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POVZETEK
Učitelj poskuša učencem predstaviti kemijske pojme na razumljiv način, zato se trudi v
tradicionalni pouk vključevati nove aktivne učne oblike poučevanja, kjer so učenci sami aktivno
vključeni v pouk. Eden izmed aktivnih načinov poučevanja je tudi novi učni pristop VAUK –
vodeno aktivno učenje kemije, ki je podrobneje predstavljen v diplomskem delu. Učitelj, ki med
poukom vključuje različne metode dela, tako še dodatno motivira učence k učenju kemije. V
teoretičnem delu je opisano učenje kemijskih pojmov s pomočjo povezave treh ravni (makro,
submikro in simbolne ravni), predstavljene so tudi nekatere raziskave, v katerih so raziskovalci
proučevali učenčeva napačna in nepopolna razumevanja kemijskih pojmov. V nadaljevanju so
opisane razlike med tradicionalnim poukom in sodobnim aktivnim poukom. V empiričnem delu
diplomskega dela je opisana primerjava rezultatov preizkusov znanja učencev v eksperimentalni
skupini, ki so bili izpostavljeni učnemu pristopu VAUK, in rezultatov učencev v kontrolni
skupini, ki so imeli običajni tradicionalni pouk. V raziskavi je sodelovalo 118 učencev dveh
osnovnih šol v osrednji Sloveniji v šolskem letu 2010/2011. Po enem mesecu so učenci pisali
ponovno isti preizkus znanja in rezultati so pokazali, kakšen vpliv ima novi učni pristop
poučevanja in učenja na učenčevo razumevanje nekaterih kemijskih pojmov in na njihovo
trajnost znanja. Rezultati kažejo, da so bili učenci eksperimentalne skupine uspešnejši kot učenci
kontrolne skupine, tako na preizkusu znanja kot v poznem preizkusu znanja. Učenci v
eksperimentalni skupini so izkazali trajnejše znanje novih kemijskih pojmov kot učenci v
kontrolni skupini. Prav tako so bili učenci v eksperimentalni skupini bolj motivirani za učenje
novih kemijskih pojmov kot učenci v kontrolni skupini, kjer so bolj ali manj le pasivno
sprejemali nove informacije. Ob koncu raziskave so učenci obeh skupin izpolnili vprašalnika o
odnosu do kemije in kako se učijo kemijo. Učenci eksperimentalne skupine pa so izpolnili še
dodatni vprašalnik o izvedbi učne ure, kjer so ocenjevali novi učni pristop VAUK. Večini
učencev je bila nova oblika poučevanja in učenja zanimiva in razumljiva, všeč jim je bilo
samostojno delo v skupini.
Ključne besede: vodeno aktivno učenje kemije – VAUK, tradicionalni pouk, sodobni pouk,
trajnostno znanje, učna motivacija
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ABSTRACT
Teachers try to introduce chemistry concepts to pupils in a comprehensible way by implementing
new active forms of teaching into the traditional type of lessons, in a way that the pupils’ active
participation in lessons is ensured. One of the active forms of teaching includes a new teaching
approach called GALC – Guided Active Learning in Chemistry, which is presented in detail in
the thesis. By implementing various work methods during lessons, teachers provide an additional
motivation for pupils to learn chemistry. The theoretical part describes the learning of chemistry
concepts by connecting three levels (macro, submicro and symbol levels) and lists certain
research projects whose authors examined pupils’ incorrect and incomplete comprehension of
chemistry concepts. This is followed by the description of the differences between traditional
lessons and modern active lessons. The empirical part includes the comparison of the results of
the tests taken by the pupils in the experimental group with the GALC teaching approach and by
the pupils in the control group with traditional lessons. The research involved 118 pupils at two
elementary schools in central Slovenia in the school year 2010/2011. After a month, the pupils
retook the tests; the results revealed the influence of the new teaching approach on the pupils’
comprehension of certain chemistry concepts and the lastingness of their knowledge. Results
show that the pupils in the experimental group were more successful compared to the pupils in
the control group, both in the first test and the test taken later on. The pupils in the experimental
group showed to have a more lasting knowledge of new chemistry concepts than the pupils in the
control group. Furthermore, the pupils in the experimental group were more motivated to learn
new chemistry concepts than the pupils in the control group who more or less merely passively
received new information. At the end of the research, the pupils in both groups completed a
questionnaire on their attitude towards chemistry and ways they learn chemistry. The pupils in
the experimental group completed another questionnaire on the implementation of the lesson in
which they assessed the new GALC teaching approach. Most of the pupils liked it and found it
interesting and comprehensible; they also liked having been able to work independently in
groups.
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1 UVOD
V času mojega šolanja je pouk kemije potekal na tradicionalni način, kjer je učiteljica razložila
učno vsebino s pomočjo table in grafoskopa, redko pokazala demonstracijo poskusa, fizične
modele in sheme ter uro zaključila z utrjevanjem kemijskih pojmov. Takrat šola ni bila
opremljena z računalniki, zato ni bil omogočen prikaz animacij, shem, filmov o poskusih in
predstavitev PowerPoint. Ferk Savec et al. (2007) so raziskali, kakšne učne metode ter oblike
poučevanja in učenja naravoslovnih predmetov so v naših šolah najbolj razširjene. Izkazalo se je,
da učitelji za razlago učne vsebine največkrat uporabljajo tablo, računalnik, grafoskop,
demonstracije poskusov in skupinsko delo, pa tudi fizične modele in shematske predstavitve.
Manjši delež učiteljev pogosto uporablja tudi delo v parih oz. samostojno delo. Novi sodobni
didaktični pristopi, kjer so učenci aktivno vključeni v proces učenja, so redkejši (Ferk Savec et
al., 2007). Za vodenje aktivnega pouka je potrebno učiteljem omogočiti tudi ustrezno
izobraževanje in razviti gradiva, ki bodo podpirala uporabo aktivnih metod in oblik dela (Ferk
Savec, 2010). Naloga učitelja pri aktivnem pouku ni zgolj prenos podatkov iz knjig v učenčevo
glavo, ampak tudi razvijanje kreativnosti, neodvisnosti mišljenja, kritičnega presojanja, reševanja
problemov, sodelovanja, sprejemanja odgovornosti ter spodbujanje samostojnega učenja. Naloga
učenca pa je, da na podlagi lastnih izkušenj zna konstruirati svoje znanje, ga primerjati in
povezovati z že obstoječim (Kerndl, 2010). Učenci s samostojnim delom osvojijo novo znanje, ki
jim dlje časa ostaja v dolgotrajnem spominu. Aktivna vloga učencev vpliva tudi na izboljšanje
učne motivacije za učenje, ker je takšna oblika poučevanja in učenja delovna in sproščena (Ferk
Savec, 2010). Med aktivne oblike in metode poučevanja sodi: sodelovalno učenje, izkustveno
učenje, projektno učno delo, problemsko učenje, razprava v skupinah, igra vlog, e-učenje, vodeno
aktivno učenje, terensko delo (Strmčnik, 2003). Danes vse več vključujejo v učne načrte aktivne
oblike poučevanja in učenja za boljše in lažje razumevanje novih pojmov ter da znajo učenci
znanje uporabiti na novih primerih (učni načrt kemija, 2011). Ena izmed aktivnih oblik
poučevanja in učenja je vodeno aktivno učenje kemije – VAUK, ki je opisan v nadaljevanju.
VAUK poteka v okolju, kjer so učenci aktivno vključeni v proces učenja kemije. Učenci z
uporabo VAUK-učnih modulov razvijajo svoje razumevanje pojmov z delom, ki ga sami
organizirajo in je prilagojeno njihovim sposobnostim. Učenci morajo za doseganje znanja v
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posameznih učnih enotah s procesom raziskovanja na različnih stopnjah zahtevnosti oblikovati
zaključke in sklepe (Devetak in Glažar, 2010).
Namen diplomskega dela je ugotoviti vpliv VAUK na razumevanje pojmov pri obravnavi
kemijske vezi, lastnosti kovin in nekovin. Torej, ali so povprečni rezultati na preizkusih znanja
učencev v eksperimentalni skupini boljši kot pri običajnem poučevanju v kontrolni skupini in ali
so učenci v eksperimentalni skupini usvojili trajnejše in kakovostnejše znanje kot učenci v
kontrolni skupini.

2 TEORETIČNI DEL
2.1 UČENJE KEMIJSKIH POJMOV
Učenci imajo veliko težav pri razumevanju kemijskih pojmov, ki jih ne znajo uporabiti niti v
novih situacijah. Težave se pojavljajo zaradi kompleksne in abstraktne učne vsebine. Če je učna
vsebina nepravilno predstavljena, je za učenca neuporabna in nesmiselna. Zato kemija učencem
predstavlja nelagodje in se jo posledično težko učijo (Devetak, 2012). V raziskavi je bila
izvedena anketa med 862 študenti družboslovnih in naravoslovnih fakultet. Rezultati so pokazali,
da si študenti za lažje razumevanje kemijskih pojmov želijo pri pouku veliko eksperimentalnega
dela, da so kemijski pojmi povezani s primeri iz vsakdanjega življenja ali z lastnimi izkušnjami,
in zanima jih, kakšna je uporaba kemije v poklicih (Gabršček et al., 2005 navedeno po Ferk
Savec, 2010). Pomembno je, da učitelj razloži kemijske pojme na ravni delcev snovi in njihovih
interakcij. Znanje bo učencu služilo kot dobra osnova pri nadgradnji razumevanja kemijskih
pojmov na naslednjih ravneh izobraževanja, kar vodi do nastanka dobre naravoslovne pismenosti.
Če pa je kemijska vsebina neustrezno predstavljena, učencu predstavlja breme, zdi se mu
nesmiselna in neuporabna (Devetak, 2012). Pri razvijanju razumevanja kemijskih pojmov temelji
poučevanje na opazovanju snovi in njihovih lastnosti ter opazovanju kemijskih reakcij in
procesov na očem zaznavni, t. i. makroskopski ravni, ki jih skušamo razložiti na ravni delcev
(atomi, molekule in ioni), na t. i. submikroskopski ravni. Pri zapisovanju navedenega s kemijskim
jezikom pa se srečamo še s t. i. simbolno ravnjo. Ta zajema vrsto simbolov, kot na primer:
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kemijske simbole, formule in enačbe, različne shematske in grafične predstavitve in drugo.
Simboli omogočajo enostavnejšo interpretacijo dejanskega stanja in medsebojno komunikacijo
med tistimi, ki poznajo te simbole, značilne za kemijski jezik. Johnstone (1999) pravi, da je
povezovanje različnih ravni glavni razlog, zakaj je kemija za mnoge zahtevna in slabo razumljiva
(Devetak, 2012; Barke in Wirbs, 2002; Johnstone, 1999, po Ferk, 2010). Zato je pomembno, da
učitelj integrira trojno naravo kemijskih pojmov s pomočjo različnega izobraževalnega materiala
in učnih pristopov, kot so na primer eksperimentalno delo, vodeno aktivno učenje, projektno
delo, učne e-enote in drugo (Devetak, 2012). Učitelj z uporabo IKT (informacijsko
komunikacijske tehnologije) učencem nazorno predstavi kemijske spremembe na ravni delcev, in
sicer v obliki animacij. Tudi učbeniki ponujajo vse več shem, slik in drugega slikovnega
materiala, tako da postane kemija zanimiva tudi za manj motivirane učence, ki kemiji navadno
zaradi nerazumevanja ne posvečajo dovolj pozornosti med učenjem. Submikroskopski model je
osnova za razumevanje makroskopskih in simbolnih predstav kemijskih pojmov. To vpliva na
učenčevo razumevanje in interpretacijo kemijskih pojmov (Chittleborough et al., 2002). Devetak
in Glažar (2001) pravita, da je eden od vzrokov, zakaj učenci dojemajo kemijo kot eno
najzahtevnejših naravoslovnih ved, ta, da eksperimentalna opažanja opišejo le na makroskopski
ravni. Učitelji pa od učencev pričakujejo, da interpretirajo rezultate poskusa na submikroskopski
in simbolni ravni, kar pa je zanje prezahtevno in brez pomena, če submikroskopskega sveta
delcev ne razumejo. Ustrezna povezava vseh treh ravni kemijskega pojma tako omogoča
učencem oblikovanje pravilnega mentalnega modela. Mentalni model je miselna predstavitev
nekega pojma, ki si jo učenec oblikuje med kognitivno dejavnostjo. Model poučevanja in učenja
kemije učitelju omogoča lažje spodbujanje učencev k oblikovanju ustreznih mentalnih modelov
kemijskih pojmov in posledično omogoča odpravljanje napačnih razumevanj, še posebej tistih
kemijskih pojmov, ki jih ni mogoče neposredno zaznati s čutili, kot so: atom, ion, element,
spojina, molekula. Pomembno je, da učitelji spodbujajo učenje z razumevanjem teh pojmov in ne
njihovo učenje na pamet (Devetak, 2012). Shema 1 prikazuje model poučevanja in učenja kemije,
ki predstavlja njeno kompleksnost.
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Ustrezni mentalni model
kemijskega pojma
Abstraktni

učenja

H2O(l)

Raven abstraktnosti

Socialni kontekst

predstavitve kemijskega pojma

Simbolna

specializirani

raven

jezik
(simbolni jezik;
submikrojezik)

Submikro
raven

Raven
kompleksnosti
izražanja

Izobraževalna
strategija

Makro
- Vizualizacijske
metode

Konkretni znani

raven

jezik
(makrojezik)

Kemijska pismenost

- Ustrezna raba
jezika

- metavizualna kompetenca
- integracija trojnosti pojmov

STRP

- formalno-logične sposobnosti

model

- zavedanje pomena kemije
- večji interes poglabljanja
kemijskega znanja

KEMIJA

UČITELJ

UČENEC

UČNI MATERIAL

Shema 1: Model poučevanja in učenja kemije (Devetak et al., 2010a)

2.2 NAPAČNO RAZUMEVANJE KEMIJSKIH POJMOV
Nakhlen (1992) navaja, da je eden od vzrokov za napačno razumevanje kemijskih pojmov ta, da
učenci gradijo svoje znanje na napačnem razumevanju osnovnih kemijskih pojmov, ki bi jih
predhodno morali poznati. Zato učenci ne morejo razumeti zahtevnejših pojmov, ki so
nadgradnja osnovnih pojmov. Glažar in Vrtačnikova (1989) ugotavljata, da je učenčevo napačno
razumevanje kemijskih pojmov posledica naslednjih dejavnikov: (1) prešibko povezovanje
osnovnih pojmov skozi vse stopnje šolanja, še posebej ob prehodu med različnimi področji
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kemije (splošno, anorgansko in organsko kemijo); (2) pomanjkanje utrjevanja, zato učenci hitro
pozabljajo; (3) zanemarjanje eksperimentalnega dela in uporabe metode reševanja problemov za
načrtno preverjanje razumevanja pojmov in povezav med njimi; eksperimentalno delo v šoli je
premalo povezano s teoretičnimi razlagami; kvantitativni pristopi, osnovani na reševanju
problemov, bi morali biti bolj pogosto vključeni v proces učenja in poučevanja; in (4) prešibko
navezovanje novih pojmov nekega vsebinskega področja na sklop že obdelanih pojmov. Nekateri
učitelji se osredotočijo predvsem na simbolno raven kemijskega poučevanja in zanemarijo ostali
dve ravni. Zato učenci menijo, da je kemija samo učenje kemijskih elementov, formul in
kemijskih enačb na pamet, brez razumevanja. To pa ni cilj kemijskega izobraževanja, ker učenci
ne razvijejo trajnega razumevanja kemijskih pojmov, ki vodi v ustrezno kemijsko pismenost
(Lee, 1999; Devetak, 2012). Pogosto imajo učenci napačne predstave o kemijski vezi, ker je
pojem abstrakten in kompleksen. Da bi učenec razumel pojem kemijsko vez, mora poznati
fizikalne pojme in zakone, ki so povezani s ključnimi pojmi, kot so orbitale, elektronegativnost,
polarnost in Coulombov zakon. Ko učenec razume nastanek kemijske vezi, lahko napove in
pojasni fizikalne in kemijske lastnosti te snovi, npr.: diamant ima visoko tališče, ker so atomi
močno vezani v mreži s kovalentnimi vezmi. Poenostavljena razlaga o nastanku kemijske vezi je
videti kot olajšava uvedbe abstraktnih pojmov, vendar lahko ovira proces učenja, npr.: pravilo
okteta (Taber, 1998). Pravilo je učencem razloženo kot pogoj za pravilno določitev kemijske
vezi, saj naj bi pri nastanku vezi imeli atomi polno zunanjo lupino elektronov (Taber, 1998;
Taber in Watts, 1996). Vendar to pravilo ne velja vedno, izjema so vodikove vezi ali kovinske
vezi, kar povzroča učencem težave pri razumevanju (Weinhold in Landis, 2005).

2.3 VRSTE POUKA
»Pouk je pedagoško osmišljen, sistematično in namerno organiziran proces, katerega cilj je
vzgoja in izobraževanje posameznika« (Tomić, 2000, str. 31). Včasih je bil pouk dolgočasno
posredovanje znanja učitelja učencem, danes pa je namen sodobnega pouka samostojno in
aktivno učenje učencev. Zato je sodobna didaktika oblikovala mnoge didaktične metode, s
katerimi učitelj pri pouku spodbuja učenčevo aktivnost pri doseganju znanja. Učenca želijo videti
aktivnega v vseh učnih etapah, da prevzema vse večji del odgovornosti za proces oblikovanja
znanja in osebnega razvoja ter da razvija kritično mišljenje. Učitelj ni več edini vir informacij,
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ampak postaja motivator in voditelj, ki usmerja in spodbuja učence k aktivnemu razmišljanju ter
spodbuja učenčevo ustvarjalnost, radovednost in samostojnost. Učenci načrtujejo postopek
učenja, nove učne vsebine raziskujejo s pomočjo virov, jih miselno razčlenjujejo, povezujejo v
smiselno celoto in pri tem konstruirajo svoje znanje (Strmčnik, 1994; Kobal, 1992; Krnel, 2007).
Pot do izboljšanja vzgojno-izobraževalnega dela v sodobnih šolah je v iskanju načinov
drugačnega poučevanja in učenja. Učitelj mora obvladati različne didaktične strategije, s katerimi
je učenec aktivno vključen v proces učenja. Kakovosten pouk učenca celostno, miselno in
čustveno aktivira ter ga vključuje v resnične življenjske okoliščine. Takšen pouk imenujemo
aktivni pouk. Učenje poteka s samostojnim iskanjem in razmišljanjem, s postavljanjem in
preizkušanjem hipotez ter z medsebojnim sodelovanjem v skupini. Aktivni pouk spodbuja
razvijanje učenčevega interesa in motivacijo do učenja. Takšen način učenja in poučevanja daje
učencem trajnejše znanje, ki bo uporabno v novih situacijah in jim pomagalo bolje razumeti sebe
in svet (Marentič Požarnik, 2005). Na kakovost pouka vplivajo tudi ugodna razredna klima,
medsebojno zaupanje, medsebojni odnosi in učitelj sam. Učitelj je tisti, ki učne cilje, vsebino in
učno tehnologijo usklajuje in prilagaja učencem (Strmčnik, 2001; Adamič, 2005).

2.3.1 RAZLIKE MED TRADICIONALNIM IN SODOBNIM POUKOM
V sodobni šoli je bolj ali manj spremenjena vloga učitelja in učenca. V središču ni več učitelj,
ampak učenec. Učiteljeva naloga ni zgolj prenos podatkov iz knjig v učenčevo glavo, ampak tudi
razvijanje kreativnosti, neodvisnosti mišljenja, kritičnega presojanja, reševanja problemov,
sodelovanja, sprejemanja odgovornosti ter spodbujanje samostojnega učenja. Naloga učenca pa
je, da na podlagi lastnih izkušenj zna konstruirati svoje znanje, ga primerjati in povezovati z že
obstoječim. Učenje ni več le spominsko sprejemanje znanja, kjer je pomembna samo učna
vsebina, ampak je proces učenja. Pozitivna čustva v učni situaciji večajo interes in notranjo
motivacijo ter povečujejo trajnost in uporabnost znanja. Merilo uspešnega učenja ni le testno
izmerljiva količina znanja, ampak kakovost pridobljenega znanja, tj. ali učenci učno vsebino
razumejo in jo znajo uporabiti v novih situacijah (Kerndl, 2010). Toda spreminjanje šolske
kulture je dolgotrajen proces, zato še vedno prevladuje tradicionalna kultura. Značilnosti
tradicionalnega pouka so, da pri pouku prevladuje tradicionalna, frontalna oblika poučevanja,
učitelji so usmerjeni v posredovanje učne vsebine, premalo pa k učencem in njihovemu učenju
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(Bečaj, 2008). Učenje naj ne bo le vodeno, ampak tudi samostojno, ne le individualno, ampak
tudi sodelovalno in vseživljenjsko (Kerndl, 2010).

2.3.2 MODELI POUKA
Skozi zgodovino so nastajali različni modeli pouka, ki so zaznamovali vzgojno-izobraževalni
proces in v ospredje bolj ali manj postavljali aktivnost učencev. Zato so v nadaljevanju
predstavljeni vidiki in značilnosti tradicionalnega ali transmisijskega ter kognitivnokonstruktivističnega ali transformativnega modela učenja in pouka (Strmčnik, 2003).

2.3.2.1 TRADICIONALNI ALI TRANSMISIJSKI MODEL POUKA
Tradicionalni ali transmisijski model pouka temelji na predpostavki, da je učitelj tisti, ki vse ve,
in učenec tisti, ki ne ve ničesar. Zato jih je treba o učni vsebini poučiti. Model poudarja natančno
načrtovanje učne ure, jasno in podrobno definirane učne cilje. Naloga učitelja je, da prenaša in
jasno konstruira učno vsebino učencem. Poleg tega mora v razredu zagotoviti red in disciplino ter
poskrbeti za zadostno količino vaj. Pomembno pri pouku je urjenje in ponavljanje, ki pogosto
ostaja na mehanični in reproduktivni ravni. Pri takšnem modelu poučevanja je učitelj v vlogi
aktivnega prenašalca informacij, učenec pa je, ne glede na lastne sposobnosti, bolj ali manj
pasivni sprejemnik prenesenega. Tradicionalni, v učitelja usmerjeni model pouka, ki zanemarja
individualne sposobnosti učencev, ni spodbuden za učence (Valenčič Zuljan, 2002).

2.3.2.2 KOGNITIVNO-KONSTRUKTIVISTIČNI ALI TRANSFORMATIVNI MODEL
POUKA
Sodobnim učnim strategijam je skupen odprti pouk, za katerega je značilno, da se učnih ciljev,
vsebin in metod ne oklepa okostenelo, da je usmerjen v učence in jim omogoča sodelovanje. Med
najpomembnejšimi strategijami Strmčnik navaja sodelovalno učenje, raziskovalni pouk,
projektno učno delo, igro vlog, problemski pouk in izkustveni pouk (Strmčnik, 2003). Učenec je
pri transformativnem učnem pristopu celostno, miselno in čustveno aktiven. Pri takšnem
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aktivnem učenju, kjer poteka samostojno iskanje, razmišljanje, medsebojno sodelovanje in
sporazumevanje v skupini, postane učenje uspešnejše (Marentič Požarnik, 2000). Ob takšnem
učenju so učenci dodatno motivirani, njihovo pridobljeno znanje je trajnejše in ga lahko
uporabijo v vsakdanjem življenju oziroma v novih situacijah. Transformativni model temelji na
izkustvih. Osrednja pozornost je namenjena aktivni vlogi učenca pri pouku. To pomeni, da
učenec pri pouku sodeluje in prihaja sam do novih spoznanj. Pri obravnavi nove učne vsebine
učitelj ni več pozoren na kvantitativno dimenzijo, kaj učenec ve, ampak tudi na raven kvalitete,
kako učenec učno vsebino razume, jo poveže z izkušnjami, predznanjem in različnimi pogledi.
Cilj takega pouka je načrtni razvoj metakognitivnih sposobnosti učencev, zato učitelj in učenci v
pouk vstopajo kot celostne učeče se osebnosti, ki s seboj ne prenašajo le svojih misli in
sposobnosti pomnjenja, ampak pričakovanje, pojmovanje, domišljijo, čustva in stališča (Valenčič
Zuljan, 2002). Kerndl (2008) pravi, da je transformativni model pouka tisti, ki zahteva
problemsko naravnane metode in pristope, kjer učitelj ni pozoren samo na kvantiteto, ampak tudi
na kvaliteto znanja. Znanje učenci sami konstruirajo z lastno aktivnostjo. Učenec je aktiven v
vseh učnih etapah. Pomembna sta sodelovanje in izmenjava izkušenj ter pogledov med učenci.
Tako učenec prevzema vse večji del odgovornosti za proces pri pridobivanju znanja in osebnega
razvoja ter se usposablja za vseživljenjsko učenje. Učenci morajo razvijati sposobnost
samostojnega in kritičnega mišljenja. Kerndl (2010) ugotavlja, da učitelja na predmetni stopnji
ovira prepričanje, da je podajanje sistematike vsake stroke nepogrešljiva sestavina pouka zaradi
vsebinsko preobremenjenih učnih načrtov in vpliv prevladujočega tradicionalnega modela pouka.
Za dobrega učitelja velja, da presega tradicionalni model in prehaja na kognitivnokonstruktivistični model pouka. To pomeni, da prevzema vlogo spodbujevalca in usmerjevalca
pouka, ki poudarja in omogoča aktivno sodelovanje učencev. Pri pouku uporablja aktivne metode
dela, spodbuja učenčevo notranjo motivacijo in spodbuja medosebne odnose, ki se oblikujejo v
razredni interakciji (Kalin, 2011).

2.4 VODENO AKTIVNO UČENJE
Vodeno aktivno učenje kemije je sodobni sodelovalni pristop za poučevanje kemijskih pojmov.
Pri tem pristopu učitelj ni več center poučevanja in učenja, ampak sta poučevanje in učenje
usmerjena v učence same, kar pa vodi do razvijanja kompetence učenja. Pri pouku učitelj le
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spremlja potek dela učencev v skupinah. Ob morebitnih učenčevih vprašanjih jim učitelj
odgovori z novimi dodatnimi vprašanji in jim nakaže pot do rešitve. Tako učitelj usmerja
razmišljanje članov skupine k pravilni rešitvi problema. Učenci si lahko pri iskanju rešitev
pomagajo tudi z uporabo učbenikov ali medmrežja. Skupino sestavlja štiri ali pet učencev, vsak
ima določeno nalogo, ali je vodja, zapisnikar, poročevalec ali tehnik. Učenci se učijo s pomočjo
učnih enot v skupinah, pri čemer z raziskovanjem na različnih stopnjah zahtevnosti oblikujejo
svoje sklepe in zaključke. Na ta način se veliko naučijo, izboljšajo učne strategije in sami
konstruirajo svoje znanje, ki jim ostane dlje časa v spominu. Učna enota je prilagojena 45minutni šolski uri, poudarjen je družbeno-naravosloven kontekst, v enoto so vključeni poskusi, ki
jih lahko učenci izvajajo sami v skupini. Učne enote so razdeljene na specifične dele: (1) Naslov,
(2) Zakaj se to učim?, (3) Učni cilji, (4) Učni dosežki, (5) Predhodno znanje, (6) Viri, (7) Novi
pojmi, (8) Podatki in modeli, (9) Ključna vprašanja, (10) Naloge za vajo, (11) Ali razumem in
(12) Problemske naloge. Na koncu učne enote naj bi bili učenci sposobni s pomočjo sinteze,
evalvacije novega znanja, prenosa znanja v nov kontekst in z uporabo ustreznih strategij rešiti
problem, povezan z učno vsebino (Devetak, Križaj in Glažar, 2011).
»Izobraževalna strategija VAUK je način učenja in poučevanja kemije, ki temelji na načinu, ki so
ga razvili na osnovi raziskovalnih rezultatov učenja in poučevanja v ZDA« (Devetak in Glažar,
2010). »Imenuje se Process Oriented Guided Inquiry Learning POGIL, ki temelji na trenutnih
spoznanjih kognitivnih učnih teorij in raziskovanja razrednih situacij. Rezultati teh raziskav so
pokazali, da se učenci največ naučijo in tudi izboljšajo učne strategije, če so sami aktivno
vključeni v proces učenja in imajo možnost, da sami konstruirajo svoje znanje« (Devetak, Križaj
in Glažar, 2011). POGIL temelji tudi na ugotovitvah, da frontalno poučevanje učitelja za večino
učencev ni dovolj, da učenci le pasivno sprejemajo informacije, ker jim takšen pouk kar hitro
postane dolgočasen. Če pa so učenci vključeni v interaktivno skupino vrstnikov, imajo več
možnosti za uspeh pri konstruiranju novega znanja. POGIL poudarja, da se učenci bolj z
razumevanjem naučijo tiste vsebine, pri katerih imajo možnost, da se aktivno vključijo v proces
učenja. Učenci razmišljajo o vsebini, ki se je učijo in se naučijo delati v skupini. Na koncu
predelane učne vsebine učenci konstruirajo znanje z analizo podatkov in rezultatov. S takšnim
načinom učenja postanejo učencem novi kemijski pojmi razumljivejši, poleg tega pa si učenci
pridobijo sposobnost reševanja problemov. Učitelj, ki spremlja učenčevo delo, dobi takojšnjo
povratno informacijo o učenčevem razumevanju obravnavanih pojmov in njihovih povezavah ter
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o nepopolnih ali napačnih razumevanj. Zelo pomembno je učenčevo logično mišljenje, ki ga
razvija pri delu v skupini (Devetak, Križaj in Glažar, 2011). Proces metakognicije je pri POGILpristopu učenja kemije pomemben, ker omogoča, da se učenec zaveda procesa učenja skozi
samorefleksijo, samoevalvacijo, samostojno načrtovanje in samoregulacijo izobraževalnega
procesa. POGIL zajema aktivnosti, kot so raziskovanje, spoznavanje pojmov z razumevanjem in
uporabo naučenega na novih situacijah. Naloga učitelja je, da učence usmerja in nudi pomoč v
učnem procesu (Hanson, 2007; http://new.pogil.org/; Devetak, Križaj in Glažar, 2011).

2.5 UČNA MOTIVACIJA
Učna motivacija je kompleksen psihološki proces, ki traja od začetka učne aktivnosti do dosege
učnega cilja (Juriševič, 2012). Marentič Požarnik (2000) pravi, da je učna motivacija skupni
pojem za vse vrste motivacij v učni situaciji in obsega vse, kar daje pobude za učenje, ga
usmerja, mu določa intenzivnost, trajanje in kakovost. Nekateri učenci so zunanje motivirani za
učenje. Predmet se učijo zaradi ocene, nagrade, pohvale, izogibanja kazni, socialne sprejetosti,
možnosti izbire želenega študija, možnosti za zaposlitev ali vpliva oz. zahteve staršev. Učenje je
le sredstvo za doseganje pozitivnih in izogibanje negativnim posledicam. Drugi učenci pa so bolj
notranje motivirani in se predmet učijo zaradi želje po novem znanju, radovednosti, interesa in
volje po učenju (Juriševič et al., 2008; McMeniman, 1989; Race, 1998; Woolfolk, 2002;
Marentič Požarnik, 2000; Peklaj et al., 2009). Vendar učenci niso izključno le zunanje motivirani
za učenje ali pa notranje motivirani za učenje zaradi zanimanja in radovednosti. Zato ima lahko
učenec v nekaterih situacijah visoko izraženi obe vrsti motivacije, v drugih situacijah sta lahko
obe vrsti motivacije nizko izraženi, spet v tretjih situacijah enkrat prevladuje zunanja, drugič
notranja motivacija (Peklaj et al., 2009). Motivacija je ključnega pomena, ker se brez motivacije
učenje sploh ne more zgoditi (Juriševič, 2012). »Motivacija za učenje se poveča, kadar so viri
motivacije notranji, cilji predstavljajo osebni izziv, posameznik je osredotočen na nalogo, je
usmerjen k obvladovanju, uspeh in neuspeh pripisuje kontroljivim razlogom in je prepričan, da
lahko izboljša sposobnosti« (Woolfolk, 2002, str. 355). Učenčeva pripravljenost, da se učno
vsebino nauči, je odvisna od mnogih dejavnikov, kot so osebnostne značilnosti, sposobnosti
učenca, značilnosti zunanjega okolja in značilnosti učne naloge. Za učenčevo razumevanje
kemijskih pojmov sama kombinacija vseh treh ravni (makroskopska, submikroskopska in
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simbolna raven) razumevanja kemijskih pojmov ni dovolj, zato je v teh procesih notranja
motivacija zelo pomembna (Pintrich in Schunk, 1998; Jarvela, 2001, povzeto po Devetak, Glažar
in Juriševič, 2009). Učenci dosegajo zelo visoko stopnjo notranje motivacije, če so aktivno
vključeni v učni proces poučevanja kemije; tako sprejmejo pozitivni odnos do predmeta in so
bližje učnemu uspehu na tem področju (Devetak, Glažar in Juriševič, 2009). Aktivna izmenjava
idej v manjših skupinah ne le povečuje zanimanje med učenci, ampak tudi spodbuja kritično
mišljenje (Johnson in Johnson, 1989). Učenci, ki so bolj samozavestni pri reševanju zahtevnejših
problemov, dosežejo večje uspehe pri šolskem delu, ker uporabljajo učne strategije, ki jim
omogočajo doseganje trdnega in dolgotrajnega znanja (Pintrich, 1999, povzeto po Devetak,
Glažar in Juriševič, 2009). Učenci, ki so močno notranje motivirani, so uspešnejši pri učenju
novih pojmov in jih bolje razumejo (Stipek, 1998, povzeto po Devetak, 2012), hkrati pa so učenci
aktivnejši v procesu učenja in imajo boljšo samopodobo na področju naravoslovja (Rennie, 1990,
povzeto po Devetak, 2012). Pozitivna čustva pozitivno vplivajo na uporabo zahtevnejših učnih
strategij, negativna, kot so tesnoba in zaskrbljenost zaradi učnega uspeha, pa imajo negativne
posledice na kognitivne dosežke (Zeidner, 1995; Pintrich, 1999; povzeto po Devetak, 2012).
Raziskave tudi ugotavljajo, da se z učenčevim napredovanjem po šolski vertikali zmanjšuje
zanimanje za naravoslovje. Nezanimanje za naravoslovje povzroča nastanek številnih napačnih in
nepopolnih razumevanj novih pojmov. V preteklosti so te ugotovitve vodile raziskovalce
naravoslovnega izobraževanja in psihologije v reforme naravoslovnih kurikulumov (Anderman in
Young, 1994; Zusho et al., 2003; povzeto po Devetak, 2012). Devetak je s sodelavci (2004)
ugotovil, da so učenci najbolj motivirani za učenje biologije, fizike, sledijo matematika, tuji jeziki
in kemija. Poleg tega je bilo tudi ugotovljeno (Juriševič et al., 2007), da je stopnja notranje
motivacije manjša pri učenju abstraktnih vsebin. Pri kemiji so učenci motivirani za učenje na
makroskopski ravni, manj pa na submikro in simbolni ravni, pri čemer jim povezave med makro,
submikro in simbolno ravnjo povzročajo velike težave. Večina učencev meni, da je kemija
zanimiva zaradi eksperimentalnega dela, ki pomembno motivira učence za učenje, kar kažejo tudi
raziskave pri nas (Devetak, 2005; Juriševič et al., 2008; Devetak in Glažar, 2010a; povzeto po
Devetak, 2012). Vendar je zelo težko ohraniti visoko raven motivacije za učenje kemijskih
pojmov na submikro in simbolni ravni (Harrison in Treagust, 2002, povzeto po Devetak, Glažar
in Juriševič, 2009). Posledica nizke motivacije je vedno manjše zanimanje za naravoslovje, še
posebej kemijo, tudi povsod po svetu (Devetak, 2012). Učitelji morajo zato po mnenju
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raziskovalcev učne motivacije zagotoviti v razredu tako učno okolje, ki bo: (1) zagotovilo
ustrezno učno podporo; (2) natančno nadzorovalo napredek učencev; (3) prepoznalo in nagradilo
osebni napredek v znanju učencev ter (4) zmanjševalo socialne razlike in tekmovalnosti med
učenci (Meece in Jones, 1996, povzeto po Devetak, 2012). Učitelj, ki zna učinkovito motivirati
učence, mora poznati: razvojne značilnosti učencev, psihološko naravo motivacije, delovanje
motivacije v procesu učenje in vedenjske značilnosti motivacije pri učencih. Polega tega mora
učitelj imeti dobro strokovno znanje in znati uporabiti IKT-tehnologijo. Vse to vodi h
kakovostnemu učenju in znanju. Motivirani učenci učenje začnejo, se učijo, sprašujejo, poslušajo,
sodelujejo, razmišljajo in vrednotijo. Pri učenju vztrajajo, vse dokler uspešno ne rešijo danih
nalog ali ne dosežejo zastavljenih učnih ciljev (Juriševič, 2012). Pomembna naloga učitelja je, da
naredi pouk učencem prijeten in zanimiv. Zato mora učitelj pri svojem delu uporabiti čim več
različnih metod dela, da bo učencem tudi abstraktna učna vsebina bližje in bolj razumljiva, ter
pouk povezati s primeri iz vsakdanjega življenja (Devetak, 2012). Tudi dobri medsebojni odnosi
učencev povečajo notranjo motivacijo in učne dosežke. Učenci si med seboj pomagajo pri učnih
težavah, se podpirajo (Wigfield, 1998), kar je še posebej pomembno za delo v skupini med
sodelovalnim učenjem, na katerem temelji tudi VAUK-učni pristop. Tisti učenci, ki kažejo večjo
samozavest pri reševanju zahtevnejših problemov, dosežejo večje uspehe pri šolskem delu in se
tudi sami poslužujejo učnih strategij, ki jim omogočajo doseganje boljših uspehov (Pintrich,
1999).

2.6 PROBLEM, CILJI IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA

2.6.1 PROBLEM
Glavni namen diplomskega dela je predstaviti sodobni učni pristop vodeno aktivno učenje kemije
(VAUK), kjer so učenci aktivno vključeni v proces učenja. Tako z lastno aktivnostjo sami pridejo
do zaključkov. S takšnim učnim pristopom učencem omogočimo razviti kakovostnejše kemijsko
znanje. Ker so vsi učenci aktivno vključeni v proces poučevanja, so za učenje bolj motivirani tudi
tisti učenci, ki jih kemija ne zanima zelo.
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2.6.2 CILJI

Glede na raziskovalni problem lahko definiramo tri glavne cilje raziskave:
1) Ugotoviti učenčev odnos do kemije in kako se kemijo učijo.
2) Ugotoviti, kakšen vpliv ima inovativni VAUK-učni pristop na učenčevo razumevanje
izbranih kemijskih pojmov.
3) Ugotoviti, kakšen vpliv ima inovativni VAUK-učni pristop na učenčev interes za učenje
kemije.

2.6.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
Na osnovi glavnih ciljev raziskave si je mogoče postaviti pet raziskovalnih vprašanj:
1) Kakšen odnos imajo učenci do kemije?
2) Kakšen pristop uporabljajo učenci za učenje kemije?
3) Ali učenci, ki so se vsebino o kemijski vezi učili s pomočjo pristopa VAUK, v povprečju na
preizkusu in poznem preizkusu znanja dosežejo statistično pomembno boljše rezultate kot
učenci, ki niso bili izpostavljeni inovaciji?
4) Ali kažejo učenci, ki so bili del inovativnega učnega pristopa VAUK, nadpovprečni interes za
učenje kemije?
5) Ali je povezava med uspehom na preizkusu in poznem preizkusu znanja in učenčevim
interesom za učenje kemije statistično pomembna?

3 METODA DELA
3.1 VZOREC
V raziskavi je sodelovalo 118 učencev osmih razredov dveh devetletnih osnovnih šol v osrednji
regiji Slovenije. Anonimnost sodelujočih v raziskavi je bila zagotovljena s pomočjo šifer. Na
osnovni šoli A je sodelovalo v eksperimentalni skupini 64 učencev, kjer so bili izpostavljeni
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novemu načinu poučevanja kemije, učnemu pristopu VAUK. Na osnovni šoli B pa je v kontrolni
skupini sodelovalo 54 učencev, kjer so na običajni način obravnavali iste učne teme kot
eksperimentalna skupina. Izid t-preizkusa znanja med učenci eksperimentalne in kontrolne
skupine je pokazal, da med učenci v predznanju med kontrolno in eksperimentalno skupino ni
statistično pomembnih razlik (t = 0,795, p = 0,428). To pomeni, da sta primerjalni skupini
učencev po predznanju ustrezno izenačeni.

3.2 INŠTRUMENTI
Pri zbiranju podatkov v raziskavi sem uporabila naslednje inštrumente:


pred-preizkus znanja je obsegal devet nalog, s katerim sem preverila razumevanje nekaterih
kemijskih pojmov učencev kontrolne in eksperimentalne skupine o osnovnih kemijskih
pojmih za nadaljnje učenje s pomočjo VAUK-učnih modulov;



preizkus in pozni preizkus znanja sta obsegala devet nalog; analizirana je bila uspešnost
reševanja preizkusa in kasneje poznega preizkusa usvojenega znanja učencev pri učenju z
VAUK-učnimi moduli o kemijski vezi in lastnostih nekaterih kovin v eksperimentalni ter iste
vsebine v kontrolni skupini brez uporabe VAUK-modulov; naloge so bile različnih tipov; oba
preizkusa so učenci reševali 30 minut;



vprašalnik o odnosu učenca do kemije (Juriševič, Vogrinec in Glažar, 2010);



vprašalnik o učenju kemije (Juriševič in Devetak, 2010);



vprašalnik o izvedbi učne ure (Juriševič, Vogrinec in Glažar, 2010).

3.3 POTEK RAZISKAVE
Raziskava je potekala na dveh osnovnih šolah osrednje Slovenije od aprila do junija v šolskem
letu 2010/2011. V mesecu aprilu so učenci v eksperimentalni in kontrolni skupini najprej rešili
pred-preizkus. Rezultati pred-preizkusa so pokazali, da med učenci v predznanju ni statistično
pomembnih razlik. Nato so učenci v eksperimentalni skupini delali samostojno v skupinah, kjer
so s pomočjo VAUK-učnih modulov sami spoznavali nove učne teme o kemijskih vezeh ter o
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lastnostih kovin in nekovin. VAUK-učni modul je razdeljen na tri dele: raziskovanje,
spoznavanje pojmov z razumevanjem in uporabo naučenega na novih situacijah. Na koncu učne
enote so učenci sposobni rešiti problem, ki je povezan z obravnavano učno vsebino. Če komu kaj
ni bilo razumljivo, sem učenca vodila do pravilnega odgovora tako, da sem mu postavljala
podvprašanja. Tako je bil pouk, ki je obsegal štiri ure kemije, usmerjen v učence. Po zaključku
poučevanja novih tem je sledilo preverjanje znanja, ki je bilo časovno omejeno na eno šolsko uro.
Za reševanje nalog so učenci lahko uporabljali nalivno pero ali kemični svinčnik. Uporaba
navadnega svinčnika ali sredstva za brisanje ni bila dovoljena. Pri preizkusu znanja je bila
dovoljena uporaba periodnega sistema elementov.
V kontrolni skupini je pouk potekal kot običajno. Učiteljica je iste učne teme učencem razložila s
pomočjo krede in table. Da je bila učencem snov bolje razumljiva, je učiteljica pokazala tudi
animacije o nastanku kemijske vezi, filme o poskusih reakcij alkalijskih in zemljoalkalijskih
kovin z vodo. Pouk je vodila učiteljica, učenci so le pasivno sprejemali nove informacije. Ob
koncu obravnavane učne vsebine so učenci rešili preizkus znanja.
Po približno enem mesecu so učenci tako eksperimentalne kot kontrolne skupine ponovno rešili
isti preizkus znanja. S tem preizkusom znanja sem preverila trajnost znanja eksperimentalne in
kontrolne skupine.
Vsi rezultati, pridobljeni s preizkusom znanja in ponovnim preizkusom znanja, so bili vneseni v
programu Excel for Windows in statistično obdelani v programu SPSS for Windows. Za
določitev razlik v vrednostih spremenljivk med učenci eksperimentalne in kontrolne skupine je
bil uporabljen t-preizkus.
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Obravnava učne vsebine o lastnostih kovin in
nekovin ter kemijska vez

KONTROLNA SKUPINA

EKSPERIMENTALNA SKUPINA

(1) Pisanje pred-preizkusa znanja.

(1) Pisanje pred-preizkusa znanja.

KONTROLNA SKUPINA

EKSPERIMENTALNA SKUPINA
(1) Vodeno aktivno učenje kemije –

(1) Učitelj poučuje na običajen način.

VAUK.
(2) Izpolnjevanje anketnih vprašalnikov:
(2) Izpolnjevanje anketnih vprašalnikov:

»Odnos do kemije« in »Kako se učim

»Odnos do kemije«, »Kako se učim

kemijo«.

kemijo« in »Izvedba učne ure«.

KONTROLNA SKUPINA
EKSPERIMENTALNA SKUPINA
(1) Na koncu učnih ur učenci pišejo
(1) Na koncu učnih ur učenci pišejo

preizkus znanja.

preizkus znanja.

KONTROLNA SKUPINA

EKSPERIMENTALNA SKUPINA

(1) Po enem mesecu učenci pišejo pozni

(1) Po enem mesecu učenci pišejo pozni

preizkus znanja.

preizkus znanja.

Shema 2: Shematski prikaz poteka raziskave pri učnih temah: Lastnostih kovin in nekovin ter
kemijska vez

26

Vpliv vodenega aktivnega učenja kemije na kakovost razumevanja nekaterih kemijskih pojmov pri štirinajstletnikih

Jana Rešeta

4 REZULTATI
Po končani izvedbi učnih ur inovativnega učnega pristopa o kemijski vezi in lastnostih nekaterih
kovin v eksperimentalni skupini in izvedbi tradicionalnega običajnega pouka istih učnih vsebin v
kontrolni skupini so učenci pisali preizkus znanja. Ta je obsegal devet nalog. Rezultati so podani
v tabeli 1. V povprečju so učenci kontrolne skupine dosegli 53,2 %, kar znaša 17,70 točke
(SD = 6,43) od 31,5 točke. Maksimalno je bilo doseženih 28,5 točke, minimalno pa 3 točke.
Učenci eksperimentalne skupine so dosegli 65,8 %, kar znaša 20,73 točke (SD = 6,05) od 31,5
točke. Eden od učencev je dosegel maksimalno število točk 100 %. Minimalno doseženih točk pa
je bilo 8 točk. Iz rezultatov je razvidno, da so učenci eksperimentalne skupine dosegli statistično
pomembno boljše rezultate pri preverjanju znanja kot učenci kontrolne skupine (p = 0,01). Po
enem mesecu premora so učenci obeh skupin ponovno pisali isti preizkus znanja. Učenci
kontrolne skupine so v povprečju dosegli 44,1 %, kar znaša 13,90 točke (SD = 6,65) od 31,5
točke. Maksimalno je bilo doseženih 27 točk, minimalno pa 3 točke. Učenci eksperimentalne
skupine so dosegli 60,0 %, kar znaša 18,90 točke (SD = 6,36) od 31,5 točke. Maksimalno je bilo
doseženih 31 točk, minimalno pa 6 točk. Iz rezultatov je mogoče sklepati, da so učenci, ki so se
učili s pomočjo pristopa VAUK v povprečju tako na poznem preizkusu znanja dosegli statistično
pomembno boljše rezultate kot učenci, ki niso bili izpostavljeni inovaciji (p ≤ 0,00). Izkazalo se
je, da je trajnost znanja povezana tudi z načinom poučevanja. Analiza preizkusov znanja je
pokazala, da so učenci eksperimentalne skupine po končanem učnem procesu pridobili več
znanja, ki je tudi trajnejše, kot učenci kontrolne skupine.
Tabela 1: Primerjalna analiza uspešnosti reševanja preizkusa in poznega preizkusa znanja (PZ in
PPZ) obeh skupin
1 in 2

N

M

SD

SKUPAJ PZ – 1

54

17,69

6,43

SKUPAJ PZ – 2

64

20,73

6,05

SKUPAJ PPZ – 1

54

13,90

6,65

SKUPAJ PPZ – 2

64

18,90

6,36

t

df

P

–2,640

116

0,009

–4,160

116

0,000

Legenda:1 – kontrolna skupina, 2 – eksperimentalna skupina, PZ – preizkus znanja, PPZ – pozni preizkus znanja, N – število učencev,
M – povprečno število doseženih točk preizkusa, SD – standardni odklon, t – vrednost t-preizkusa, df – stopnje svobode, p – signifikantnost
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4.1 DOSEŽENO ZNANJE UČENCEV KONTROLNE IN EKSPERIMENTALNE
SKUPINE
V nadaljevanju je predstavljena analiza posameznih nalog preizkusa znanja in poznega preizkusa
znanja kontrolne in eksperimentalne skupine.
Pri prvi nalogi izbirnega tipa so morali učenci med podanimi trditvami izbrati eno pravilno
rešitev o elementih in svoj odgovor tudi utemeljiti. Pri reševanju naloge so si učenci lahko
pomagali s periodnim sistemom. Pravilna trditev o elementih je odgovor C, ki pravi, da
reaktivnost elementov v periodnem sistemu po skupini navzdol narašča. Napačne trditve pa so: A
Elementi, ki imajo nekatere lastnosti kovin in nekatere lastnosti nekovin, imenujemo nekovine.,
B Aluminij je kovina, silicij nekovina in fosfor polkovina., Č Živo srebro, ki je tekočina, ni
kovina., D Grafit je nekovina, zato ne prevaja električnega toka., E Vsi prehodni elementi so
polkovine., F Za večino kovin je značilen kovinski sijaj in da ne prevajajo električnega toka.

Odstotek uspešnosti reševanja naloge (%)

2
6

2

9

2

2

4

3
brez odg.

11
22
9

4
5

15

28

F
E

3

4

D

61,1

Č
67

40,7

61

C - pravilna rešitev
B
A

12,3

11,9
4

3

4

PZ kontrolne
skupine

PZ eksperimentalne
skupine

PPZ kontrolne
skupine

2

2
PPZ
eksperimentalne
skupine

Graf 1: Uspešnost reševanja 1. naloge na PZ in PPZ obeh skupin
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Katera trditev o elementih je pravilna?

A

Elementi, ki imajo nekatere lastnosti kovin in nekatere

B

Aluminij je kovina, silicij nekovina in fosfor polkovina.

C

Po I. in II. skupini periodnega sistema navzdol narašča

lastnosti nekovin, imenujemo nekovine.

Jana Rešeta

Č

Živo srebro, ki je tekočina, ni kovina.

D

Grafit je nekovina, zato ne prevaja električnega toka.

E

Vsi prehodni elementi so polkovine.

F

Za večino kovin je značilen kovinski sijaj in da ne prevajajo

električnega toka.

reaktivnost elementov.

61,1 % učencev kontrolne skupine je kot pravilni odgovor izbralo trditev C, ki pravi, da
reaktivnost elementov po I. in II. skupini periodnega sistema navzdol narašča. Po enem mesecu
premora so bili učenci pri reševanju iste naloge na PPZ za kar 20,4 % manj uspešni. V
eksperimentalni skupini je nalogo uspešno rešilo 67 % učencev. Na PPZ pa so bili učenci pri
reševanju iste naloge manj uspešni le za 6 % . Glede na rezultat je mogoče sklepati, da imajo
učenci, ki so bili izpostavljeni inovativnemu učnemu pristopu, novo pridobljeno znanje
skladiščeno v dolgotrajnem spominu. 43 % učencev kontrolne skupine ni utemeljilo svojega
odgovora na PZ in 59 % učencev na PPZ. Od 61,1 % učencev, ki so pravilno izbrali trditev, je
svoj odgovor utemeljilo le 41 % učencev. Na PPZ pa je od 40,7 % učencev pravilno utemeljilo
svoj odgovor le 15 % učencev. Najpogostejše napačne utemeljitve v kontrolni skupini so bile, da
je grafit nekovina zato, ker ne prevaja električnega toka; da je aluminij kovina, ker je v III., silicij
nekovina, ker je v IV., in fosfor polkovina, ker je v VII. skupini periodnega sistema, ter da imajo
kovine sijaj in ne prevajajo električnega toka. Na PZ nista obkrožila nobenega možnega odgovora
2 % učencev, na PPZ pa 4 % učencev. Učenci eksperimentalne skupine so bili pri utemeljevanju
odgovora bolj uspešni kot učenci kontrolne skupine. 63 % učencev eksperimentalne skupine je
pravilno utemeljilo svoj odgovor na PZ in 48 % učencev na PPZ. Najpogostejše napačne
utemeljitve v eksperimentalni skupini so bile, da je grafit nekovina zato, ker ne prevaja
električnega toka; da imajo prehodni elementi lastnosti kovin in nekovin, zato so polkovine, ter
da živo srebro ni kovina, ker je v tekočem stanju. Na PZ nista obkrožila nobenega možnega
odgovora 2 % učencev, na PPZ pa so vsi učenci rešili nalogo. Sklepam, da so učenci pri
utemeljevanju svojega odgovora imeli težave, ker ne znajo uporabiti periodnega sistema kot vira
informacij. Ne vedo, da periodni sistem delimo na osemnajst glavnih skupin elementov, da so
elementi glavnih skupin kovine in nekovine, da so vsi prehodni elementi kovine ter da imajo
polkovine nekatere lastnosti kovin in nekatere lastnosti nekovin.
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Pri drugi nalogi so morali učenci zapisati razporeditev elektronov po lupinah v atomu kalija,
poimenovati delce, ki se med seboj povežejo v vez med kalijem in fluorom, ter navesti, kakšna
vez pri tem nastane, poimenovati delec K+ ter s simbolom zapisati fluoridni ion in poimenovati
elektrone, ki jih odda atom kalija atomu fluora. Da učenec uspešno reši nalogo, mora poznati
simbol kalija ter pomen periode, skupine in vrstnega števila. Vedeti mora, da perioda pove število
zasedenih lupin, skupina število elektronov v zunanji lupini, medtem ko vrstno število podaja
število protonov v jedru in število elektronov v elektronskem ovoju (Glažar, 2007).
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2. Zapiši razporeditev elektronov po lupinah v atomu kalija in odgovori na spodnja vprašanja.

a) Razporeditev elektronov po lupinah v atomu kalija:

č) Kako imenujemo delec, ki ga simbolno zapišemo K+?

b) Kakšno vez lahko delec kalija tvori z delcem fluora?

d) Kako simbolno zapišemo fluoridni ion?

c) Kateri delci se med seboj povežejo v vez med kalijem in

e) Kako s skupnim imenom imenujemo elektrone, ki jih odda atom

fluorom?

kalija, atom fluora pa jih sprejme?
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Učencem kontrolne skupine razporeditev elektronov po lupinah atoma kalija ni povzročala veliko
težav; pravilno razporeditev je zapisalo 87 % učencev na PZ in tudi na PPZ. Ostali učenci so
zapisali naslednje napačne razporeditve: 2,8,9; 2,8,9,1; 2,8,5,4; 2,8,8,2; 2,7 in 2,1. Tudi učenci
eksperimentalne skupine so bili uspešni pri reševanju naloge. Pravilno razporeditev elektronov po
lupinah atoma kalija je zapisalo 93,8 % učencev na PZ in 92,2 % na PPZ. Ostali učenci so
zapisali naslednje napačne razporeditve: 2,8,9 in 2,8,8,2. Menim, da so vzroki za napačen zapis
lahko zamenjava simbolov kalija in kalcija, napačno razumevanje pravila polnjenja orbital in
napačno razumevanje pomena periode in skupine. 88,9 % učencev kontrolne skupine na PZ in
77,8 % na PPZ je pravilno poimenovalo vez med delcem kalija in delcem fluora. Nekaj več težav
so imeli učenci pri poimenovanju delcev, ki se med seboj povežejo v molekulo kalijevega
fluorida (KF). 44,4 % učencev na PZ in 40,7 % učencev na PPZ naloge ni reševalo ali jo je rešilo
napačno. Učenci so namesto ionov zapisali, da so ti delci zunanji ali valenčni elektroni, atomi,
molekule, nevezni elektroni in nevtroni, ali pa so zapisali le kationi ali anioni. Večina učencev
eksperimentalne skupine je na PZ (92,8 %) pravilno poimenovala nastalo vez med delcem kalija
in delcem fluora. Malo manj so bili učenci uspešni na PPZ, pravilno jih je odgovorilo 75 %. Več
težav so imeli učenci pri poimenovanju delcev, ki se med seboj povežejo v molekulo kalijevega
fluorida (KF). Napačno je nalogo rešilo ali je ni reševalo 53,1 % učencev na PZ in 68,7 %
učencev na PPZ. Pogosti napačni odgovori so bili, da so ti delci zunanji ali valenčni elektroni,
atomi ali molekule. Glede na rezultat je mogoče sklepati, da večina učencev kontrolne in
eksperimentalne skupine ve, kdaj nastane ionska vez. Več težav imajo učenci pri poimenovanju
delcev, ki tvorijo ionsko vez. Pri tem je pomembno, da učenec pozna pomen periodnega sistema
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pri ugotavljanju vrste kemijske vezi. Težave so imeli učenci kontrolne skupine tudi pri
poimenovanju elektronov, ki jih odda atom kalija atomu fluora. Kar 85,2 % učencev na PZ in
90,7 % na PPZ naloge ni reševalo ali jo je rešilo napačno. Namesto zunanjih ali valenčnih
elektronov so zapisali, da so to lahko ioni, pozitivni elektroni, nevtroni, ionski kristali, reaktanti,
ionska vez, enojna kovalentna vez, nevezni elektroni in vezni elektroni. Tudi učenci
eksperimentalne skupine so imeli težave pri poimenovanju elektronov. Napačno je nalogo rešilo
ali je ni reševalo kar 67,2 % učencev na PZ in 68,7 % na PPZ. Napačni odgovori so bili, da so to
lahko ioni, vezni elektroni, ionski kristali, reaktanti ali enojna kovalentna vez. Iz rezultatov je
mogoče sklepati, da imajo učenci še vedno težave pri razumevanju posameznih kemijskih
pojmov, npr. kaj so ion, atom, molekula, zunanji elektroni, nevezni in vezni elektroni, ter
zamenjujejo njihov pomen med seboj. 88,9 % učencev kontrolne skupine na PZ in 75,9 %
učencev na PPZ je pravilno poimenovalo simbolni zapis K+. Ostali učenci so delec napačno
poimenovali, kot npr. kalijev anion, kalcijev anion in proton ali pozitivno nabiti delec. Nekateri
učenci zamenjujejo element kalij z elementom kalcijem, drugi zamenjujejo kemijska pojma
kation in anion. Nekaj težav so imeli učenci tudi pri prevodu simbolnega zapisa v ime. Namesto
F- so zapisali F+, P-, F3-, F2 in F8. Nekaterim učencem predstavlja oddajanje ali sprejemanje
elektronov med atomoma težave, prav tako določitev naboja iona, ki pri tem nastane, in simbolni
zapis. Razlog za to je, da učenci pri reševanju nalog premalo upoštevajo položaj elementa v
periodnem sistemu, na osnovi katerega je mogoče sklepati, ali bo atom določenega elementa
elektrone sprejel ali oddal. Nekateri učenci zamenjujejo simbolni zapis elementa fluora z
elementom fosforjem, ki je v V. skupini in zato potrebuje 3 elektrone do polne zunanje lupine
(F3-), ali pa zamenjujejo, kateri atomi sprejemajo elektrone in kateri lažje oddajajo elektrone, da
dosežejo stabilno elektronsko zgradbo. 95,3 % učencev eksperimentalne skupine na PZ in 82,2 %
učencev na PPZ je pravilno poimenovalo simbolni zapis K+. Ostali učenci so delec zamenjali z
anionom in ga poimenovali kot kalijev anion. Nekaj težav so imeli učenci tudi pri prevodu
simbolnega zapisa v ime. Namesto F- so zapisali F+, F3-, F2 in F8.
Pri tretji nalogi so morali učenci zapisati število zunanjih elektronov v kisikovem atomu, število
elektronov, ki jih potrebuje kisikov atom do polne zunanje lupine, število skupnih elektronskih
parov, ki jih tvori kisik v molekuli, da doseže stabilno elektronsko zgradbo, in število kovalentnih
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vezi ter narisati strukturno formulo molekule kisika. Poimenovati so morali tudi vez med
kisikovima atomoma v molekuli in napisati število elektronov v molekuli kisika.

e) št. e- v molekuli kisika

25,9

72,1
53,7

d) ime vezi

40,3

50

č) strukturna formula

5

e) št. e- v molekuli kisika

č) strukturna formula

37,4
94,4

5,60

a) št. zunanjih e-

94,4

5,60

70,8
44,4

7

36,6

33,3

19

60,7
55,6

c) skupni el. pari in št. vezi

7

b) št. e-

22,2

d) ime vezi

6

45

55,6

c) skupni el. pari in št. vezi

2

6

27,4

17

85,2

b) št. e-

10,8 4

79,6

a) št. zunanjih e-

18,4 2

odstotek uspešnosti reševanja naloge (%)
odstotek uspešnosti reševanja naloge (%)
prav

napačno

prav

brez odg.

Graf 6: Uspešnost reševanja 3. naloge na PZ
kontrolne skupine

napačno

brez odg.

Graf 7: Uspešnost reševanja 3. naloge na
PPZ kontrolne skupine

3. Element kisik je v obliki dvoatomnih molekul kisika.
č) Nariši strukturno formulo molekule kisika. Vezne elektronske

a) Koliko zunanjih elektronov ima kisikov atom?

pare obkroži z rdečo barvico, nevezne pa z modro barvico.
b) Koliko elektronov potrebuje kisikov atom do polne zunanje
lupine?

d) Kako imenujemo vez med kisikovima atomoma v molekuli
kisika?

c) Koliko skupnih elektronskih parov tvori kisik v molekuli, da
doseže stabilno elektronsko zgradbo? ___________ Koliko

e) Koliko elektronov je v molekuli kisika?
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Večina učencev kontrolne skupine na PZ je pravilno zapisalo, da ima kisikov atom šest zunanjih
elektronov in potrebuje dva elektrona do polne zunanje lupine. Le 5,6 % učencev na PZ je
napačno odgovorilo ali naloge ni reševalo. Napačni odgovori so bili, da ima kisikov atom 12, 2,
8, 7, 5, 9, 16 ali celo 3 zunanje elektrone in da potrebuje 6, 4, 10, 1, 3, 0, 8 ali 5 elektronov do
polne zunanje lupine. Malo manj so bili učenci uspešni na PPZ; 79,6 % učencev je pravilno
zapisalo število zunanjih elektronov kisikovega atoma in 85,2 % učencev je pravilno zapisalo
število elektronov, ki jih potrebuje kisikov atom do polne zunanje lupine. Iz tega je mogoče
sklepati, da nekateri učenci niso vešči uporabe periodnega sistema. Torej, ne vedo, kaj pomeni
podatek, da je kisikov atom v VI. skupini periodnega sistema. Pri nalogah, kjer si mora učenec
pomagati s periodnim sistemom, imajo nekateri učenci težave, ko morajo uporabiti tiste podatke,
ki niso zapisani neposredno poleg simbola elementa. Poznati morajo npr. pomen številke periode
ali skupine in to znanje uporabiti pri reševanju naloge. 55,6 % učencev na obeh testih je pravilno
odgovorilo, da kisik v molekuli tvori dva skupna elektronska para, ko doseže stabilno elektronsko
zgradbo, kar pomeni, da nastaneta dve kovalentni vezi. Polovica učencev je na PZ pravilno
narisala strukturno formulo molekule kisika. Malo manj uspešni so bili učenci pri pisanju
strukturne formule molekule kisika na PPZ; pravilno je napisalo le 33,3 % učencev. Pogosta
učenčeva napaka pri pisanju je bila, da so atomu kisika napisali sedem zunanjih elektronov in
zato med atomoma kisikov le eno kovalentno vez. V periodnem sistemu so površno pogledali, kje
je atom kisika. 53,7 % učencev na PZ je pravilno poimenovalo vez med kisikovima atomoma v
molekuli, na PPZ pa 44,4 % učencev. 22,2 % učencev je zapisalo ali samo kovalentna vez ali pa
samo nepolarna vez. Ostali so napačno zapisali, da je vez polarna, kovalentno polarna, ionska,
dvojna, neopazna, molekulska, dvoatomna vez, oksidacija, dioksid in disulfid. Učenci so imeli
več težav pri nalogi, ki je spraševala po številu elektronov v molekuli kisika. Pravilno je
odgovorilo 25,9 % učencev na PZ in 22,2 % učencev na PPZ. Najpogostejša napačna odgovora
sta bila, da je v molekuli kisika 8 ali 12 elektronov. Vzrok je mogoče v tem, da učenci ne
preberejo pozorno, kaj od njih naloga zahteva. Spregledali so, da naloga zahteva zapisati število
elektronov v molekuli kisika in ne v atomu kisika.
Večina učencev na PZ je pravilno zapisala, da ima kisikov atom šest zunanjih elektronov in
potrebuje dva elektrona do polne zunanje lupine. 12,5 % učencev na PZ in PPZ je napačno
odgovorilo ali naloge ni reševalo. Napačni odgovori so bili, da ima kisikov atom 12, 2, 8, 7, 5 ali
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3 zunanje elektrone in da potrebuje 6, 4, 1, 3, 8 ali 5 elektronov do polne zunanje lupine. Pri tem
ne upoštevajo pravila okteta, ki pravi, da se atomi med seboj povežejo tako, da imajo po reakciji
na zunanji lupini po osem elektronov, s čimer dosežejo elektronsko konfiguracijo žlahtnega plina;
to pomeni, da so molekule ali ioni najbolj stabilni, kadar imajo njihovi atomi na zunanji lupini po
osem elektronov. 84,4 % na PZ in 76,6 % učencev na PPZ je odgovorilo pravilno, da kisik v
molekuli tvori 2 skupna elektronska para, ko doseže stabilno elektronsko zgradbo, kar pomeni, da
nastaneta dve kovalentni vezi. Več kot polovica učencev je na PZ in PPZ pravilno napisala
strukturno formulo molekule kisika ter pri tem pravilno označila vezne in nevezne elektronske
pare. Slabše so učenci reševali nalogo, ki je od njih zahtevala poimenovati vez med kisikovima
atomoma v molekuli. Le 42,2 % na PZ in 31,3 % učencev na PPZ je pravilno poimenovalo vez
med kisikovima atomoma v molekuli. 31 % učencev je zapisalo samo kovalentna vez in 8 %
učencev le nepolarna vez. Ostali so napačno zapisali, da je vez lahko polarna, kovalentno
polarna, ionska, dvojna ali molekulska. Na PPZ je 34 % zapisalo, da je to le kovalentna, in 5 %
učencev, da je to le nepolarna vez. Zelo slabo so učenci rešili nalogo, ki je spraševala po številu
elektronov v molekuli kisika. Pravilno je odgovorilo le 37,5 % učencev na PZ in 20,3 % učencev
na PPZ. Najpogostejša napačna odgovora sta bila, da je v molekuli kisika 8, 12, 6, 2, 4, 19 ali 14
elektronov. Vzrok je mogoče v tem, da učenci ne preberejo pozorno, kaj od njih naloga zahteva.
Spregledali so, da naloga zahteva, da morajo zapisati število elektronov v molekuli kisika in ne v
atomu kisika.
Pri četrti nalogi izbirnega tipa so morali učenci izbrati eno pravilno trditev o kovalentni vezi in
svoj odgovor tudi utemeljiti. Pri reševanju naloge so si učenci lahko pomagali s periodnim
sistemom. Pravilna trditev o kovalentni vezi je odgovor B. Ostale trditve so napačne (glejte
spodaj).
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Graf 10: Uspešnost reševanja 4. naloge na PZ in PPZ obeh skupin
4. Katera trditev je pravilna o kovalentni vezi?

A Kovalentna vez nastane, ko en atom odda elektron drugemu.

Č Kovalentna vez je vez med elektronom in protonom v atomu.

B Kovalentna vez nastane, ko si atom delita skupni elektronski par.

D Kovalentna vez je vedno le enojna.

C Kovalentna vez je vez med dvema molekulama.

Pravilno je odgovorilo 83,3 % učencev kontrolne skupine na PZ in 63 % učencev na PPZ.
Utemeljitve odgovorov predstavljajo učencem težave; tako je odgovor pravilno utemeljilo 64 %
učencev na PZ in le 6 % učencev na PPZ. Razlog je lahko v tem, da ne znajo argumentirati in
smiselno zapisati odgovora, ker so vajeni nalog izbirnega tipa ali nalog, kjer je potrebno
računanje. Pogosti napačni odgovori so bili, da kovalentna vez nastane med molekulami in ne
atomi elementov, da nastane kovalentna vez, ker sta molekuli nekovini in ne atoma elementov
nekovini. Nekateri učenci zamenjujejo pojma kovalentna in ionska vez, zato mislijo, da
kovalentna vez nastane, ko en element odda elektron drugemu. Pravilno je odgovorilo 78 %
učencev na PZ in 75 % učencev na PPZ. Utemeljitve odgovorov predstavljajo učencem težave;
tako je odgovor pravilno utemeljilo 65 % učencev na PZ in 70 % učencev na PPZ. Pogosti
napačni odgovori so bili, da kovalentna vez nastane med molekulami in ne atomi elementov, da
nastane kovalentna vez, ker si polkovine vedno delijo elektrone, da imajo stabilno zgradbo, ali da
nastane kovalentna vez, ko si dva elementa izmenjata elektrone, na primer en element odda
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elektron drugemu, ali da nastane kovalentna vez, ko elementi prve, druge in tretje skupine oddajo
elektrone, oziroma da nastane kovalentna vez zato, ker sta obe lupini polni.
Pri peti nalogi so morali učenci med podanimi spojinami obkrožiti kovalentne spojine in svoj
odgovor tudi utemeljiti. Za vsak napačen odgovor je bilo odštete 0,5 točke. Maksimalno je bilo
možno doseči 3 točke.
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Graf 11: Uspešnost reševanja 5. naloge na PZ in PPZ obeh skupin
5. Katere spojine so kovalentne?

a) SiO2

č) NO2

f) CH4

b) KCI

d) K2O

g) PCI5

c) CsBr

e) SO2

h) CO

Na PZ je 0,5 točke doseglo 5,6 % učencev kontrolne skupine; 1 točko 7,4 % učencev; 1,5 točke
5,6 % učencev; 2 točki 3,7 % učencev; 2,5 točke 25,9 % učencev in 3 točke 35,2 % učencev. Na
PPZ so učenci slabše reševali nalogo. 1 točko je doseglo 3,7 % učencev; 1,5 točke 1,9 %
učencev; 2 točki 7,4 % učencev; 2,5 točke 25,9 % učencev in 3 točke 27,8 % učencev. Iz
rezultatov je mogoče sklepati, da slaba polovica učencev zna prepoznati kovalentne spojine. Več
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težav so imeli s spojinama SiO2 in PCl5, ker niso bili prepričani, ali v spojinah prevladuje
kovalentna vez ali ne.
Na PZ je 0,5 točke doseglo 3,1 % učencev eksperimentalne skupine; 1,5 točke 4,7 % učencev; 2
točki 12,5 % učencev; 2,5 točke 32,8 % učencev in 3 točke 39,1 % učencev. Na PPZ so učenci
dosegli naslednje točke: 0,5 točke je doseglo 1,6 % učencev; 1 točko 3,1 % učencev; 1,5 točke
6,3 % učencev; 2 točki 9,4 % učencev, 2,5 točke 31,3 % učencev in 3 točke 32,8 % učencev. Iz
rezultatov je mogoče sklepati, da polovica učencev zna prepoznati kovalentne spojine. Več težav
so imeli s spojino SiO2, kjer niso bili prepričani, ali gre za kovalentno vez ali ne.
Pri šesti nalogi so morali učenci obkrožiti ustrezno vez, ki nastane med vodikom in klorom v
molekuli vodikovega klorida, in svoj odgovor tudi utemeljiti. Pravilni odgovor je odgovor C, ki
pravi, da je vez med vodikom in klorom v molekuli vodikovega klorida polarna kovalentna vez,
ker nastane med dvema atomoma različnih nekovin. Ostale napačne trditve so: A ionska vez, B
nepolarna kovalentna vez in Č trojna kovalentna vez.
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Graf 12: Uspešnost reševanja 6. naloge na PZ in PPZ obeh skupin
6. Kakšna je vez med atomom vodika in klora v molekuli vodikovega klorida?

A

ionska vez

C

polarna kovalentna vez

B

nepolarna kovalentna vez

D

trojna kovalentna vez
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Pravilni odgovor je obkrožilo 83,3 % učencev kontrolne skupine na PZ in 53,7 % učencev na
PPZ. Ponovno so imeli učenci težavo pri utemeljevanju svojega odgovora. Pravilne utemeljitve
so bile, da kovalentna vez nastane, ker sta vodik in klor nekovini, polarna pa, ker atom klora bolj
privlači vezni elektronski par, ali da dva različna atoma nekovin tvorita kovalentno polarno vez.
Napačne utemeljitve pa so bile, da nastane kovalentna vez, ker jo tvorita dva atoma nekovin,
nepolarna pa, ker jo tvorita različna atoma. Sklepam, da nekateri učenci zamenjujejo pojma
kovalentna in ionska vez, ker so zapisali, da dve nekovini tvorita ionsko vez. Drugi so mnenja, da
če je vez kovalentna, je večinoma polarna, ker se povežeta dve molekuli nekovine ali kovine.
Pogosta napaka učencev je bila tudi ta, da so element vodik uvrstili med kovine. Pravilni odgovor
je na PZ obkrožilo 69 % učencev eksperimentalne skupine in 72 % učencev na PPZ. Tudi učenci
eksperimentalne skupine so imeli težavo pri utemeljevanju svojega odgovora. Pravilne
utemeljitve so bile, da kovalentna vez nastane, ker sta vodik in klor nekovini, polarna pa, ker
atom klora bolj privlači vezni elektronski par, ali da dva različna atoma nekovin tvorita
kovalentno polarno vez. Napačne utemeljitve pa so bile, da nastane kovalentna vez, ker jo tvorita
dva atoma nekovin, nepolarna pa, ker jo tvorita različna atoma. Sklepam, da nekateri učenci
zamenjujejo pojma polarna in nepolarna vez. Drugi so mnenja, da če je vez kovalentna, je
večinoma polarna, ker se povežeta kovina in nekovina. Nekateri učenci še vedno ne ločijo, kdaj
nastane ionska in kdaj kovalentna vez. Drugi so napačno utemeljili, da nastane kovalentna vez,
ker sta obe molekuli nekovini ali ker nastane novi ion. Nekateri učenci pa so mnenja, da nastane
ionska vez; tako so pravilno utemeljili napačen odgovor, tj. da dve nekovini tvorita ionsko vez.
Pogosta napaka učencev je bila tudi, da so element vodik uvrstili med kovine.
Pri sedmi nalogi so morali učenci obkrožiti eno pravilno ugotovitev o lastnosti natrija in kalija ter
svoj odgovor tudi utemeljiti. Pravilna trditev je odgovor B, ki pravi, da je kalij bolj reaktiven kot
natrij, ker reaktivnost elementov po skupini navzdol narašča. Napačne trditve so: A Natrij gori z
vijoličnim, kalij pa z rumenim plamenom., C Pri reakciji natrija z vodo nastane vodik, pri reakciji
kalija z vodo pa kalijev oksid, in Č Natrij in kalij hranimo v vodi.
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Graf 13: Uspešnost reševanja 7. naloge na PZ in PPZ obeh skupin
7. Primerjaj lastnosti natrija in kalija. Katera ugotovitev je pravilna?

A

Natrij gori z vijoličnim, kalij pa z rumenim plamenom.

C

B

Kalij je bolj reaktiven kot natrij.

vodo pa kalijev oksid.
Č

Pri reakciji natrija z vodo nastane vodik, pri reakciji kalija z

Natrij in kalij hranimo v vodi.

77,8 % učencev kontrolne skupine je na PZ pravilno odgovorilo, da je kalij bolj reaktiven kot
natrij. Malo manj kot pričakovano so bili uspešni pri utemeljevanju svojega odgovora. 51,9 %
učencev je pravilno sklepalo, da je kalij v periodnem sistemu po skupini navzdol nižje od natrija
in je zato bolj reaktiven. Nekateri so zapisali, da reaktivnost po skupini navzdol narašča ali pa da
kalij hitreje reagira z vodo. Napačne utemeljitve učencev so bile, da natrij gori z vijoličnim
plamenom, kalij pa z rumenim, ker so gledali video gradivo ali ker so prebrali v učbeniku ali ker
so ostale trditve napačne. Drugi pa so zapisali, da je kalij v četrti periodi in natrij v tretji, zato je
po reaktivni lestvici bolj reaktiven. 84 % učencev eksperimentalne skupine na PZ in 81 %
učencev na PPZ je pravilno odgovorilo, da je kalij bolj reaktiven kot natrij. 77 % učencev je na
PZ pravilno sklepalo, da je kalij v periodnem sistemu po skupini navzdol nižje od natrija in je
zato bolj reaktiven. Na PPZ pa je pravilno utemeljilo svoj odgovor 72 % učencev. Nekateri so
zapisali, da reaktivnost po skupini navzdol narašča ali pa da kalij hitreje reagira z vodo. Napačne
utemeljitve učencev pa so bile, da natrij gori z vijoličnim plamenom, kalij pa z rumenim, ker so
gledali video gradivo. Drugi so zapisali, da je kalij v četrti periodi in natrij v tretji, zato je po
reaktivni lestvici bolj reaktiven. Sklepam, da so učenci zamenjali pojma periode in skupine.
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Pri osmi nalogi so morali učenci iz besedila o eksperimentu ugotoviti, v kateri skupini periodnega
sistema je neznani predmet. Nato so morali zapisati, kaj smo dokazali z obarvanjem indikatorja
fenolftaleina ter kateri plin je nastal pri reakciji med neznanim elementom in vodo. V zadnjem
delu naloge pa so morali učenci poimenovati in zapisati simbol neznanega elementa, če imajo
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8. Neznan trden element smo dali v mrzlo vodo, v katero smo dodali nekaj kapljic indikatorja fenolftaleina. Pri tem nismo opazili spremembe.
Nato smo vodo z elementom segreli in opazili, da s površine elementa izhajajo mehurčki plina. Raztopina se je obarvala vijolično. Odgovori na
spodnja vprašanja.

a) V kateri skupini periodnega sistema je neznan element, ki smo ga dali v vodo?

b) Kaj smo dokazali z obarvanjem indikatorja fenolftaleina?

c) Kateri plin je nastal pri reakciji med neznanim elementom in vodo?
č) Poimenuj in zapiši simbol neznanega elementa, če imajo atomi tega elementa 3 lupine.

Ime elementa:

Simbol elementa:

Iz analize rezultatov je razvidno, da so učenci zelo slabo reševali nalogo. Le 5,6 % učencev
kontrolne skupine na PZ in 3,7 % učencev na PPZ je pravilno sklepalo, da je neznani element v
drugi skupini periodnega sistema. 27,8 % učencev na PZ in 13 % učencev na PPZ je pravilno
sklepalo, da smo z indikatorjem fenolftaleinom dokazali bazo. Približno polovica, tj. 51,9 %,
učencev je pravilno sklepalo, da pri reakciji nastaja plin vodik, na PPZ le 35,2 % učencev. 5,6 %
učencev je pravilno poimenovalo neznani element druge skupine in tretje periode ter zapisalo
simbol elementa.
Iz analize rezultatov je razvidno, da so bili tudi učenci eksperimentalne skupine manj uspešni pri
reševanju te naloge. 42,2 % učencev na PZ in 29,7 % učencev na PPZ je pravilno sklepalo, da je
neznani element v drugi skupini periodnega sistema. 29,7 % učencev na PZ in 18,8 % učencev na
PPZ je pravilno sklepalo, da smo z indikatorjem fenolftaleinom dokazali bazo. 45,3 % učencev je
pravilno sklepalo, da pri reakciji nastaja plin vodik. 40,6 % učencev na PZ in 29,7 % učencev na
PPZ je pravilno poimenovalo neznani element druge skupine in tretje periode ter zapisalo simbol
elementa. Iz analize rezultatov je razvidno, da so učenci kontrolne skupine kljub temu slabše
reševali to nalogo kot učenci eksperimentalne skupine.
Pri deveti nalogi je v besedilu opisan eksperiment, učenci so morali zapisati urejeno enačbo
kemijske reakcije in označiti agregatna stanja reaktantov in produktov. Nato so morali učenci
poimenovati sol kovine, ki nastane pri kemijski reakciji, in ugotoviti, katera sol klorovodikove
kisline bi nastala, če bi z njo reagiral kalcij.
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Graf 18: Uspešnost reševanja 9. naloge na PZ in PPZ kontrolne skupine
9. V epruveto damo nekaj zrn cinka, na katerega nalijemo razredčeno klorovodikovo kislino. V epruveti poteče kemijska reakcija, kjer nastane v
vodi topna sol kovine in plin vodik.
a) Zapiši urejeno enačbo kemijske reakcije in označi agregatna stanja reaktantov in produktov.

b) Poimenuj sol kovine, ki nastane pri kemijski reakciji.
c) Katera sol klorovodikove kisline bi nastala, če bi z njo reagiral kalcij?

16,7 % učencev kontrolne skupine je na PZ pravilno in urejeno zapisalo enačbo kemijske
reakcije, na PPZ pa le 9,3 % učencev. 22,2 % učencev ni doseglo maksimalnega števila točk, ker
niso zapisali agregatnih stanj ali ustreznih formul molekule vodika in molekule cinkovega
klorida. Zato niso pravilno uredili enačbe kemijske reakcije. Na PZ je 37,0 % učencev pravilno
poimenovalo sol kovine, ki je nastala pri kemijski reakciji, na PPZ le 20,4 % učencev. Ostali so
napačno odgovorili, da namesto cinkovega klorida nastane pri kemijski reakciji natrij,
klorovodikova kislina, klorovodikova sol, kuhinjska sol, cezijev klorid ali natrijev hidrogen
karbonat. V zadnjem delu naloge so morali učenci ugotoviti, da če reagira klorovodikova kislina
s kalcijem, nastane sol kalcijevega klorida. Pravilno je sklepalo 40,7 % učencev v kontrolni in
46,9 % učencev v eksperimentalni skupini. Ostali učenci so namesto kalcijevega klorida zapisali
kalcijev vodik, kalcijeva kislina, kuhinjska sol, nekuhinjska sol, kalijeva sol ali kalcijev dioksid.
Vzrok za napačen zapis enačbe kemijske reakcije je, da učenci spojinam napačno določijo naboj
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ionov in posledično napišejo napačen zapis formule spojine, zaradi česar napačno uredijo enačbo

odstotek uspešnega reševanja naloge (%)
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Graf 19: Uspešnost reševanja 9. naloge na PZ in PPZ eksperimentalne skupine

15,6 % učencev eksperimentalne skupine je na PZ pravilno zapisalo urejeno enačbo kemijske
reakcije, na PPZ pa 10,9 % učencev. Na PZ je 43,8 % učencev pravilno poimenovalo sol kovine,
ki je nastala pri kemijski reakciji, na PPZ pa 40,6 % učencev. Ostali so napačno odgovorili, da
namesto cinkovega klorida nastane pri kemijski reakciji natrij, klorovodikova sol, klorovodikova
kislina, kuhinjska sol, cezijev klorid, natrijev klorid ali natrijev hidrogenkarbonat. V zadnjem
delu naloge so morali učenci ugotoviti, da ob reakciji klorovodikove kisline s kalcijem nastane
sol kalcijev klorid. Pravilno je sklepalo 46,9 % učencev na PZ in 43,8% učencev na PPZ. Ostali
učenci so namesto kalcijevega klorida zapisali kalcijev vodik, kalcijeva kislina, kalijeva sol ali
nekuhinjska sol. Vzrok za napačen zapis enačbe kemijske reakcije je, da učenci v spojinah
napačno določijo naboj ionov in posledično napišejo napačen zapis formule spojine, zaradi česar
napačno uredijo enačbo kemijske reakcije.
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4.2 KAKO SE UČENCI UČIJO KEMIJO?
Učenci se kemijo učijo na različne načine. Z vprašalnikom »Kako se učim kemijo?« je bilo
ugotovljeno, kako se učenci raje učijo kemijo in kakšne naloge pri tem radi rešujejo. Pri vsaki
trditvi so učenci obkrožili ustrezno oceno za svoj odgovor. Ocena 1 je pomenila »nikoli«, 2
»včasih«, 3 »ne morem se odločiti«, 4 »pogosto« in 5 »vedno«.
Prvo, drugo in tretje vprašanje vprašalnika zajemajo področje učne strategije. S pomočjo
rezultatov prvega vprašanja je mogoče ugotoviti, kdaj se učenci raje učijo kemijo. Ali je to takrat,
ko je učna vsebina napisana v obliki besedila, ali pa, ko je učna vsebina predstavljena v obliki
shem, slik in modelov.
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eksperimentalna
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Graf 20: Rezultati 1. vprašanja: Kdaj se učenci raje učijo kemijo?

Iz rezultatov, prikazanih v Grafu 20, je razvidno, da se učenci obeh skupin raje učijo kemijo s
pomočjo shem, slik ali modelov kot v obliki besedila. Tako si učenci abstraktne kemijske pojme
lažje predstavljajo in razumejo. Učna vsebina, napisana le v obliki besedila, je učencem težje
razumljiva in predstavljiva ter dolgočasna.
S pomočjo rezultatov drugega vprašanja je bilo ugotovljeno na kakšen način učenci odgovarjajo
na vprašanja pri kemiji. Ali učenci raje napišejo svoj odgovor, ali ga povejo na glas ali pa svoj
odgovor narišejo v obliki shem ali slik.
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Graf 21: Rezultati 2. vprašanja: Kako učenci raje odgovarjajo na naloge iz kemije?

Iz Grafa 21 je razvidno, da večina učencev obeh skupin raje rešuje naloge iz kemije tako, da
napišejo svoj odgovor, kot pa da svoj odgovor povedo na glas, še manj pa da svoj odgovor
narišejo v obliki sheme ali slike. Glede na rezultat je mogoče ugotoviti, da večina učencev učne
vsebine ne razume dovolj dobro, da bi bili sposobni sami odgovor zapisati v obliki sheme ali
slike.
S pomočjo rezultatov tretjega vprašanja je mogoče ugotoviti, kdaj so učenci raje aktivni pri
kemiji. Ali je to, ko se učenci s sošolci učijo v skupini ali paru, ali pa, ko se učijo sami.
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Graf 22: Rezultati 3. vprašanja: Kdaj so učenci raje aktivni pri kemiji?
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Iz Grafa 22 je razvidno, da se učenci obeh skupin najraje učijo v skupini ali v paru kot pa sami.
To pomeni, da so učenci bolj naklonjeni socialnemu kontekstu učenja, ker med seboj radi
sodelujejo in si pomagajo pri morebitnih učnih težavah.
Povzeti je mogoče, da med učenci kontrolne (M = 27,9; SD = 3,7) in eksperimentalne (M = 27,3;
SD = 4,9) skupine ni statistično pomembnih razlik (t = 0,638; df = 115; p = 0,525). To pomeni,
da vsi učenci pri učenju kemije uporabljajo iste učne strategije.
Tretje, četrto, peto in šesto vprašanje zajemajo področje socialnega konteksta, kamor sodijo
sodelovalna aktivnost, aktivnost v paru ali individualna aktivnost.
Pri četrtem vprašanju je mogoče ugotoviti, ali so učenci pri predmetu kemije radi aktivni in ali
jim je predmet zanimiv.
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Graf 23: Rezultati 4. vprašanja: Ali so učenci aktivni pri kemiji?

Iz Grafa 23 je razvidno, da so učenci obeh skupin pri pouku radi aktivni. To pomeni, da med
poukom sodelujejo, sprašujejo in odgovarjajo na učiteljeva zastavljena vprašanja.
Pri petem vprašanju je mogoče ugotoviti, kdaj učenci raje sprašujejo ali odgovarjajo na učiteljeva
zastavljena vprašanja pri kemiji. Ali je to takrat, ko se učitelj hkrati ukvarja z vsemi učenci v
razredu, ali ko se učitelj posveti manjši skupini učencev v razredu, med katerimi je tudi učenec
sam.
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Graf 24: Rezultati 5. vprašanja: Kdaj učenci raje sprašujejo ali odgovarjajo na vprašanja pri
kemiji?

Iz Grafa 24 je razvidno, da učencem obeh skupin ni pomembno, ali postavljajo vprašanja oz.
odgovarjajo nanje pred celim razredom ali v manjši skupini.
Pri šestem vprašanju so se morali učenci opredeliti, ali mislijo, da obvladajo kemijo ali ne. Glede
na rezultat je mogoče sklepati, kakšno mnenje imajo učenci o sebi ter kakšna je njihova
samozavest in samopodoba.
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Graf 25: Rezultati 6. vprašanja: Ali obvladam kemijo?

Iz Grafa 25 je razvidno, da je približno enak odstotek učencev v obeh skupinah mnenja, da
kemijo obvladajo.
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Povzeti je mogoče, da med učenci kontrolne (M = 24,1; SD = 3,5) in eksperimentalne (M = 25,3;
SD = 4,8) skupine ni statistično pomembnih razlik (t = -1,553; df = 115; p = 0,123).
Vprašanja v zadnjem delu vprašalnika so del področja o tipih učnih nalog, kot je na primer zaprt
ali odprt tip nalog. Rezultati so pokazali, kakšne naloge imajo učenci raje pri kemiji. Ali so to
naloge, pri katerih je pomemben končni rezultat oz. kjer učitelja bolj zanima sam rezultat kot pa
postopek, ki je učenca do rezultata pripeljal, ali pa je pomemben postopek reševanja. Pri
reševanju nalog se učenec pogovarja in razvija lastne ideje oz. učitelja bolj zanima, kako je
učenec prišel do rezultata, kot pa sam rezultat.
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Graf 26: Rezultati 7. vprašanja: Kakšne naloge imajo učenci raje?

Iz Grafa 26 je razvidno, da ima večina učencev raje naloge, pri katerih je pomemben postopek
reševanja, ko se pogovarjajo in razvijajo lastne ideje oz. ko učitelja bolj zanima, kako pridejo do
rezultata, kot pa sam rezultat. Iz tega je mogoče sklepati, da so učenci nagnjeni k inovacijam, kot
je projektno delo, VAUK-učni pristop, izkustveno učenje, problemsko učenje ali igra vlog.
Takšen način učenja in poučevanja učence spodbuja k aktivnemu mišljenju in razvijanju lastnih
idej. To je lahko eden izmed načinov, kako učence navdušiti nad kemijo.
Pri osmem vprašanju je bilo mogoče ugotoviti, kakšne naloge raje učenci rešujejo, ali so to
naloge zaprtega tipa ali naloge odprtega tipa. Ali so to naloge, ko je treba presoditi, ali je odgovor
pravilen ali napačen, ali pa naloge, ko je treba nekaj narediti po točno določenem postopku. Pri
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nalogah zaprtega tipa imajo problemi eno samo ali pa točno omejeno število rešitev. Odprte
naloge pa imajo več možnih pravilnih rešitev in obstaja več različnih postopkov, ki vodijo k tem
rešitvam.
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Graf 27: Rezultati 8. vprašanja: Ali učenci raje rešujejo zaprte ali odprte naloge?

Iz Grafa 27 je razvidno, da učenci obeh skupin raje rešujejo naloge odprtega tipa. Z nalogami
odprtega tipa da učitelj učencem možnost, da razmišljajo, sklepajo in odgovarjajo s pomočjo
izkušenj, ki so si jih pridobili v vsakdanjem življenju ali s pomočjo eksperimentov.
Pri devetem vprašanju je mogoče ugotoviti, kakšne naloge imajo učenci raje. Ali so to naloge, pri
katerih se je treba naučiti dejstev in podatkov, ali pa naloge, pri katerih se je treba naučiti, kdaj in
kako znanje uporabiti.
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Graf 28: Rezultati 9. vprašanja: Kakšne naloge imajo učenci raje?

Iz Grafa 28 je razvidno, da učenci obeh skupin raje rešujejo tiste naloge, pri katerih se je treba
naučiti, kdaj in kako znanje uporabiti. To pomeni, da jim veliko pomeni, da snov razumejo in
znajo znanje uporabiti tudi v vsakdanjem življenju ali v nadaljevanju študija.
Povzeti je mogoče, da med učenci kontrolne (M = 20,8; SD =3 ,2) in eksperimentalne (M = 20,8;
SD = 4,4) skupine ni statistično pomembnih razlik (t = –0,093; df = 114; p = 0,926).
Na koncu vsebuje vprašalnik tudi odprto vprašanje o učenčevih najpomembnejših učnih ciljih, ki
ga motivirajo za učenje kemije. Iz rezultatov je mogoče sklepati, da se velika večina učencev raje
uči kemijo, če pri pouku izvajajo eksperimente sami ali gledajo demonstracijo poskusa učitelja.
Tako si učno vsebino lažje predstavljajo, jo poskušajo razumeti in si jo zapomniti. Takšen pouk
učence tudi dodatno motivira k učenju kemije. Nekateri učenci so navedli, da je za učenje kemije
pomembno, da je učna vsebina zanimiva, poučna, razumljiva in uporabna v vsakdanjem življenju
ter da se učne vsebine ne učijo na pamet. Zato si želijo učno vsebino utrditi z veliko vajami ali
domačimi nalogami. Prav tako je za učenje kemije pomembno, da učitelj dobro razloži učno
vsebino, da pri razlagi uporabi veliko slikovnega gradiva, sheme, filme, animacije, miselne
vzorce, plakate, periodni sistem in malo strokovnih izrazov, da učitelj na tablo napiše pomembne
oporne točke in pri tem uporabi različne barve ter da učitelj učence pri učenju spodbuja.
Učencem je pomembno, da je pouk kemije zabaven, da so učenci med poukom lahko aktivni, da
lahko sodelujejo in sprašujejo, kadar česa ne razumejo. Nekaj učencev se kemijo uči zaradi
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dobrih ocen, zaradi ljubezni do narave, zaradi dobrega poklica ali srednje šole. Učenci se radi
učijo kemijo, ko delajo v skupinah ali v paru. Radi imajo tudi ekskurzije in terensko delo ter da je
učna vsebina v učbenikih in delovnih zvezkih dobro razložena, da je v učbenikih manj besedila in
veliko slikovnega gradiva ter da lahko tam preberejo zanimivosti.

4.3 ODNOS UČENCEV DO KEMIJE
Učenci imajo do kemije različen odnos. Nekatere učence kemija zanima, ker jim je učna vsebina
zanimiva, lahka, predvsem pa so jim pri kemiji všeč eksperimenti. Spet drugim učenje kemije
dela velike preglavice, ker jim je učna vsebina pretežka, nerazumljiva in prezahtevna. Zato se ur
kemije ne veselijo, med učenjem kemije niso zbrani, imajo slabe ocene in med poukom ne
sodelujejo. Z vprašalnikom »Odnos do kemije« je bilo ugotovljeno, kakšen odnos do kemije
imajo učenci kontrolne in eksperimentalne skupine. Pri vsaki trditvi so učenci obkrožili ustrezno
oceno za svoj odgovor. Ocena 1 je pomenila »nikoli«, 2 »včasih«, 3 »ne morem se odločiti«, 4
»pogosto« in 5 »vedno«.
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Graf 29: Rezultati vprašalnika: Odnos do kemije
Legenda postavk:
1 Kemija me zanima.

9 Všeč so mi eksperimenti pri kemiji.

2 Snov pri kemiji zame ni pretežka.

10 Učna snov pri kemiji me zanima.

3 Rad se poglobim v probleme na področju kemije.

11 S problemi iz kemije se ukvarjam tudi v svojem prostem času.

4 Veselim se ur kemije.

12 Pri kemiji sem dober/ra.

5 Med učenjem kemije sem zbran/a.

13 Vse, kar je povezano s kemijo, pritegne mojo pozornost.

6 Pri kemiji imam dobre ocene

14 Pri pouku kemije rad/a sodelujem.

7 S kemijo se ukvarjam več, kot to od mene zahtevajo v šoli.

15 Ko rešujem problem iz kemije, pri njem vztrajam, vse dokler ga

8 Pri kemiji se snov kar hitro naučim.

natančno ne razumem.
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Področje individualnega interesa zajemajo postavke številk: 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14 in 15.
Glede na rezultat je mogoče povzeti, da med učenci kontrolne (M = 34,4; SD = 9,1) in
eksperimentalne (M = 38,7; SD = 8,6) skupine ni statistično pomembnih razlik (t = –2,597;
df = 114; p = 0,011). Marentič Požarnikova (2000) definira osebni ali individualni interes kot
razmeroma trajno pozitivno usmerjenost do posameznih področij, ki se začne razvijati že v
zgodnjem otroštvu. Glede na rezultat vprašalnika »Odnos do kemije« je mogoče sklepati, da
imajo učenci obeh skupin pozitiven odnos do kemije. Predmet kemija jih torej zanima, zato so pri
uri bolj aktivni in motivirani, posledično pa se veča tudi njihova samopodoba. Učna samopodoba
je ocena lastne učne kompetentnosti na različnih področjih šolskega učenja po principu, na
primer: Znam?, Zmorem?, Lahko?... Samopodoba v vlogi motivatorja za učenje določa otrokov
nadaljnji učni razvoj (Juriševič, 1999). Rezultati raziskave so pokazali, da je učna samopodoba
pomembno povezana z učno motivacijo in vključuje učenčevo predstavo o lastnih sposobnostih,
potrebnih za šolsko delo. Povezana je z vrednostnim sistemom posameznika, kar se izkazuje
skozi odnos do znanja, je osnova za razvoj in izbiro učne strategije ter deluje kot motivator
(Lebarič et al., 2002). Učenčev interes lahko pritegnejo učne vsebine, metode učenja, ki jih pri
pouku kemije uporablja učitelj (Juriševič, 2012). Individualni interes, ki že obstaja, se lahko z
motivacijskimi spodbudami še bolj okrepi in s tem pripomore k večji motiviranosti. Tako je
učenec še bolj zainteresiran za učenje učne vsebine, njene poglobitve in razumevanja. Če učenca
učna vsebina zanima, njegov interes pripomore k motiviranosti učenja, razumevanja in kakovosti
znanja (Juriševič, 2012). Področje samopodobe zajemajo postavke številk: 2, 6, 8 in 12. Glede na
rezultat je mogoče sklepati, da med učenci kontrolne (M = 12,9; SD = 14,5) in eksperimentalne
(M = 14,5; SD = 4,0) skupine ni statistično pomembnih razlik (t = –2,235; df = 114; p = 0,027).
Marentič Požarnikova (2000) označuje samopodobo kot skupek vseh idej, ki jih imamo o sebi, o
svoji duševnosti, sposobnostih in zunanjosti. Po Woolfolku (2002) pa je samopodoba skupek
prepričanj o sposobnostih, zaupanja v lastno zmožnost ali kompetenco in občutka lastne
vrednosti.
Povzeti je mogoče, da imajo učenci eksperimentalne skupine večje zanimanje za učenje kemije
kot učenci kontrolne skupine. Glede na to, da so vse tri vprašalnike učenci eksperimentalne
skupine izpolnjevali ob koncu učne ure, je imel novi učni pristop na njih morda pozitiven učinek.
Novi učni pristop jih je dodatno motiviral k učenju kemije. Menim pa tudi, da se učenčev odnos
do kemije izoblikuje že zelo zgodaj v otroštvu zaradi njihove radovednosti. Zanima jih vse, kar se
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dogaja v naravi. Zato mogoče novi učni pristop ni bistveno vplival na njihov odnos do kemije
oziroma ga spremenil.

4.4 UČENČEV POGLED NA VAUK-UČNE URE
Z vprašalnikom »Izvedba učne ure« je bilo mogoče ugotoviti, kako je bila učencem
eksperimentalne skupine všeč VAUK-učna ura. Pri vsaki trditvi so učenci obkrožili ustrezno
oceno za svoj odgovor. Ocena 1 je pomenila »nikoli«, 2 »včasih«, 3 »ne morem se odločiti«, 4
»pogosto« in 5 »vedno«.
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Graf 30: Rezultati vprašalnika: Izvedba učne ure eksperimentalne skupine
Legenda postavk:
1 Pouk pri današnji uri kemije je bil zanimiv.
2 Obravnava učne snovi je bila danes zahtevna.
3 Pri tej uri sem bil/a zbran/a.
4 Pouk kemije mi je bil danes prijeten.
5 Danes sem dobro razumel/a, kar smo se učili pri uri.
6 Taka ura se mi zdi zabavna.
7 Pri današnji uri se je veliko dogajalo, bilo je pestro.
8 Danes sem bil/a pri pouku pozoren/na od začetka do
konca ure.
9 Obravnava snovi pri današnji uri me je pritegnila k
sodelovanju.
10 Želim se poglobiti v podrobnosti snovi, ki smo jo
obravnavali to uro.
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Glede na rezultat je mogoče sklepati, da je učencem takšen način dela zanimiv. Učna vsebina jim
je bila razumljiva in predstavljena na zanimiv način. Učenci radi delajo in sodelujejo v skupinah.
Povzeti je mogoče, da med uspehom na PZ in PPZ ter učenčevim situacijskim interesom ni
statistično pomembnih razlik (r = 0,175; p = 0,174). Čeprav jim je bil novi učni pristop všeč, ni
nujno, da so na PZ in PPZ dosegli višje število točk. Marentič Požarnikova (2000) pravi, da o
situacijskih interesih govorimo takrat, ko zna učitelj ustvariti tako situacijo, da vzbudi interes tudi
pri tistih učencih, ki ga prvotno niso imeli. Interes lahko zbujajo učne naloge in dejavnosti, ki so
ravno prav nove in izzivalne ter ravno prav težke. Učencem morajo biti pomembne, morajo jih
miselno in čustveno spodbuditi. Naloge morajo biti sestavljene tako, da jih lahko učenci povežejo
s svojimi življenjskimi izkušnjami in že oblikovanimi interesi. Pri pouku morajo biti učenci
osebno vpleteni, aktivni, izražati morajo svoja mnenja, pripovedovati o izkušnjah, spraševati o
nejasnostih. Učitelj pa naj izraža pozitiven odnos do predmetnega področja ali teme, naj bo
pristen ter iskren. V učni proces naj vnaša inovacije, presenečenja. Preverjanje naj načrtuje v
obliki kviza, rebusov ali ugank, učencem pa naj da možnost, da soodločajo o izbiri tem in metod
pri pouku.
Najbolj pogosto so učenci na anketnem vprašalniku zapisali, da jim je bilo pri uri najbolj
zanimivo delo v skupinah, novi učni pristop, obisk študentke, na zanimiv način razložena učna
vsebina, delovni list, medsebojna pomoč, zanimive naloge, samostojnost in dejstvo, da so sami
prišli do zaključkov. Le en učenec je zapisal, da mu ura ni bila zanimiva, ker so delali v skupinah
in so se morali sami učiti, drugi pa, da mu je bila ura všeč, ker ni bilo spraševanja za ocene.
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5 ZAKLJUČEK
Glavni namen in cilj diplomske naloge je bil predstaviti sodobni učni pristop vodeno aktivno
učenje - VAUK, kjer so učenci aktivno vključeni v proces poučevanja, ter ugotoviti učenčev
odnos do kemije in kako se kemijo učijo. Izkazalo se je, da so učenci, ki so se vsebino učili s
pomočjo pristopa VAUK, v povprečju na preizkusu znanja dosegli statistično pomembno boljše
rezultate kot učenci, ki niso bili izpostavljeni inovaciji. Tudi na poznem preizkusu znanja so se
učenci eksperimentalne skupine izkazali in dosegli statistično pomembno boljše rezultate kot
učenci kontrolne skupine. Kar pomeni, da so učenci s takšnim učnim pristopom razvili
kakovostno in dolgotrajno kemijsko znanje. Ker pa so vsi učenci aktivno vključeni v proces
poučevanja, so za učenje bolj motivirani tudi tisti učenci, ki jim je kemija manj zanimiva. Z
anketnim vprašalnikom »Kako se učim kemijo?« je mogoče preveriti, na kakšen način se učenci
učijo kemijo. Tako učenci kontrolne kot učenci eksperimentalne skupine se kemijo raje učijo s
pomočjo shem, slik ali modelov kot v obliki suhoparnega besedila. Učna vsebina jim je tako
predstavljena na razumljiv in zanimiv način. Učenci raje odgovarjajo na vprašanja v obliki
odgovorov kot v obliki shem ali slik. Prav tako se raje učijo v skupinah ali paru kot samostojno,
ker si učno snov hitreje zapomnijo. Učenci raje rešujejo naloge odprtega tipa in naloge, kjer je
pomemben sam postopek reševanja, ter tiste naloge, kjer je treba znanje uporabiti ali povezati z
vsakdanjim življenjem. Povzeti je mogoče, da učenci kontrolne in eksperimentalne skupine pri
učenju kemije uporabljajo iste učne strategije. Z vprašalnikom »Odnos do kemije« je mogoče
ugotoviti, kako jim je predmet všeč in ali se ga radi učijo. Večina učencev kontrolne in
eksperimentalne skupine ima pozitiven odnos do predmeta kemije, sam predmet se jim zdi
zanimiv. Glede na to, da so anketni vprašalnik v eksperimentalni skupini izpolnjevali ob koncu
inovacije, sklepam, da je učni pristop VAUK pozitivno deloval na učenčev odnos do kemije, kar
pomeni, da če bi učenci anketni vprašalnik izpolnili pred izvedbo inovativnega učnega pristopa,
bi bil mogoče učenčev interes za učenje kemije nižji. Menim pa tudi, da se učenčev odnos do
kemije izoblikuje že zelo zgodaj v otroštvu zaradi njihove radovednosti. Zanima jih vse, kar se
dogaja v naravi. Zato mogoče novi učni pristop ni bistveno vplival na njihov odnos do kemije
oziroma ga spremenil. Z vprašalnikom »Izvedba učne ure« je bilo mogoče ugotoviti, kakšen
odnos imajo učenci eksperimentalne skupine do učnega pristopa VAUK in kakšen vpliv ima
inovacija na učenčev interes za učenje kemije. Glede na rezultat vprašalnika je mogoče sklepati,
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da je večini učencev šolska ura bila zanimiva, razumljiva in motivirajoča. Povezava med
uspehom na PZ in PPZ ter učenčevim interesom za učenje ni statistično pomembna. Čeprav jim
je bil novi učni pristop všeč, ni nujno, da so na PZ in PPZ dosegli višje število točk. Učni pristop
VAUK je torej eden od načinov, kako učencem predstaviti učno vsebino na razumljiv način in jih
motivirati pri pouku k sodelovanju, spraševanju ter poslušanju. Učitelji lahko pri svojem delu
uporabijo VAUK-učni pristop pri razlagi katerekoli učne vsebine pri kemiji. Naloga učitelja je,
da sestavi učne module za učence in razdeli učence po skupinah. Pri tem pazi, da je skupina
heterogena glede na učenčevo znanje iz kemije. Tako bodo lahko bolj uspešnejši učenci pomagali
tistim učencem, ki jim kemija dela več težav. Učenci delajo samostojno v skupinah, si med seboj
pomagajo in sodelujejo. Učitelj pa jih le usmerja in spodbuja k lastnemu razmišljanju, tako da jim
zastavlja vprašanja. Prav tako bi lahko učitelji učne module zbrali skupaj in v založbi izdali
priročnik učnih modulov. Učiteljica je bila nad novim načinom poučevanja in učenja kemije
navdušena, ker meni, da si na tak način učenci veliko več zapomnijo in naučijo. Zato bo VAUKučne module uporabila tudi za naslednja leta. Vendar pravi, da za pripravo takšnega pouka žal
primanjkuje časa, ker učno vsebino o kemijski vezi na običajni način razloži v eni učni uri, za
VAUK-učni pristop pa potrebuje dve ali tri učne ure. Drugače pa pogosto v pouk vključuje druge
aktivne oblike učenja in poučevanja, kot so sodelovalno učenje, izkustveno učenje, terensko delo
ter skupinsko delo ali delo v paru.
Na tem področju bi bilo možno še raziskati, ali je časovno izvedljivo, da učitelj pri svojem delu
pogosto uporablja inovacijo VAUK.
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PRILOGE
PRILOGA 1: Učni moduli

Učna enota
Kaj je razlog za veliko raznolikost snovi v naravi?
Zakaj se to učim?
Vse snovi v vesolju gradijo elementi in spojine. Spojine sestavljajo tudi elementi. Pomembno je, da
vemo, kako se znajti v velikem številu elementov in kaj pomeni dejstvo, da se nek element nahaja na
določenem mestu v periodnem sistemu.
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Učni cilji
(1) spoznati raznolikost kemijskih elementov; (2) poznati pomen periodnega sistema
Učni dosežki
(1) razumejo številčnost elementov v naravi; (2) so sposobni poiskati elemente v periodnem sistemu
in iz njihove lege sklepati na njihove lastnosti.
Kaj že znam?
(1) poznajo in razumejo razliko med čistimi snovmi in zmesmi; (2) poznajo in razumejo razliko med
elementi in spojinami.
Viri
Pomagaj si z učbenikom za kemijo za 8. razred osnove šole in s podatki na medmrežju.
Novi pojmi
Lastnosti elementov, periodni sistem.
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Podatki in modeli
Od 118 za kemijo pomembnih elementov najdemo v naravi 92 elementov. Preostalih devetnajst
(tehnecij, prometij in tisti, ki sledijo uranu) je v naravi v tako majhnih količinah, da jih moramo že za
njihovo preučevanje pripraviti z jedrskimi reakcijami v laboratorijih.
Izhodišče za obravnavo lastnosti elementov je njihova razporeditev v periodnem sistemu v skupine
in periode. V isti skupini periodnega sistema so elementi z enako razporeditvijo elektronov v zunanji
lupini. Od tega so odvisne tudi njihove lastnosti. Lastnosti elementov se spreminjajo po periodah in
skupinah. Elemente skupin od prve do osemnajste skupine periodnega sistema lahko glede na
lastnosti razdelimo na kovine in nekovine. Na prehodu med kovinami na levi strani periodnega
sistema in nekovinami na desni strani so po diagonali razvrščeni elementi, ki imajo nekatere lastnosti
kovin in nekatere lastnosti nekovin. Te elemente imenujemo polkovine. Tako je v tretji periodi
aluminij še kovina, silicij je polkovina, fosfor pa je že značilna nekovina.
Lastnosti elementov se spreminjajo tudi po skupinah. V tretji, četrti, peti in šesti skupini so s
kovinskimi lastnostmi. V četrti skupini je tako ogljik nekovina, silicij in germanij sta polkovini,
kositer in svinec pa kovini. Vsi prehodni elementi so kovine. Kar štiri petine vseh poznanih
elementov so kovine. Vse kovine so pri sobni temperaturi in zračnem tlaku trdne. Izjema je živo
srebro, ki je tekočina. Večino kovin v naravi najdemo v spojinah. Nekatere med njimi pa tudi v
elementarnem stanju, kot so zlato, živo srebro, baker, redkeje pa tudi srebro. To so samorodni
elementi. Za kovine je značilen kovinski sijaj, toplotna in električna prevodnost ter da jih lahko
kujemo in vlečemo v žice. Nekovine so pri sobni temperaturi in zračnem tlaku v različnih
agregatnih stanjih. V tretji periodi je ogljik trdna snov, ostale nekovine pa so plini. V sedemnajsti
skupini sta fluor in klor plina, brom je tekočina, jod pa je trden. V naravi jih najdemo večinoma v
spojinah, pa tudi kot elemente. V zraku so dušik, kisik in nekateri žlahtni plini, ob vulkanih in v
zemeljski skorji najdemo žveplo. V naravi najdemo tudi grafit ali diamant, ki sta ogljik. Lastnosti
nekovin so drugačne od lastnosti kovin. Slabo prevajajo toploto in ne prevajajo električnega
toka. Izjema je ogljik v obliki diamanta in grafita. Diamant odlično prevaja toploto, grafit pa
električni tok.
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Model 1. Preglednica lastnosti kovin in nekovin.
Lastnost

Kovine

Nekovine

agregatno stanje*

trdno, razen živega srebra

trdno, tekoče, plinasto

videz

značilni kovinski sijaj

zelo različen

tališče, vrelišče

običajno visoko

običajno nizko

električna, toplotna

dobri prevodniki

ne prevajajo elektrike, slabo

prevodnost

prevajajo toploto (izjema je
ogljik)

gostota

običajno visoka

oblikovanje

kujemo

v

običajno nizka

različne

oblike, ne moremo oblikovati

vlečemo v žice
*Agregatno stanje elementov je podano pri sobni temperaturi in zračnem tlaku.
Ključna vprašanja
1. Koliko elementov je v naravi? ________________________
2. Koliko elementov je danes poznanih? __________________
3. Kje v periodnem sistemu so razporejeni elementi? _________________________________
4. Glede na kaj so elementi razporejeni v isto skupino periodnega sistema?
_________________________________________________________________________
5. Ali imajo elementi v isti skupini periodnega sistema podobne lastnosti? _________________
6. V kateri dve skupini delimo elemente skupin periodnega sistema? _______________
7. Kako imenujemo elemente ob diagonali periodnega sistema? ________________________
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8. V katero veliko skupino elementov sodijo vsi prehodni elementi? _____________________
9. V kakšnem agregatnem stanju so pri sobnih pogojih kovine? _________________________
10. Kako imenujemo tiste kovine, ki se v naravi nahajajo tudi v elementarnem stanju?
______________________________________________
11. Katere so glavne značilnosti kovin?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
12.Naštej nekaj nekovin, ki so v naravi kot elementi. Kje se nahajajo?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
13.Katere so glavne lastnosti nekovin?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Naloge za vajo
1. Kaj je značilno za elemente, ki so razporejeni ob diagonali periodnega sistema?
____________________________________________________________________________
2. Navedite značilnosti elementov v tretji periodi periodnega sistema ob diagonali.
_________________________________________________________________________
3. Kolikšen delež znanih elementov sodi med kovine? ________________________________
4. Katera kovina ni pri sobnih pogojih v trdnem agregatnem stanju in v kakšnem je? ________
5. Ali najdemo kovine v naravi le vezane v spojinah? _________________________
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6. V kakšnem agregatnem stanju so nekovine v tretji periodi periodnega sistema? Navedite elemente,
za katere je značilno določeno agregatno stanje.
_________________________________________________________________________
7. V kakšnem agregatnem stanju so nekovine v sedemnajsti skupini periodnega sistema? Navedite
elemente, za katere je značilno določeno agregatno stanje.
_________________________________________________________________________
Ali razumem?
1. Kateri element se nahaja v naravi v dveh oblikah, od tega ena prevaja dobro elektriko, drugi pa
toploto? Poimenuj obe obliki tega elementa. _____________________________________
2. Poimenuj element, ki je pri sobnih pogojih in atmosferskem tlaku v tekočem agregatnem stanju
ter prevaja električni tok? _______________________________________________
3. Atomi katerega elementa imajo v zadnji lupini pet elektronov, element ima nizko tališče, ne
prevaja električnega toka in pri sobnih pogojih je v trdnem agregatnem stanju?
___________________________________________________
4. V periodnem sistemu pobarvaj mesta, kjer bi se lahko nahajali naslednji elementi:
Element E pobarvaj rdeče: Atomi elementa imajo sedem elektronov v zunanji lupini, element pa je pri
sobnih pogojih tekočina in ne prevaja električnega toka.
Element F pobarvaj zeleno: Atomi elementa imajo sedem elektronov v zunanji lupini, element pa je pri
sobnih pogojih plin, ima majhno gostoto in slabo prevaja toploto.
Element G pobarvaj modro: Atomi elementa imajo dva elektrona v zunanji lupini, element pa je pri
sobnih pogojih trdna snov, dobro prevaja električni tok in ima veliko gostoto.
Element H pobarvaj sivo: Element se nahaja v zraku, ima zelo majhno gostoto, slabo prevaja toploto,
elektrike ne prevaja in je brez barve.
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OGRODJE PERIODNEGA SISTEMA

ELEMENTOV

Problemske naloge
1. Element A je pri sobnih pogojih v trdnem agregatnem stanju, ima visoko tališče, dobro prevaja
električni tok in ima veliko gostoto. V katero skupino elementov sodi najverjetneje element A?
___________________________________________________
2. Element B je pri sobni temperaturi in atmosferskem tlaku v plinastem agregatnem stanju, brez
barve, slabo prevaja električni tok in v naravi se nahaja tudi v elementarnem stanju. V katero
skupino elementov sodi najverjetneje element B?
___________________________________________________
3. Element C ima nizko temperaturo tališča, je pri sobnih pogojih v tekočem agregatnem stanju,
dobro prevaja električni tok in toploto. Gostota elementa je taka, da lahko železna krogla plava na
njem. V katero skupino elementov sodi element C, poimenujte element C in ovrednotite, ali je
gostota elementa C večja ali manjša od gostote železa?
____________________________________________________
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Učna enota
Kaj je razlog za veliko raznolikost snovi v naravi?
Zakaj se to učim?
Vzrok za veliko število različnih snovi v naravi je prav sposobnost atomov, da se na različne načine
povezujejo med seboj v ogromno število različnih spojin. Vsak dan znanstveniki odkrijejo na stotine
novih spojin. Danes je poznanih več kot 27 milijonov različnih spojin. Številne med njimi nam lajšajo
naše življenje, kot na primer acetilsalicilna kislina, ki je aspirin. Pomembno je, da poznamo glavne
zakonitosti povezovanja atomov med seboj, da lahko sklepamo na lastnosti spojin.

Učni cilji
(1) spoznati razlog za veliko raznolikost snovi v naravi; (2) spoznati nastanek ionske in kovalentne
vezi; (3) spoznati vrsto spojine, ki nastane, če reagirajo različni elementi.
Učni dosežki
(1) so sposobni iz vrste elementov, ki reagirajo med seboj, ugotoviti osnovne lastnosti spojine, ki
nastane.
Kaj že znam?
(1) poznajo elemente kot kovine in nekovine; (2) poznajo zgradbo atomov, (3) poznajo kemijsko
reakcijo.
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Viri
Pomagaj si z učbenikom za kemijo za 8. razred osnove šole in s podatki na medmrežju.
Novi pojmi
Ionska spojina, kovalentna spojina, lastnosti teh spojin.
Podatki in modeli
Pri reakcijah kovin z nekovinami nastanejo ionske spojine. Pri tem atomi kovin oddajajo zunanje
ali valenčne elektrone in nastanejo kationi, atomi nekovin pa elektrone sprejemajo in nastanejo
anioni. Električne privlačne sile med pozitivno in negativno nabitimi ioni povežejo ione med seboj
in nastanejo ionski kristali. Ionske spojine so pri sobni temperaturi in atmosferskem tlaku trdne
snovi.
Model 1. Nastanek ionske vezi in ionskega kristala (prikazane so slike modelov delcev).
e−
Cl− Na+ Cl− Na+ Cl−
Na+ Cl−

Na

Cl

atom

atom

natrijev in kloridni

natrija

klora

ion

Na+ Cl− Na+ Cl−

Na+ Cl−

Na+ Cl− Na+

delci ionskega kristala natrijevega klorida

Atomi nekovin se povezujejo med seboj s kovalentnimi ali atomskimi vezmi. Pri povezovanju
atomov sodelujejo zunanji ali valenčni elektroni obeh atomov, ki sodelujeta v vezi. Med atomoma
nastane vezni elektronski par, ki atoma poveže v molekulo. V molekule se lahko povezujejo atomi
istih ali različnih elementov.
V primeru, da se povežeta dva atoma istih nekovin, nastane molekula z nepolarno kovalentno
vezjo, v primeru, da se povežeta dva atoma različnih nekovin, pa nastane molekula s polarno
kovalentno vezjo.
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V molekulah elementov vodika H2, kisika O2, dušika N2, halogenih elementov (fluora F2, klora Cl2,
broma Br2 in joda I2) pa tudi v molekuli belega fosforja P4 ali žvepla S8 so vezani isti atomi, zato je
vez med njimi nepolarna kovalentna.
V molekuli vode H2O, metana CH4, amonijaka NH3, ogljikovega dioksida CO2, glukoze C6H12O6 in
številnih drugih spojinah pa so vezi polarne kovalentne.
Kovalentna vez je lahko enojna, dvojna ali trojna.
Model 2. Nastanek (a) nepolarne kovalentne trojne vezi in (b) polarne kovalentne dvojne vezi (prikazane so
slike modelov delcev).
(a)
N

N

atom

atom

molekula

dušika

dušika

dušika

O

C

N

N

O

O

C

O

(b)
atom

atom

atom

molekula

kisika

ogljika

kisika

ogljikovega dioksida

Ključna vprašanja
1. Pri reakciji katerih elementov nastanejo ionske spojine?
_____________________________________________________________________
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2. Opišite nastanek ionske vezi, pomagaj si z modelom 1.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. Koliko elektronov odda atom natrija pri nastanku natrijevega iona? Pomagaj si z modelom 1.
_________________
4. Koliko elektronov sprejme atom klora pri nastanku kloridnega iona? Pomagaj si z modelom
1. _________________
5. Kako s skupnim imenom imenujemo elektrone, ki jih odda atom natrija, klorov pa jih
sprejme? __________________________________________
6. Kako imenujemo ion, ki nastane iz atoma, če ta odda elektrone, in kako ion, ki nastane iz
atoma, če ta sprejme elektrone? ______________________________________
7. Kako s simbolom zapišemo kloridni in kako natrijev ion? Pomagaj si z modelom 1.
_____________________________________________________________________
8. Nariši model ionskega kristala natrijevega klorida, označi posamezne ione s simbolnim
zapisom. Pomagaj si z modelom 1.

9. Kakšna vrsta vezi nastane med atomi nekovin? _______________________________
10. Kateri elektroni sodelujejo pri nastanku vezi med dvema atomoma nekovin?
__________________________________________________
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11. Kateri delci nastanejo, če se povežeta dva atoma nekovin med seboj? ______________
12. Kakšne vrste kovalentna vez nastane, če se povežeta med seboj dva atoma iste nekovine, in
kakšna, če se povežeta dva atoma različnih nekovin?
_____________________________________________________________________
13. Navedite vsaj tri imena in formule snovi, v katerih sta/so atomi povezani z nepolarno
kovalentno vezjo.
_____________________________________________________________________
14. Navedite vsaj tri imena in formule snovi, v katerih sta/so atomi povezani s polarno
kovalentno vezjo.
_____________________________________________________________________
15. Koliko kovalentnih vezi lahko nastane med dvema atomoma?
_____________________________________________________________________
Naloge za vajo
1. Opišite nastanek ionske vezi med elementom kalijem in bromom.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Koliko elektronov odda atom kalija pri nastanku kalijevega iona? Kako simbolno označimo
kalijev ion? _________________________
3. Kako s skupnim imenom imenujemo elektrone, ki jih odda atom natrija, klorov pa jih
sprejme ? __________________________________________
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4. Kako s skupnim imenom imenujemo ion, ki nastane iz atoma kalija, in kako ion, ki nastane iz
atoma broma? _________________________________________________
5. Nariši model ionskega kristala kalijevega bromida, označi posamezne ione s simbolnim
zapisom.

6. Koliko veznih elektronskih parov sodeluje v vezi v molekuli dušika? Pomagaj si z modelom
2. ________________
7. Koliko neveznih elektronskih parov je v molekuli dušika? Pomagaj si z modelom 2.
_____________________
8. Koliko veznih elektronskih parov sodeluje v vezi v molekuli ogljikovega dioksida? Pomagaj si
z modelom 2. ____________________________
9. Koliko neveznih elektronskih parov je v molekuli ogljikovega dioksida? Pomagaj si z
modelom 2. __________________________
Ali razumem?
1. Nariši povezovanje atomov v molekuli kisika in klora. Koliko veznih in koliko neveznih
elektronskih parov je v molekulah?

2. Nariši povezovanje atomov v molekuli vode in metana.

3. Katere vrste ionov tvorijo atomi kovin in zakaj?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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4. Katere vrste ionov tvorijo atomi nekovin in zakaj?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Problemska naloga
1. Reagirata element A in B. Element A je brezbarvna nekovina, ki ima šest zunanjih elektronov,
nahaja pa se v drugi periodi periodnega sistema. Element B pa je srebrno siva kovina z enim
valenčnim elektronom in se nahaja v drugi periodi periodnega sistema. Element B prižgemo in ga
damo v element A. Element B zagori s svetlečim plamenom. Nastane bela trdna snov C.
Poimenujte element A, B in C. Narišite model delcev elementov A in B.
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Učna enota
Ali so elementi v naravi le v spojinah?
Zakaj se to učim?
Nekatere kovine, ki so zelo reaktivne, jih v elementarni obliki ne najdemo v naravi, temveč le v obliki
spojin. Hranimo jih v petroleju ali v nereaktivnem žlahtnem plinu. Ioni teh kovin so za delovanje
našega živčevja pomembni, zato jih moramo dobiti s hrano. Nahajajo se tudi v morski vodi,
pridobivajo pa jih v solinah.

Učni cilji
(1) spoznati reaktivnost kovin in sklepati, da so v naravi vezane v spojinah; (2) spoznati vrsto spojin,
ki nastanejo, če reagirajo različni elementi.
Učni dosežki
(1) razumejo osnovne značilnosti reaktivnosti kovin; (2) so sposobni iz vrste elementov, ki reagirajo
med seboj, ugotoviti osnovne lastnosti spojine, ki nastane.
Kaj že znam?
(1) poznajo elemente kot kovine in nekovine; (2) poznajo zgradbo atomov, (3) poznajo kemijsko
reakcijo.
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Viri
Pomagaj si z učbenikom za kemijo za 8. razred osnove šole in s podatki na medmrežju.
Novi pojmi
Reaktivnost kovin, kovinski oksidi.
Podatki in modeli
Ionski in kovalentni značaj vezi vplivata na lastnosti spojin.
Kovinski oksidi nastanejo, ko kovina reagira s kisikom iz zraka. Kovinski oksidi so pretežno ionski
in vsi niso topni v vodi. Vodne raztopine kovinskih oksidov so bazične raztopine hidroksidov. V njih
so poleg molekul vode še kationi kovine in hidroksidni ioni.
Primer: Aluminij hitreje reagira s kisikom iz zraka kot železo. Pri tem nastane aluminijev oksid, ki se
tesno oprime površine in jo tako ščiti pred nadaljnjim vplivom plinov iz zraka. Zaradi nastalega
aluminijevega oksida je površina predmetov iz aluminija sivkasta. Kovinski sijaj dobi aluminij, če ga
očistimo. Enačba reakcije aluminija s kisikom: 4 Al (s) + 3 O2 (g)  2 Al2O3 (s)
Kovine tudi različno reagirajo z vodo. Pri reakciji nekaterih kovin z vodo nastane raztopina
kovinskega hidroksida, kar dokažemo z indikatorjem fenolftaleinom. Opazimo tudi mehurčke plina,
ki ga dokažemo z gorečo trsko. Nastali plin vodik eksplozivno reagira s kisikom iz zraka, kar slišimo
kot glasni pok. To je dokaz za vodik.
Primer: Alkalijske kovine so zelo reaktivne. Natrij je bolj reaktiven od litija, kalij je bolj reaktiven od
natrija, ki se v vodi celo vžge. Natrij in kalij hranimo v petroleju.
Enačba reakcije natrija z vodo: 2 Na(s) + 2 H2O(l)  2 NaOH(aq) + H2(g)
Ca(s) + 2 H2O(l)  Ca(OH)2(aq) + H2(g)
Pri reakciji kovine s kislino lahko izhajajo mehurčki plina vodika in nastane v vodi topna sol kovine.
Enačba reakcija cinka s klorovodikovo kislino: Zn(s) + 2 HCl(aq)  ZnCl2(aq) + H2(g)
Reaktivnost kovin lahko ocenimo tudi po tem, kako hitro posamezna kovina reagira s kisikom.
Natrij zelo hitro reagira, saj je zelo reaktivna kovina. Platina zelo počasi reagira s kisikom, zato je
nereaktivna kovina. Na levi strani periodnega sistema so reaktivne kovine. Alkalijske,
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zemeljskoalkalijske kovine (razen berilija) in aluminij hitro reagirajo s kisikom, nekatere prehodne
kovine, npr. zlato in platina, zelo počasi.
Lestvica reaktivnosti kovin:
alkalijske kovine > zemeljskoalkalijske kovine > prehodne kovine > žlahtne/plemenite kovine
Ključna vprašanja
1. Kako nastanejo kovinski oksidi? ___________________________________________
2. Ali so vodne raztopine kovinskih oksidov kisle, bazične ali nevtralne? ______________
3. Kateri delci so v vodnih raztopinah kovinskih oksidov?
_____________________________________________________________________
4. Poimenuj produkta, ki nastaneta pri kemijski reakciji med natrijem in vodo.
_____________________________________________________________________
5. Poimenuj produkta, ki nastaneta pri kemijski reakciji cinka s kislino.
_____________________________________________________________________
6. Po čem lahko sklepamo, kako reaktivne so kovine? Navedi en primer reaktivne in en primer
nereaktivne kovine.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
7. Kje v periodnem sistemu se nahajajo bolj reaktivne kovine? ______________________
Naloge za vajo
1. Številne kovine reagirajo s kisikom. Kakšna je formula spojine, ki nastane pri gorenju
aluminija na zraku? _____________________________________________________
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2. Kalcij z vodo bolj burno reagira kot magnezij. Kaj lahko sklepaš glede reaktivnosti kalcija in
magnezija? _________________________________________________________
3. Katere kovine so najbolj reaktivne in zakaj?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Ali razumem?
1. Pozorno si poglej poskus Segrevanje magnezija v plamenu gorilnika na zgoščenki. Opazuj,
kaj se zgodi pri segrevanju magnezija, in odgovori na vprašanja.
a) Kaj opaziš?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
b) Napiši urejeno kemijsko enačbo za reakcijo in označi agregatna stanja reaktantov in
produktov.
_____________________________________________________________________
2. Na zgoščenki si poglej poskus, kako alkalijske in zemeljskoalkalijske kovine reagirajo z vodo,
in odgovori na vprašanja.
a) V kateri skupini periodnega sistema sta natrij in magnezij?
_____________________________________________________________________
b) Kako je obarvan plamen, s katerim gori natrij? _______________________________
c) Napiši urejeno kemijsko enačbo za reakcijo natrija z vodo. V enačbi označi agregatna stanja
reaktantov in produktov.
_____________________________________________________________________
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d) Katera alkalijska kovina, natrij ali kalij, hitreje reagira z vodo? Odgovor utemelji.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
e) Katera zemeljskoalkalijska kovina, magnezij ali kalcij, hitreje reagira z vodo? Odgovor
utemelji.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
f) Napiši urejeno kemijsko enačbo za reakcijo magnezija z vodo. V enačbi označi agregatna
stanja reaktantov in produktov.
_____________________________________________________________________
g) Kako se spreminja reaktivnost kovin po skupini navzdol?
_____________________________________________________________________
Problemske naloge
1. V epruveto damo košček magnezijevega traku, na katerega nalijemo razredčeno
klorovodikovo kislino. V epruveti poteče kemijska reakcija, kjer nastane sol kovine in plin
vodik.
a) Zapiši urejeno kemijsko enačbo kemijske reakcijo in označi agregatna stanja reaktantov in
produktov.
_____________________________________________________________________
b) Poimenuj sol kovine, ki nastane pri kemijski reakciji. _________________________
c) Kako dokažemo plin vodik, ki je nastal pri kemijski reakciji?
_____________________________________________________________________
d) Katera sol klorovodikove kisline bi nastala, če bi z njo reagiral kalcij?
________________________________________________________________________
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2. V vodo vržemo košček kovine, katere atomi imajo na zunanji lupini en elektron. Z vodo
kovina burno reagira, pri čemer se sprošča plin vodik in energija kot toplota ter vijolična
svetloba. Element je v 4. periodi.
a) Napiši urejeno kemijsko enačbo kemijske reakcije.
________________________________________________________________________
b) Poimenuj produkt, ki nastane pri kemijski reakciji poleg plina vodika.
______________________________________
c) Razmisli, kako bi ta nastali produkt dokazali.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
d) Ali je kemijska reakcija eksotermna ali endotermna? Odgovor utemelji.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
e) Kje hranimo to kovino, ki burno reagira z vodo? _____________________________
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