kompetence – sposobnost preverjanja hipotez, izvajanje poskusov, opazovanje in 

zapisovanje podatkov.) 

 

Razširitev teme - bioluminiscenca 

Kaj povzroči svetlikanje kresnic v temi? 

 

Pojav bioluminiscence pri kresnički Photinus pyralis, vir: Wikipedia 

 

Pojav je posledica bioluminiscence. Encim luciferin, ki se nahaja v celicah kresnic, katalizira 

oksidativno dekarboksilacijo luciferina v prisotonosti ATP, kisika in Mg2+ ionov. Pri reakciji 

nastaja oksiluciferin, sprošča se energija v obliki rumeno-zelene svetlobe (λmax = 560 nm).  

Oksidacija luciferina v prisotnosti kisika in energijsko bogate molekule adenozin trifosfata 

(ATP) ter ponovna regeneracija oksiluciferina v luciferin, sta podani na spodnji shemi 

(povzeto po članku Gomi K. , Kajiyama N. J. Biol. Chem. 2001;276:36508-36513). 

 

 

 

http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Photinus_pyralis&action=edit&redlink=1
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Naloga za dijake 

Preverite, pri katerih organizmih, razen pri kresnicah, še zasledimo pojav bioluminiscence? 
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Po sledeh zločina-  forenziki  na delu 

Predstavitev problema 

 

Gospodu Podlesku, ki je bil obsojen umora svoje žene, na sodišču  ni kazalo ravno dobro. 

Forenziki so dokazovali na osnovi  testa z luminolom, da je bilo stanovanje, čeprav brezhibno 

čisto, vse polno krvi žrtve, kar dokazuje rezultat testa z luminolom, slika 1. 

 

Slika 1: Rezultat luminolnega testa 

 

Vendar je imel gospod Podlesek, ki je nenehno izjavljal, da ni imel z izginotjem oz. umorom 

žene nobenega opravka, izredno dobrega odvetnika, ki je poleg prava obvladal tudi forenzično 

znanost in kemijo. Gospod Vesel, pravnik gospoda Podleska, je namreč trdil, da pozitivni 

luminolni test na preprogah ni nujno posledica krvnih madežev, temveč npr. belila, ki ga 

vsebuje čistilo, ki ga je gospa Podlesek pogosto uporabljala za čiščenje preprog. Zahteval je 

DNA analizo domnevno krvnih madežev, ki bi dokazala, ali so madeži resnično madeži krvi 

umorjene žrtve.   

 

Naloga 

Prelevite se v forenzika in raziščite, zakaj je gospod Vesel tako suvereno zagovarjal svojo stranko in 

zahteval DNK analizo domnevno krvnih madežev na preprogi. 
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Na voljo imate 5 minut časa, da napišete nekaj ključnih vprašanj, katerih odgovori bi vam pomagali 

pri rešitvi zastavljene naloge. 
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