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POVZETEK 

V diplomskem delu so predstavljeni STRP model (soodvisnost treh ravni 

naravoslovnega pojma), submikropredstavitve (sheme snovi na ravni delcev) in pomen 

učitelja pri poučevanju kemije. Namen diplomskega dela je ugotoviti, kako izbrana 

učitelja uporabljata submikropredstavitve pri poučevanju kemije v devetem razredu 

osnovne šole. Predstavljena je analiza opazovanja pouka, intervjujev z učenci in 

učiteljema ter učbenikov, ki jih učitelja uporabljata pri pouku. Rezultati analize kažejo, 

da učitelja na izbranih šolah uporabljata submikropredstavitve pri svojem delu, kadar je 

le mogoče. To je seveda odvisno od učne vsebine, ki jo poučujeta. Analiza učbenikov je 

pokazala, da avtorji učbenikov ne prikažejo vsake vsebine tudi na submikroravni. 

Analiza učne vsebine Kisline, baze in soli v učbeniku kaže, da ima ta vsebina veliko več 

slik na submikroravni kot pa vsebina Kisikova družina organskih spojin. Ta vsebina ima 

več slik na simbolni ravni in več modelov le ene molekule spojine oz. je kemijska 

reakcija prikazana z modeli. Tudi učenci navajajo, da so seznanjeni s 

submikropredstavitvami in jih bolj ali manj razumejo. Analiza opazovanja pouka kaže, 

da učitelja uporabljata različen pristop k podajanju učne vsebine. Učiteljica s prve 

osnovne šole raje uporablja PowerPoint predstavitve za razlago učne vsebine, učitelj z 

druge osnovne šole pa raje kredo in tablo. Sam potek učnih ur je podoben pri obeh. 

Učna ura se začne s kratko ponovitvijo prejšnje učne vsebine, pregledom domačih 

nalog, nato sledi uvodna zanimivost, ki naj bi pri učencih vzbudila interes za obravnavo 

nove učne vsebine. Učitelja se trudita vključevati v učne ure čim več eksperimentov. Pri 

tem prevladujejo demonstracijski eksperimenti, poskusov, ki bi jih učenci delali v 

skupinah, pa je manj. Poleg eksperimentov uporabljata tudi modele, animacije, 

submikropredstavitve itd. Na koncu šolske ure navadno sledi še kratka ponovitev 

obravnavane učne vsebine. 

Zaključiti je mogoče, da je vse vsebine, ki se obravnavajo pri pouku kemije v osnovni 

šoli, težko prikazati na ravni delcev. Tiste, ki so tudi v učbenikih predstavljene s 

submikropredstavitvami, pa tudi učitelja poučujeta s shemami na ravni delcev. Ker so 

kemijske vsebine za učence pogosto abstraktne, so učitelji tisti, ki morajo poskrbeti za 

jasne in razumljive razlage ter uporabljati učne pripomočke (modele, 

submikropredstavitve, animacije), ki učencem omogočajo razumevanje učne vsebine. 

 

KLJUČNE BESEDE: STRP model, submikropredstavitve, poučevanje kemije. 
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ABSTRACT 

The ITLS model (interdependence of three level of science concepts), 

submicrorepresentations (particulate presentations of matter) and the meaning of the 

teacher in teaching chemistry are presented in the diploma thesis. The purpose of the 

study was to determine how teachers use submicropresentations in the teaching of 

chemistry in the ninth grade of primary school. An analysis of lesson observations, 

interviews with pupils and teachers and the analysis of the textbooks used in teaching 

are presented. The results of the interview analysis show that the teachers in the selected 

schools use submicropresentations in their work wherever possible. This is of course 

dependent on the chemistry content that they are teaching. Analysis of the textbooks 

also confirmed what the teachers stated about the use of submicropresentations. It is not 

possible to present each topic at the submicrolevel. Evaluation of the topic Acids, Bases 

and Salts in the textbook revealed far more submicrorepresentations at the 

submicrolevel than the topic of Organic Compounds with Oxygen, which had more 

presentations at the symbolic level. Pupils also claim that they are acquainted with 

submicropresentations and that they more or less understand them. Analysis of the 

observation of lessons showed that the teachers use various approaches to introduce 

learning materials. The teacher in the first primary school preferred the use of 

PowerPoint presentations for explaining teaching material; the teacher in the second 

primary school preferred a blackboard and chalk approach. The actual format of the 

lesson was similar in both schools. The lesson started with a short summary of the 

previously learned material, checking of the homework, followed by preliminary 

motivation. They both tried to include as many experiments as possible, mostly as 

demonstrations rather that students’ group experiments. Apart from experiments 

teachers also use models, animations, submicropresentations ... A short review of the 

learned material ended the lesson. 

It can be concluded that all the chemistry content in the upper primary school is more 

difficult to demonstrate with submicrorepresentations, but teachers use those that are 

easier or presented in textbooks. Because chemistry concepts are abstract for pupils, 

teachers are those who must provide for clear and understandable explanations, 

appropriate description and teaching tools (models, submicrorepresentations, 

animations).  
KEY WORDS: ITLS model, submicrorepresentations, teaching chemistry. 
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1 UVOD 

Bodoči učitelji so se kot učenci srečali z različnimi načini poučevanja. Učitelji so na 

njih naredili vtis s svojo osebnostjo, s svojim načinom dela in poučevanja. Zelo 

pomembno je, da zna učitelj učencem predstaviti tudi zahtevne učne vsebine. 

V teoretičnem delu so predstavljene tri ravni kemijskega pojma: makroraven, 

submikroraven in simbolna raven. Model soodvisnosti treh ravni naravoslovnega pojma 

ponazarja povezanost in prepletenost med njimi. Submikropredstavitve so opisane kot 

pomemben pripomoček pri razlagi abstraktnih naravoslovnih in kemijskih pojmov. 

Predstavljen je tudi pomen učitelja pri pouku kemije. 

V empiričnem delu diplomskega dela so predstavljeni rezultati opazovanja pouka 

kemije, učiteljevih učnih priprav na ure, analize učbeniških kompletov, ki jih 

uporabljajo pri pouku kemije, in intervjuji z učitelji ter učenci. 
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2 TEORETIČNI UVOD 

 

2.1 TRI RAVNI KEMIJSKEGA POJMA 

 

Učenje kemijskih pojmov naj bi temeljilo na treh ravneh. Prva predstavlja opazovanje 

kemijskega procesa na makroskopski ravni (zaznava s čutili). Na drugi, tj. 

submikroravni, je treba opažanja razložiti s teorijami, ki temeljijo na zgradbi snovi. Na 

tretji, tj. simbolni ravni razumevanja kemijskih pojmov, pa te podamo s simboli, ki 

vključujejo kemijske simbole, formule, enačbe itd., kar omogoča enostavnejšo 

ponazoritev kemijskega pojava in komunikacijo med tistimi, ki poznajo zakonitosti 

simbolnega kemijskega jezika (Devetak in Glažar, 2007). 

Na pomembnost razlage kemijskih pojmov na treh ravneh je med prvimi opozoril 

Johnstone (1982). Razlaga kemijskih pojmov na treh ravneh vodi do uspešnega 

poučevanja in posledično do boljšega razumevanja kemijskih pojmov pri učencih. 

Da bi prikazali povezave med tremi ravnmi kemijskih pojmov, je bil oblikovan t. i. 

STRP (soodvisnost treh ravni pojmov) model, v katerem so med seboj povezane tri 

ravni kemijskega pojma, in sicer makroraven, submikroraven ter simbolna raven (shema 

1) (Devetak, 2005).  

 

Shema 1: Model soodvisnosti treh ravni naravoslovnega pojma – STRP model (Devetak, 
2005) 
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Makro- in submikroraven sta dejanski ravni, ki ju označujejo procesi v naravi in ju je 

možno na osnovi nekega pojava tudi opisati (slika 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Element natrij 

        Element klor 

Slika 1: Makroraven trdnega natrija in plinastega klora (vir slik: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sodium, 

http://www.amazingrust.com/experiments/how_to/Cl2.html) 

 

Submikroraven ponazarja delce, iz katerih so zgrajene snovi, ki jih neposredno ne 

moremo videti. To so atomi, molekule in ioni. Da si te delce predstavljamo, moramo 

razviti miselne modele, s katerimi jih lahko vizualiziramo (slika 2). 
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Slika 2: Kombinacija makroravni, submikropredstavitev in simbolnih zapisov 

reaktantov (natrij, klor) in produkta (natrijev klorid) 

 

Simbolna raven je produkt človekove aktivnosti in je nastala na osnovi logičnih 

poenostavitev opisov s pomočjo znakov (Johnstone, 1991). Na osnovi zakonitosti 
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pisanja enačb kemijskih reakcij lahko zapišemo enačbo za zgoraj predstavljeno 

kemijsko reakcijo: 2Na(s) + Cl2(g) � 2NaCl(s). 

 

Vse tri ravni se morajo v procesu učenja smiselno prekrivati, da se lahko v dolgotrajnem 

spominu posameznika oblikuje ustrezni mentalni model nekega naravoslovnega 

(kemijskega) pojava. Ustrezno prekrivanje vseh treh ravni pa zagotavlja ustrezen 

izobraževalni proces. Vsi mediji (učitelj, učno gradivo itd.), ki posredujejo informacije 

učencem, morajo imeti dovolj različnih vizualizacijskih elementov, ki povezujejo vse 

ravni pojma, in s tem osmislijo njihovo abstraktnost (Vogrinc in Devetak, 2007). Večina 

kemijskih pojmov je abstraktnih in nimajo zaznavnih primerov v makroskopskem svetu. 

Ravno zaradi tega so nekateri pojmi (atom, elektron, element, spojina itd.) za učence 

težko razumljivi in jih tako niso sposobni miselno povezati v ustrezen mentalni model. 

Učitelji se navadno ne zavedajo zahtevnosti prehodov med vsemi tremi ravnmi, ki jih 

morajo učenci doseči pri spoznavanju novih pojmov (npr. lastnosti snovi in spremembe 

pri kemijski reakciji razložimo z zgradbo snovi na osnovi delcev, pri tem pa morajo 

učenci povezati pojav s simbolnimi zapisi). Za razlago abstraktnih pojmov so primerne 

različne vizualizacijske metode; na makroravni (slike, fotografije, filmski izseki itd.), na 

submikroravni (submikropredstavitve: 2-D ali 3-D stacionarne in 2-D ali 3-D dinamične 

sheme delcev) in na simbolni ravni (matematične formule, simbolni kemijski jezik, 

diagrami itd.) (Wu et al., 2001). 

 

Za razumevanje submikroravni je pomembna naravoslovna pismenost, ki je povezana z 

vizualno pismenostjo, ki pomeni sposobnost osmišljanja naravnih pojavov na osnovi: 

(1) vizualnega mišljenja (vključevanje vizualne podobe v zavestno in podzavestno 

komponento mišljenja ter organizacijo miselnih podob z uporabo oblik, črt, barv 

in kompozicij, ki te podobe osmislijo); 

(2) vizualnega učenja (proces razvijanja vizualnih podob pri gradnji novega znanja 

in uporaba vizualnih informacij za učenje); 

(3) vizualnega komuniciranja (uporaba vizualnih simbolov za izražanje idej in 

podajanje določenih informacij drugim) (Trumbo, 1999; navedeno po Glažar et 

al., 2002). 

 

Vizualna pismenost je v veliki meri odvisna od sposobnosti prostorsko-vizualnega 

mišljenja, ki vključuje proces gledanja kot tudi proces miselnega ohranjanja in obdelave 
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slike. Razvijanje vizualnih sposobnosti in uporaba slik pri učenju nekega pojma je 

podobna razvijanju in uporabi verbalnega izražanja. To bistveno izboljša že obstoječo 

sposobnost reševanja problemov. Podobno kot pri uporabi in razvijanju jezikovnih 

sposobnosti se pri otroku razvijajo prostorsko-vizualne sposobnosti v vizualno bogatem 

ter pestrem okolju (Mathewson, 1999). 

Za razumevanje kemijskih predstavitev moramo biti sposobni: (1) sprejeti interpretacije 

predstavitve, (2) prevesti en tip predstavitve v drugega, (3) mentalno manipulirati z 

različnimi ravnmi predstavitev (Kozma et al., 1997; navedeno po Glažar et al., 2002). 

S povezavo naravoslovnega znanja (pojmovni sistem) in prostorsko-vizualnih 

sposobnosti (sposobnost interpretacije vizualnega dražljaja) lahko dosežemo bolj 

poglobljeno razumevanje kemijskih pojmov. Povezavo obeh komponent predstavitve 

podaja Paiviov model vizualizacije, ki prikazuje učenje kemije s pomočjo kemijskih 

predstavitev, kjer morajo učenci oblikovati tri osnovne kognitivne povezave med 

pojmovnim in vizualnim sistemom predstavitve (shema 2). Da učenec prevede kemijsko 

formulo v model, ki predstavlja strukturo molekule, mora imeti v svojem spominu 

pojmovne in vizualne informacije o molekuli. Po tem modelu učenci razumejo kemijske 

predstavitve, ko dosežejo postavljene povezave med obema sistemoma (Wu et al., 

2001). 

 

Shema 2: Vizualni in pojmovni sistem dualne kodne teorije, ki jo je razvil Paivio 

(Devetak, 2005). 
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Haidar in Abraham (1991) sta v raziskavi, pri kateri sta raziskovala dejansko 

razumevanje kemijskih pojmov učencev, ugotovila, da: 

- sta sposobnost razumevanja kemijskih pojmov in njihovo predhodno znanje 

povezana z učenčevimi predstavami ter uporabo teorije delcev; 

- učenci pogosteje uporabijo teorijo delcev v njihovih razlagah kemijskih pojmov, 

če jih učitelj v to usmeri; 

- se narava alternativnih predstav in tip predstav, ki jih ima učenec o teoriji 

delcev, pogosto dokaj razlikuje od teoretičnega ter praktičnega znanja učencev. 

 

Učenci povezujejo pojme predvsem z njihovo ponazoritvijo na makroravni, čeprav 

kemija od njih zahteva, da osmislijo kemijske pojme na submikro- in simbolni ravni. 

Posner in Strike (1982) sta upoštevajoč Toulminovo teorijo predlagala model 

pojmovnih sprememb pri uvajanju novih pojmov. Ta model upošteva naslednje pogoje: 

(1) v učencu mora obstajati nesigurnost z razumevanjem pojma, (2) novi pojem mora 

biti učencu smiseln, (3) pojem mora delovati verjetno in (4) učenec mora razširiti 

raziskovalne možnosti (navedeno po Krnel, 1993). 

Strmčnik (2001) opozarja, da za razvijanje razumevanja pojmov niso dovolj predstave o 

nekem objektu. Učenci imajo veliko predstav o nekem objektu, pa ga zaradi tega še ne 

razumejo. Razumevanje pojma je namreč veliko več kot le skupek predstav, je oblika 

mišljenja, ki razkriva bistvo predmetov, procesov in pojavov, njihove zakonitosti ter 

odnose. Za pojem je značilno, da je relativno sklenjena miselna tvorba, ki se razvija tudi 

po lastni logiki, od manjše do večje popolnosti. Pri tem se povezuje po načelu 

hierarhične ekvipotencialnosti, iz nižjih v višje pojme in posplošitve. Pojmi so 

eksistencialno odvisni od besed. Brez besed ni pojma, vsaj ne izoblikovanega in 

pripravljenega za predstavitev ter sporazumevanje. Od tod tesna povezanost pojmov z 

besedami, torej med mišljenjem in logičnim govorom. Ta povezava odločilno vpliva na 

notranjo konsistentnost pojmov, ta na razumevanja, to pa na logično in abstraktno 

mišljenje ter na druge miselne procese. Ravno zato je zelo pomembna učiteljeva 

razlaga, njegov pristop k razlagi pojmov in izbira besed. 

Anderson (1986) dokazuje, da je pri razlagi novih pojmov s pomočjo modela odnos 

model – resničnost hipotetičen oz. induktiven po naravi. Abstrakten odnos med 

modelom in resničnostjo od učiteljev zahteva, da pomagajo pri razvoju učenčevih 

sposobnosti razumevanja z namenom, da bodo učenci sposobni povezati model z 

realnostjo (Valanides, 2000). Haidar in Abraham (1991) pravita, da je razumevanje 
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kemijskih pojmov zasnovano na predstavah učencev, zato bi morali biti učni načrti za 

kemijo napisani tako, da poudarjajo povezave med učenčevimi makroskopskimi 

izkušnjami, pridobljenimi pri praktičnih aktivnostih, in njihovih submikroskopskimi in 

simbolnimi razlagami. Pri kemiji so pomembne izkušnje, vendar niso zadostne za 

razumevanje kemijskih pojmov. Pri učencih je treba razvijati povezave med 

makroskopskimi opazovanji v laboratoriju in submikropredstavitvami ter simbolnimi 

zapisi. Pri uresničevanju zahtev učnega načrta ima bistveno vlogo učitelj, ki vodi učni 

proces v smeri učenčevega razvoja kemijskih kompetenc, določenih v ciljih učnega 

načrta. 

Velik poudarek pri učenju dajemo učbenikom, ki so primarni viri, iz katerih učenci 

pridobivajo informacije. Mnogo učiteljev upošteva učbenike pri odločanju, kaj in kako 

poučevati. Kognitivna teorija o multimedijskem učenju predlaga, da se učenec v 

multimedijskem učenju ukvarja s tremi pomembnimi kognitivnimi procesi. Prvi 

kognitivni proces (izbiranje) je vezan na verbalno informacijo (dobimo besedilno 

osnovo) in vizualno informacijo (dobimo slikovno osnovo). Drugi kognitivni proces 

(organiziranje) je vezan na besedilno osnovo, ki pogojuje verbalni model in slikovno 

osnovo, ki pogojuje vizualni model. Tretji kognitivni proces je združevanje, ko učenec 

zgradi povezavo med ustreznima dogodkoma v verbalnem in vizualnem modelu. Ta 

teorija predlaga, da je boljše predstaviti razlago z besedami in slikami skupaj kot pa le z 

besedami. Ilustracije so osnova vizualnega učenja in vključujejo predstavitve, kot so 

fotografije, diagrami, grafikoni, grafi, risbe, tabele. Običajno je kar 55 % učbenikov 

namenjenih ilustracijam. Več pozornosti je treba posvetiti razumevanju vpliva vizualnih 

elementov na učence in njihovo učenje. V sodobnih učbenikih je v besedilo vključenih 

več slik, kot jih je bilo v preteklosti. To kaže na vpliv sodobnih tehnologij, ki 

omogočajo uporabo različnih materialov vizualizacije za predstavitev naravoslovnih 

pojmov. Več pozornosti je treba nameniti izdelavi slikovnih predstavitev, in sicer zlasti 

z: (1) združenjem realističnih in konvencionalnih slik (hibridne slike), (2) poudarjanjem 

nekaterih elementov v sliki, (3) predstavljanjem pomenov podobnih simbolnih 

predstavitev na različne načine, (4) sestavljanjem in postavljanjem besednih elementov 

v sliki, (5) pozornostjo na postavitev slike, zgrajene iz več slik, in (6) zavedanjem, da so 

sestavljene strukture uporabljene za branje pomena v slikah (Devetak et al., 2010).      
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2.2 SUBMIKROPREDSTAVITVE 

 

Večina naravoslovnih in kemijskih pojmov je abstraktnih in jih ni mogoče razložiti brez 

uporabe različnih vizualizacijskih metod, kot so npr. analogije in modeli (Gabel, 1999). 

Submikropredstavitve v kemiji si lahko predstavljamo kot modele, za primer imamo 

model molekule propana (slika 3) in teoretične konstrukte (submikropredstavitev), kjer 

lahko s krogci, pri čemer en krogec predstavlja en atom, ponazorimo delce elementov, 

spojin, čistih snovi in zmesi, potek kemijskih reakcij, zgradbo raztopin in drugo (slika 

4). Modeli in teoretični konstrukti so izpeljani iz fenomenoloških analogij, ki jih 

srečamo v makroskopskem svetu (Wu et al., 2001). 

 

 

Slika 3: Slika kalotnega modela molekule propana 

 

 

 

 

 

 

Slika 4: Submikropredstavitvi čiste snovi (molekula dvoatomnega elementa) in zmesi 

(zmes atomov elementa in dvoatomnih molekul spojine). En krogec predstavlja 

en atom, različna barva pa različne vrste atomov elementov. 

 

Različni avtorji uporabljajo pri teoretičnem prikazu različne znake, ki ponazarjajo delce. 

Beli ali črni krogec (ali v kakšni drugi barvi) predstavljata en atom, povezana pa 

predstavljata spojino (Gabel in Samuel, 1987). Nekateri avtorji v prazne krogce vpišejo, 

na primer, simbol iona (Smith in Metz, 1996). Namesto kroga nekateri uporabljajo 
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kvadrate ali trikotnike, ki so lahko tudi različno pobarvani (Sanger, 2000). Pri 

predstavitvi kemijskih pojmov lahko delce narišemo v kvadrat ali krog (Sanger, 2000) 

in čašo, v kateri pri risanju tekočine s črto označimo višino, do koder sega (Smith in 

Metz, 1996; Glažar et al., 2002). V tem primeru povežemo makroskopsko predstavitev 

(čaša s tekočino) s submikroskopsko predstavitvijo. 

Submikropredstavitve – dvodimenzionalne sheme in tridimenzionalni modeli so 

analogije atomom in molekulam (Gabel, 1999). Dogajanje na submikroravni ilustriramo 

s fizičnimi modeli, stacionarnimi slikami ali računalniškimi animacijami, ki temeljijo na 

dinamičnih in statičnih situacijah (Devetak et al., 2001). 

S submikropredstavitvijo kemijskih pojmov lahko ponazorimo kvalitativne in 

kvantitativne odnose. Razumevanje abstraktnih kemijskih pojmov pa je odvisno tudi od 

načina podajanja submikropredstavitve (Devetak in Urbančič, 2003). 

Submikropredstavitev uspešno predstavlja določen pojav takrat, ko je dovolj dosledna, 

povezana in točna ter omogoča učencu, da z razumevanjem uporabi pojme, ki jih 

predstavlja na drugih primerih (Bodner in Domin, 2000; navedeno po Treagust, 2002). 

 

2.3 POMEN UČITELJA PRI POUČEVANJU KEMIJE 

 

Na kakovost učenja ima velik vpliv učitelj. Odnos učenca do učenja in podoba, ki si jo 

ustvari o sebi, se oblikujeta predvsem v zgodnjem obdobju osnovnošolskega 

izobraževanja. Zato je vloga učitelja v tem obdobju ključnega pomena. Prvi učitelj, s 

katerim se otrok sreča, mora biti dovolj usposobljen in motiviran za učinkovito 

poučevanje, ker če ni, bodo temelji, na katerih se gradi poznejše učenje, majavi. Če 

učitelj želi biti uspešen, mora imeti pedagoške sposobnosti in človeške kvalitete, 

predvsem pa sposobnost vživetja v čustva drugih, potrpežljivost in skromnost, ki naj 

dopolnjuje avtoriteto (Delors, 1996). 

Pomembno je, da je učitelj kemije vsebinsko, didaktično, psihološko in osebnostno 

pripravljen na poučevanje. Učitelj, ki je sam dovolj notranje motiviran za poučevanje, je 

tudi uspešen pri delu z učenci. Pri poučevanju kemije uporablja različna motivacijska 

sredstva, med katerimi je učinkovito eksperimentalno delo (Devetak et al., 2001), 

različne vizualizacijske metode in sodobni pristopi k poučevanju, kot so na primer učne 

e-enote (Devetak in Glažar, 2010). Vizualizacija omogoča neposredno proučevanje 

abstraktnih pojavov in procesov na molekularni ter atomski ravni. Prav tako je danes 



Amela Kokić, Uporaba submikropredstavitev pri pouku kemije na dveh osnovnih šolah v Ljubljani                     Diplomsko delo 

 

20  

vizualizacija nepogrešljivo orodje tako za napredek temeljnega in aplikativnega 

kemijskega raziskovanja kot tudi za zagotavljanje kakovostnega kemijskega 

izobraževanja. Razvoj vizualizacije je pogojen zlasti z razvojem računalniške grafike, 

simulacije in modeliranja (Vrtačnik, 1999). 

Pri poučevanju pa je pomembno tudi razmerje med globino učiteljevega razumevanja 

učne vsebine in kognitivno ravnjo razlage učne vsebine ter vprašanj, ki jih zastavlja 

učencem. Če učitelj učne vsebine, ki jo pri pouku podaja, ne razume popolnoma oz. mu 

vsebina ni povsem jasna, se to odraža pri njegovi razlagi učne vsebine in pri vprašanjih, 

ki jih posledično glede na svoje razumevanje postavlja učencem na nižjih kognitivnih 

stopnjah. Učencem s tem ne daje možnosti, da razvijejo višje kognitivne ravni svojega 

znanja (Carlsen, 1993; navedeno po Valanides, 2000). S slabim oz. površnim 

poznavanjem učne vsebine lahko učitelj vodi učence tako, da razvijejo napačna 

razumevanja pojmov. Perspektivni učitelj mora biti sposoben identificirati razumevanje 

pojmov pri svojih učencih. Če učitelj pri pouku uporablja različne metode in oblike 

dela, pripomore k boljšemu razumevanju kemijskih vsebin in k večji motivaciji učencev 

za naravoslovje (Gabel, 1993). 

Pri poučevanju naravoslovnih predmetov učitelji poučujejo vsebine, ki so neposredno 

povezane z življenjem in naravo. Gardner (1995) pravi, da bi moralo poučevanje pri 

naravoslovnih predmetih temeljiti na izkušnjah in intuitivnem ter celostnem učenju. 

Pomembno je, da kemijske pojme predstavimo na več različnih načinov in tako 

omogočimo učencem različne poti do znanja. Pri poučevanju moramo učence 

spodbujati, da sodelujejo, kritično razmišljajo in iščejo primere v lastnih izkušnjah. 

Učencem moramo omogočiti tudi dostop do drugih virov informacij in se ne smemo 

omejiti le na učiteljevo razlago ali le na učbenik ter delovni zvezek. Pri pouku moramo 

učence usmerjati, da sami pridejo do rešitve, kajti tako vplivamo na njihovo 

samopodobo in jih motiviramo za nadaljnje delo. 

 

2.4 PROBLEM, CILJI IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

2.4.1 PROBLEM 

 

Poučevanje kemije s pomočjo submikropredstavitev je v svetu precej razširjeno. Pri nas 

pa se glede na dosedanje raziskave ne pojavlja pogosto. Predstavitev kemijskih pojmov 
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na submikroskopski ravni omogoča učencem razumeti dogajanje na ravni delcev pri 

kemijskih in fizikalnih spremembah snovi. S takim pristopom učencem omogočimo 

razviti kakovostnejše kemijsko znanje, hkrati pa omogočamo lažje učenje kemije tistim 

učencem, ki za kemijo niso ustrezno motivirani. Glavni namen diplomskega dela je 

ugotoviti, ali sta izbrana učitelja seznanjena s submikropredstavitvami in jih pri svojem 

delu uporabljata ter ali učenci te submikropredstavitve razumejo. 

 

2.4.2 CILJI 

 

Glede na raziskovalni problem lahko definiramo dva glavna cilja raziskave: 

1) Ugotoviti, kako izbrana učitelja izvajata pouk kemije in kako uporabljata 

submikropredstavitve pri pouku kemije v osnovni šoli. 

2) Ugotoviti, ali so učencem uporabljene submikropredstavitve razumljive. 

 

2.4.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Na osnovi glavnih ciljev raziskave si je mogoče postaviti štiri raziskovalna vprašanja: 

1) Katere izobraževalne strategije učitelja uporabljata pri pouku kemije na izbranih 

osnovnih šolah? 

2) Kako pogosto izbrana učitelja pri poučevanju kemije uporabljata 

submikropredstavitve? 

3) Kako izbrana učitelja uporabljata submikropredstavitve pri pouku kemije? 

4) Ali so pri pouku uporabljene submikropredstavitve za učence razumljive? 
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3 METODA DELA 

 

3.1 VZOREC 

 

Naključno sta bili izbrani dve osnovni šoli v Ljubljani in na vsaki izmed šol en deveti 

razred. V raziskavi sta sodelovala 2 učitelja kemije (en učitelj kemije in fizike ter ena 

učiteljica kemije in biologije) in 67 učencev. Anonimnost sodelujočih v raziskavi je bila 

zagotovljena s pomočjo šifer. V raziskavo so bili vključeni tudi vsi dokumenti, ki jih 

učitelja pri svojem delu uporabljata: učne priprave na ure, ki so bile opazovane, 

PowerPoint predstavitve, delovni listi, preizkusi znanja in učbeniški kompleti. 

 

3.2 INŠTRUMENTI 

 

Pri zbiranju podatkov so bili uporabljeni naslednji inštrumenti: 

• opazovalna lista (priloga 1), s katero je bilo mogoče identificirati, katere so 

najpogostejše aktivnosti med posamezno učno uro; 

• strukturirani intervju z učenci (priloga 2), ki je obsegal 6 vprašanj, od tega 3 

vprašanja s področja submikropredstavitev in 3 splošna vprašanja o predmetu 

kemije; 

• strukturirani intervju z učiteljem (priloga 3), ki je obsegal 10 vprašanj, od tega 5 

vprašanj s področja submikropredstavitev, eno vprašanje glede učbeniških 

kompletov, 3 vprašanja o učiteljevem delu in eno vprašanje o učnem načrtu; 

• matrika za analizo učbeniških kompletov, ki je razdeljena na pet delov in se 

nanaša le na poglavje, ki se je poučevalo, ko je bil opazovan pouk; v prvem delu 

so predstavljeni splošni podatki o učbeniškem kompletu, v drugem delu slikovni 

material glede na vrsto slike – realistične (fotografije), konvencionalne (shema, 

skica, graf, diagram) in hibridne (združene realistične in konvencionalne), v 

tretjem delu slikovni material glede na STRP model (slike na makro-,  

submikro-, simbolni ravni), v četrtem tekstovni material (razlage, spodbude 

razgovorov, opazovanj, demonstracijskih eksperimentov, poudarjanje reševanja 

problemov), v zadnjem delu pa naloge (naloge med tekstom, na koncu poglavja, 

naloge glede na kategorije po Bloomu, vrste nalog). 
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3.3 POTEK ŠTUDIJE 

 

Opazovanih je bilo 10 ur pouka kemije na obeh šolah s pomočjo opazovalne liste 

(priloga 1). Od učiteljev so bile pridobljene učne priprave za te ure, PowerPoint 

predstavitve in delovni listi, če sta jih učitelja uporabljala, ter preizkusi znanja. 

Analizirani so bili učbeniški kompleti, ki sta jih učitelja uporabljala za obravnavo učnih 

vsebin opazovanih učnih ur. Izvedeni so bili strukturirani intervjuji z učiteljema in 

učenci. Strukturirani intervjuji so temeljili na vnaprej pripravljenih vprašanjih (Vogrinc, 

2008). Intervjuvani so bili trije učenci iz vsakega razreda, in sicer: eden, ki ima odlične 

ocene pri kemiji, drugi, ki ima dobre ocene pri kemiji, in tretji, ki ima nezadostne oz. 

zadostne ocene pri kemiji. Podatki so bili pridobljeni z opazovalno listo, z matriko 

analize učbenikov, s prepisa intervjujev z učenci in učiteljema ter z analizo drugega 

pisnega materiala, ki sta ga učitelja uporabljala pri svojem delu med opazovanimi 

urami. Podatki so bili analizirani kvalitativno, kar je dalo opisno predstavitev rezultatov, 

in kvantitativno, kar je dalo deleže pojavljanja posameznih učnih pristopov pri 

opazovanih učnih urah oz. številske podatke analiziranega učnega materiala. 
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4 REZULTATI 

4.1 POTEK POUKA KEMIJE NA IZBRANIH ŠOLAH 

 

Analiziranih je bilo deset učnih ur, ki so bile opazovane na obeh izbranih osnovnih 

šolah. Ure so bile analizirane glede na: 

• deleže najpogostejših aktivnosti med učnimi urami, ki so zajemale različne 

metode (eksperimentalno, razlago itd.) in oblike (individualno, skupinsko itd.) 

dela;  

• učiteljevo uporabo pisnega gradiva in submikropredstavitev pri pouku. 

 

Graf 1 prikazuje najpogostejše aktivnosti (med učno uro največkrat uporabljene) v 

posamezni učni uri na prvi osnovni šoli. 
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Graf 1: Najpogostejše aktivnosti med učno uro na prvi osnovni šoli 

 

Potek opazovane ure 

Pri prvi opazovani uri je učiteljica nadaljevala z obravnavo učne vsebine Kisline in 

baze. Pri tem so bile najpogostejše aktivnosti: (1) uporaba PowerPoint predstavitve za 

razlago in (2) odgovori učencev. Učiteljica za razlago učne vsebine uporablja 

PowerPoint predstavitve, ponovitev prejšnje učne vsebine pa poteka tako, da učiteljica 

sprašuje, učenci pa dvigujejo roke in odgovarjajo na vprašanja. Na začetku šolske ure 
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ponovijo del vsebine, ki se navezuje na novo učno vsebino. Ostale aktivnosti, ki se še 

pojavijo to učno uro, pa so naslednje: ustna razlaga, pisanje formul in enačb, pogovor, 

učitelj sprašuje, učenci sprašujejo, učitelj odgovarja, ponavljanje in utrjevanje, učenci 

izpolnjujejo delovni list, uporaba periodnega sistema ter administrativno delo učitelja 

med poukom (npr. preverjanje prisotnosti, vpisovanje v dnevnik itd.). 

V drugi učni uri so bile najpogostejše aktivnosti: (1) ocenjevanje znanja in (2) učenci 

uporabljajo učbenik. V tej učni uri je učiteljica ustno ocenila dva učenca, ostale učence 

pa je zaposlila s prebiranjem nove učne vsebine v učbeniku. Ostale aktivnosti so 

naslednje: ustna razlaga, narekovanje, demonstracijski eksperiment, pogovor, učitelj 

sprašuje, učenci odgovarjajo, razlaga eksperimenta – makroraven, uporaba periodnega 

sistema, organizacija, učitelj daje navodila, učenec piše formule in enačbe, učenci pišejo 

v zvezek.  

Naslednjo šolsko uro so učenci izvajali eksperimente v skupinah, po končanem 

eksperimentiranju pa je učiteljica razlagala eksperimente na makroravni. Ostale 

aktivnosti so: ustna razlaga, narekovanje, učitelj sprašuje, učenci odgovarjajo, 

ponavljanje in utrjevanje, uporaba PowerPoint predstavitve za razlago, organizacija, 

učitelj daje navodila, učenci pišejo v zvezek, poročanje rezultatov eksperimentov, 

preverjanje odgovorov na delovnem listu.  

Četrto uro je sledilo ustno ocenjevanje znanja, ostale učence pa je učiteljica zaposlila z 

reševanjem delovnega lista, ki je bil obenem vaja za test. Po končanem ocenjevanju so 

skupaj z učiteljico pregledali delovni list. Pri tej šolski uri je zaslediti tudi aktivnost 

risanja submikropredstavitev (2,2 % šolske ure), ustno razlago, narekovanje, pogovor, 

učitelj sprašuje, učitelj odgovarja, daje navodila.  

Peto uro je učiteljica razlagala novo učno vsebino s pomočjo PowerPoint predstavitve in 

ustne razlage. Ostale aktivnosti so naslednje: narekovanje, demonstracijski eksperiment, 

učitelj sprašuje, učenci odgovarjajo, učenci izpolnjujejo delovni list, učenci uporabljajo 

učbenik, razlaga eksperimenta – makroraven, organizacija, učitelj daje navodila, učenci 

pišejo v zvezek, uporaba delovnega lista, preverjanje odgovorov na delovnem listu.  

Naslednjo uro sta bili najpogostejši aktivnosti ustna razlaga in pisanje učencev v zvezek 

ter naslednje aktivnosti: narekovanje, demonstracijski eksperiment, učitelj sprašuje, 

učenci odgovarjajo, učenci sprašujejo, učitelj odgovarja, uporaba PowerPoint 

predstavitve za razlago, razlaga eksperimenta – makroraven, organizacija, skupno 

reševanje nalog.  
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Sedmo uro sta bili najpogostejši aktivnosti ponovno ustna razlaga in pisanje učencev v 

zvezek, ostale aktivnosti pa so bile naslednje: narekovanje, učitelj piše formule in 

enačbe, učitelj sprašuje, učenci odgovarjajo, ponavljanje in utrjevanje, učitelj daje 

navodila, učenec piše formule in enačbe, pregled preizkusa znanja in vpis ocen.  

Sedmo uro so učenci risali submikropredstavitve (3,9 % učne ure).  

Osmo uro je učiteljica ocenjevala znanje učencev, ostale učence pa je zaposlila z 

reševanjem delovnega lista. Pri uri so se pojavile tudi naslednje aktivnosti: organizacija, 

učitelj daje navodila, učenec piše formule in enačbe.  

Naslednjo uro so preverjali odgovore na delovnem listu. Za vsak odgovor na vprašanje 

so se pogovorili, tako da jim je učiteljica postavljala vprašanja, učenci pa so  

odgovarjali in so tako skupaj prišli do pravilne rešitve. Ostale aktivnosti med učno uro 

so bile naslednje: ustna razlaga, narekovanje, učitelj sprašuje, ocenjevanje znanja, 

učenci izpolnjujejo delovni list, organizacija, učitelj daje navodila, učenec piše formule 

in enačbe.  

Zadnjo uro je učiteljica pri svojem delu najpogosteje uporabila naslednje aktivnosti: 

učenci pišejo v zvezek in odgovarjajo na vprašanja učiteljice. Ostale aktivnosti so bile: 

ustna razlaga, narekovanje, demonstracijski eksperiment, učitelj sprašuje, ponavljanje in 

utrjevanje, učenci uporabljajo učbenik, razlaga eksperimenta – makroraven, 

organizacija, razlaga grafa in odčitavanje z grafa. 

Iz opazovanih učnih ur je mogoče povzeti, da so deleži posamezne učne metode oz. 

oblike dela, ki so se pojavile na prvi osnovni šoli, po pogostnosti različne. Najpogosteje 

je učiteljica med opazovanjem učnih ur uporabila ocenjevanje znanja (18,1 % 

opazovanih ur). Pogosto so bili učenci deležni tudi ustne razlage (17,6 % opazovanih 

ur), kar je največkrat vodilo do dejavnosti, ko so učenci morali določene segmente 

razlage učitelja zapisati v svoj zvezek (17,6 % opazovanih ur). Učenci so tudi pogosto 

samostojno izpolnjevali delovne liste (16,7 % opazovanega pouka). Prav tako je 

učiteljica pogosto spraševala učence z namenom, da so razmišljali o učni vsebini           

(12,2 % opazovanega pouka), kar je vodilo v dejavnost, da so učenci odgovarjali na 

vprašanja učiteljice (12,4 % časa opazovanega pouka). Učiteljica je pri svoji razlagi 

uporabljala tudi PowerPoint predstavitve (12,4 % opazovanega časa) in preverjala 

odgovore učencev na delovnih listih (11,4 % opazovanih ur). Po opravljenem 

eksperimentalnem delu je učiteljica razložila eksperiment na makroravni (5,4 % 

opazovanega pouka). Nekoliko manj pogosto je narekovala učencem to, kar naj bi 

napisali v zvezek (4,5 % opazovanega pouka). Le redko so učenci med opazovanimi 
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urami eksperimentirali v skupinah (4,4 % opazovanega pouka) in pisali formule ter 

enačbe kemijskih reakcij (3,2 % opazovanega časa). Prav tako je učiteljica redko 

izvedla demonstracijski eksperiment (3,2 % opazovanega pouka) in načrtno ponavljala 

ter utrjevala znanje učencev (2,7 % opazovanih ur pouka). Prav tako je mogoče 

ugotoviti, da je učiteljica zelo redko (v le 0,6 % časa opazovanih ur) uporabljala 

submikropredstavitve za razlago kemijskih sprememb. Seštevek vseh deležev ni 100 %, 

ker je bil časovni interval opazovanja 15 sekund in se je v tem času lahko dogajalo več 

aktivnosti hkrati. 

 

V grafu 2 so podane najpogostejše aktivnosti med učno uro na drugi šoli. 
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Graf 2: Najpogostejše aktivnosti med učno uro na drugi osnovni šoli 

 

Pri prvi opazovani uri je učitelj začel z obravnavo alkoholov. Najpogostejši aktivnosti 

sta bili naslednji: ustna razlaga in učenci odgovarjajo. Ostale aktivnosti so bile: 

narekovanje, učitelj piše formule in enačbe, demonstracijski eksperiment, pogovor, 

učitelj sprašuje, učenci sprašujejo, učitelj odgovarja, ponavljanje in utrjevanje, razlaga 

eksperimenta – makroraven, organizacija, učenci pišejo v zvezek.  

Naslednjo uro je sledilo ocenjevanje znanja. Medtem ko je učitelj ustno ocenjeval 

nekatere učence, je ostale učence zaposlil z reševanjem nalog, ki jih je zapisal na tablo. 

Ostale aktivnosti med učno uro so bile naslednje: pregled domače naloge, ustna razlaga, 

pogovor, učitelj sprašuje, učenci odgovarjajo, ponavljanje in utrjevanje, organizacija, 

učitelj daje navodila, daje naloge učencem.  
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Tretjo uro so učenci izvajali eksperimente v skupinah. Učitelj jim je dal ustna navodila 

za izvajanje poskusov. Ostale aktivnosti so bile naslednje: ustna razlaga, narekovanje, 

učitelj piše formule in enačbe, učenci delajo modele, pogovor, učitelj sprašuje, učenci 

odgovarjajo, učenci sprašujejo, učitelj odgovarja, razlaga eksperimenta – makroraven, 

učenec piše formule in enačbe.  

Četrto uro je sledila ustna razlaga nove učne vsebine, kar nekaj časa pa so porabili za 

organizacijo, saj je učitelj v tem razredu tudi razrednik. Aktivnosti, ki so se še pojavile, 

so bile naslednje: učitelj daje domače naloge, narekovanje, učitelj piše formule in 

enačbe, učitelj sprašuje, učenci odgovarjajo.  

Naslednjo uro je učitelj nadaljeval ustno razlago prejšnje učne vsebine. Poleg tega pa so 

učenci še reševali naloge in sodelovali pri naslednjih aktivnostih: učitelj piše formule in 

enačbe, demonstracijski eksperiment, učitelj sprašuje, učenci odgovarjajo, ponavljanje 

in utrjevanje, razlaga eksperimenta – makroraven, organizacija, učitelj daje navodila, 

učenec piše formule in enačbe, učitelj daje domače naloge, poimenovanje spojin.  

Šesto uro so najprej porabili nekaj minut za organizacijo in kasneje nekaj časa za 

pregled domačih nalog. Kar 30 minut je bilo namenjenih programu šolskega radia 

zaradi Prešernovega dne, nekaj časa pa tudi naslednjim aktivnostim: ustna razlaga, 

učitelj in učenci pišejo formule ter enačbe.  

Naslednjo uro so učenci delali modele po učiteljevih navodilih in kar nekaj časa 

namenili pogovoru o sestavljanju modelov. Ostale aktivnosti so bile: ustna razlaga, 

učitelj sprašuje, učenci odgovarjajo, organizacija, učitelj daje navodila.  

Tudi naslednjo uro so učenci sestavljali modele, tako da jim je učitelj na tablo napisal, 

katere spojine morajo sestaviti. Po sestavljanju modelov je sledila ustna razlaga nove 

učne vsebine in naslednje aktivnosti: učitelj piše formule in enačbe, učitelj sprašuje, 

učenci odgovarjajo, učenci sprašujejo, učitelj odgovarja, organizacija, učitelj daje 

navodila, učitelj daje domače naloge.  

Deveto uro je učitelj s pomočjo PowerPoint predstavitve razlagal novo učno vsebino, 

učenci pa so si snov zapisovali v zvezek. Ostale aktivnosti, ki so se pojavile, so bile 

naslednje: učitelj piše formule in enačbe, učitelj sprašuje, učenci odgovarjajo, učenci 

sprašujejo, učitelj odgovarja, organizacija, ocenjevanje znanja.  

Zadnjo učno uro je učitelj nadaljeval z razlago učne vsebine s PowerPoint 

predstavitvijo, učenci pa so si zapisovali v zvezek. Ostale aktivnosti: narekovanje, 

učitelj sprašuje, učenci odgovarjajo, učenci sprašujejo, učitelj odgovarja. 
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Med opazovanjem desetih ur pouka kemije drugega učitelja, ki je obravnaval kisikove 

organske spojine, je mogoče ugotoviti, da je učno vsebino najpogosteje razlagal s 

pomočjo PowerPoint predstavitev (13,7 % vseh opazovanega časa pouka). Ustno 

razlago je uporabil v 12,6 % opazovanih ur, pri tem pa so učenci pogosto pisali v 

zvezek (12,7 % opazovanih ur). Glede na učno vsebino so učenci sestavljali tudi modele 

molekul (11,4 % opazovanih ur). Učitelj je učencem tudi postavljal vprašanja (7,3 % 

opazovanega pouka), pri tem pa so učenci odgovarjali nanje (7,4 % časa). Učitelj je med 

opazovanimi urami ocenjeval tudi znanje učencev (5,9 % časa) in dajal navodila za 

učenčevo samostojno delo ali delo v skupinah (5,1 % vsega časa). Nekaj opazovanega 

časa pri pouku kemije je učitelj porabil tudi za razredništvo (5,0 % opazovanega pouka). 

Manj časa je porabil za razlago eksperimenta na makroravni (3,6 % opazovanega 

pouka) in pisanje formul ter enačb kemijskih reakcij (3,4 % opazovanega pouka). 

Učenci so eksperimentirali v skupinah le 2,8 % vsega časa, ki je bil namenjen 

opazovanim uram kemije. Učitelj pri obravnavi kisikovih organskih spojin ni uporabljal 

submikropredstavitev. Seštevek vseh deležev ni 100 %, ker je bil časovni interval 

opazovanja 15 sekund in se je v tem času lahko dogajalo več aktivnosti hkrati. 

 

Iz analize opazovanih učnih ur je bilo ugotovljeno, da je učiteljica s prve osnovne šole 

pri štirih od desetih opazovanih ur izvedla demonstracijske poskuse o kislinah in bazah, 

le enkrat pa so učenci izvajali eksperimente v skupinah. Učitelj z druge osnovne šole pa 

je demonstracijskim eksperimentom prikaza lastnosti kisikovih organskih spojin  

namenil čas le med dvema šolskima urama, izvajanju eksperimentov v skupinah pa je, 

tako kot učiteljica s prve osnovne šole, namenil čas samo med eno šolsko uro. Učenci so 

izvajali eksperimente v skupinah po učiteljevih natančnih navodilih. Med tremi šolskimi 

urami je učitelj namenil čas tudi sestavljanju modelov kisikovih organskih spojin. 

Učiteljica s prve osnovne šole je pri svojem delu uporabila tudi delovne liste. Uporabila 

jih je med petimi opazovanimi učnimi urami kot navodila za eksperimentalno delo in 

kot naloge za utrjevanje vsebine. Učitelj z druge osnovne šole pa je namesto pisnega 

materiala raje zapisoval navodila za eksperimentalno delo oz. naloge za utrjevanje učne 

vsebine kar na tablo. Na ta način tudi najraje poučuje, saj je od desetih opazovanih 

učnih ur kar v osmih uporabljal kredo in tablo ter samo v dveh PowerPoint predstavitev, 

za razliko od učiteljice, ki je kar v petih od desetih opazovanih učnih ur uporabila 

PowerPoint predstavitev za razlago nove učne vsebine. 



Amela Kokić, Uporaba submikropredstavitev pri pouku kemije na dveh osnovnih šolah v Ljubljani                     Diplomsko delo 

 

30  

Z analizo učnega gradiva (delovni listi, preizkusi znanja) je bilo ugotovljeno, da učitelja 

uporabljata različne vrste nalog (naloge prostih odgovorov, dopolnilne naloge, naloge 

izbirnega tipa). Med vsemi nalogami pa je vsaj ena na submikroravni na delovnem listu 

oz. na preizkusu znanja. Podan je primer naloge na submikroravni (slika 5). 

 

 

Rešitev: a) B; b) C 

Slika 5: Naloga s submikropredstavitvami z delovnega lista učiteljice s prve osnovne 
šole 

 
 
Vsaj eno šolsko uro pred načrtovanim preizkusom znanja sta oba učitelja z učenci 

ponovila učne vsebine, vključene v preizkus znanja. Pogosto pripravita delovne liste s 

podobnimi nalogami, kot so kasneje na preizkusu znanja. Glede na temo, ki je bila 

obravnavana (Kisline, baze in soli), pa je učiteljica s prve osnovne šole vključila v 

preizkus znanja tudi dve nalogi s submikropredstavitvami (sliki 6 in 7).  
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Rešitev: BCA 

Slika 6: 1. naloga s submikropredstavitvami na preizkusu znanja učiteljice s prve 
osnovne šole 
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Rešitev: A 

Slika 7: 2. naloga s submikropredstavitvami na preizkusu znanja učiteljice s prve 
osnovne šole 

 
Učitelj z druge osnovne šole pa glede na temo, ki so jo obravnavali (Kisikova družina 

organskih spojin), ni vključil submikropredstavitev, je pa zato vključil več nalog na 

simbolni ravni, kar kaže na klasični način preverjanja kemijskega znanja. Učitelj bi 

sicer lahko uporabil tudi submikropredstavitve za ponazoritev nekaterih lastnosti 

kisikovih organskih spojin. Alternativnih nalog (kot so naloge v kontekstu, reševanje 

problemov, naloge povezane z načrtovanjem poskusov in podobne) pa v analiziranih 

preizkusih znanja ni bilo mogoče zaslediti. Povzeti je mogoče, da učitelja kemijsko 

znanje preverjata in ocenjujeta na dokaj klasičen način. 

Z analizo opazovanja pouka pridemo do ugotovitev, da učitelja uporabljata različen 

pristop k podajanju učne vsebine. Učiteljica s prve osnovne šole raje uporablja 

PowerPoint predstavitve za razlago učne vsebine, učitelj z druge osnovne šole pa raje 

kredo in tablo. Sam potek učnih ur je podoben pri obeh. Na začetku šolske ure je kratka 

ponovitev prejšnje učne vsebine, pregled domačih nalog, nato sledi uvod, s katerim 

poskušata učitelja spodbuditi interes za učenje nove učne vsebine pri učencih. Oba 

učitelja se trudita vključevati v pouk čim več eksperimentov, sicer več demonstracijskih 
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kot pa eksperimentov, ki jih izvajajo učenci v skupinah. Na koncu šolske ure je navadno 

sledila še kratka ponovitev obravnavane učne vsebine. 

 

4.2 MNENJA UČITELJEV IN UČENCEV O UPORABI 

SUBMIKROPREDSTAVITEV 

 

Po desetih opazovanih šolskih urah so sledili intervjuji z učitelji in učenci (spodaj 

napisane transkripcije so točen posnetek odgovorov obeh učiteljev). Analiza intervjujev 

kaže, da imata oba učitelja približno enake odgovore na prvih pet vprašanj o uporabi 

submikropredstavitev pri pouku. Oba sta seznanjena s submikropredstavitvami snovi in 

jih tudi vključujeta v pouk kemije. Pri podajanju odgovora na vprašanje: »Kako pogosto 

uporabljate submikropredstavitve?«, sta bila oba učitelja kar skladna, saj sta dejala, da 

je to, kako pogosto uporabljata submikropredstavitve, odvisno od učne teme. Tudi na  

vprašanje: »Katere vsebine razlagate s pomočjo submikropredstavitve?«, sta imela 

podoben odgovor, saj sta navedla skoraj enake vsebine, pri katerih najlažje uporabljata 

submikropredstavitve. Učiteljica s prve osnovne šole je navedla naslednje vsebine: 

zgradba delcev, kemijske vezi, kemijske reakcije in topnost; učitelj z druge osnovne 

šole pa: zgradba atoma, kemijske vezi, kemijske reakcije in zmesi. Na vprašanje: »Ali 

uporabljate submikropredstavitve tudi pri utrjevanju in preverjanju znanja?«, je bil 

odgovor pri obeh učiteljih enak, saj sta dejala, da jih uporabljata, sicer odvisno od učne 

vsebine, tudi pri preverjanju znanja submikropredstavitve. 

Danes je na tržišču mogoče najti kar nekaj učbenikov in delovnih zvezkov različnih 

založnikov, učitelji pa imajo možnost izbirati med njimi in se odločiti za učbeniški 

komplet, ki se njim zdi najbolj primeren za pomoč pri poučevanju kemije. Na vprašanje: 

»Kateri učbeniški komplet uporabljate, kaj lahko o uporabnosti učbeniškega kompleta 

poveste?«, sta oba učitelja podala različna odgovora, in sicer: 

U1: Uporabljam Državno založbo Slovenije. V devetem razredu se 

uporablja samo učbenik, delovni zvezek pa ni dober, se ni pokazal kot 

pripomoček pri pouku, niti pri utrjevanju niti pri eksperimentalnem delu. V 

osmem razredu imam pa tudi delovni zvezek, ker se mi zdi, da za utrjevanje 

in poskuse, da je boljši. 

U2: Trenutno uporabljam Tehniško založbo. Delovne zvezke pa 

kombiniram. Učenci imajo Založbo Jutro, sicer ne zahtevam in ni obvezno, 
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drugače pa uporabljam tudi delovni zvezek od Tehniške založbe – to je v 

bistvu zame. Za učence pa za vajo, ker je tam ogromno vaj. Ko sem jaz 

testiral, se mi je zdel najbolj primeren, zdaj pa je problem, ker se mi zdi, da 

je veliko slik v njem in malo teksta. Ta učbenik [Tehniška založba] je zelo 

šibek. Tudi učenci in pa starši so malo »pojamrali«, da če bi hoteli sami 

predelat, je premalo napisano. Veliko slik, premalo teksta. Zdi se mi pa, da 

ni neke blazne razlike od ostalih. Zdi se mi pa tudi, da ni nekega blaznega 

napredka od takrat, ko sem še jaz študiral (10 let nazaj). 

 

Na sam potek učne ure lahko vpliva veliko različnih dejavnikov (učitelj, učenci, zunanji 

dejavniki, kdaj je učna ura kemije na urniku itd.). Večinoma pa analizirane učne ure 

potekajo na isti način, zato sta bila učitelja vprašana tudi naslednje: »Opišite prosim 

standardno učno uro pri kemiji, kaj so ponavadi posebnosti, kaj vedno poteka približno 

enako, kaj se pogosto spreminja ...?« 

U1: Na začetku ure par minut ponovimo snov, ki smo jo obravnavali prejšnjo 

uro, če ni posebnega spraševanja – individualnega, da pokličem otroke gor. 

Potem je napoved vsebine, kaj se bomo danes naučili in če je tema, 

poskušam čim večkrat naredit kakšen eksperiment za tisto uro. Drugače pa 

na koncu, če se le da, še povzamemo, kaj smo delal tisto uro. Vsaj kakšno 

vprašanje, da dobijo, če ne, pa iz učbenika kakšno vprašanje, da se na koncu 

preveri, kaj znaš, ali pa v delovnem zvezku oziroma učni list, da dobijo, da 

rešijo. Čeprav se učni listi ne izkažejo kot najboljši, da morajo sami, ampak 

učni list je vedno tako, da vprašanje – odgovor, da grem z njimi skupaj, 

potem zadeva gre. Da pa jaz dam, potem oni ali zgubijo ali pa … Vedno je 

treba imeti kontrolo nad njimi, kontrola do konca, sicer ne naredijo nič. 

U2: Problem je, ker pri meni ni nikoli neke standardne ure. Jaz imam ta 

problem, ker sem tudi razrednik in ena ura na teden je premalo. Včasih se  

zgodi, da moramo kakšne probleme reševat ali pa neke tretje stvari. Nekako 

se poskušam držati, da na začetku malo ponovimo, potem gremo na novo 

snov, včasih so poskusi; sicer sem bolj »škrt« z njimi, ker se večina učencev 

takrat  zabava in kakšnega učinka ni. Da bi učenci sami izvajali poskuse, se 

v devetih jaz tega ne grem, vsaj ne v tej generaciji, ker je problem z 

disciplino in je velika neresnost. V osmih je tega več, ker so bolj vodljivi in 

radi delajo, veliko se odnese od tega. Pri zaključku ure je običajno kratka 
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ponovitev, če ostane kaj časa, običajno me zvonec prehiti. To naj bi bil 

nekako približek neke standardne ure oziroma tega, kar se poskušam držat, 

zdaj ali je to s PowerPointom, včasih imam tudi računalniško učilnico, še 

posebej za te submikro kakšne animacije, kakšne stvari bolj pojasniti, da 

sami poskušajo še kakšno stvar narediti, recimo kakšno zgradbo molekul ali 

pa zgradbo atoma, to pride v poštev za njih. Pa uporaba modelov, to pa spet 

odvisno od ure. Tako da poskušam narediti … malo mešat, da ni čisto ena 

rutina, ampak v določenih trenutkih se tega ne moreš izogniti, ker je pač 

tesno, učni načrt te pritiska in pač moraš delat in določene stvari se da na ta 

način, da jih daš v skupine in sami pridejo skozi, določene stvari pa bolj 

težko. Ko želiš zelo hitro priti skozi snov, je najlažje naredit frontalno, 

drugače pa če se le da, čim več kakšnih aktivnosti (opazovanje poskusov, 

izvajanje poskusov, skupine pa da poskušajo kaj naredit). Trudim se čim bolj 

različno, običajno je čas tisti, ki to ne dopušča. 

 

Kar je bilo mogoče ugotoviti iz analize opazovanih učnih ur, sta učitelja tudi potrdila v 

intervjuju. Začetni ponovitvi učne vsebine prejšnje učne ure sledi obravnava nove učne 

vsebine. Oba učitelja se trudita vključiti eksperimente v učne ure, bodisi 

demonstracijske bodisi eksperimente, ki jih učenci izvajajo v skupinah. Oba raje izbirata 

demonstracijske, ker imata oba slabe izkušnje z vodenjem eksperimentov v skupinah, ki 

jih izvajajo učenci, in sicer zaradi discipline, pa tudi zaradi tega, ker jim to vzame več 

časa, ki pa ga je po njunem mnenju premalo za obravnavo vseh ciljev učnega načrta. Če 

se odločita za eksperimente v skupinah, so le-ti po natančnih navodilih učitelja oz. 

navodilih v učbeniku ali delovnem zvezku. Na koncu šolske ure pa naredita krajšo 

ponovitev obravnavane učne vsebine. Pri razlagi nove učne vsebine oba učitelja 

uporabljata različne učne metode, kot so PowerPoint predstavitve, uporaba modelov, 

učnih listov, delovnih listov, prikaza animacij in drugo. 

Pomembno je, da učitelj spremlja svoje delo in ugotavlja, kako bi lahko bil pri svojem 

delu učinkovitejši. Sodelujoča učitelja sta na vprašanje, »Kaj bi spremenili pri svojem 

delu?«, odgovorila: 

U1: Da bi imela pri kemiji manj podrobno za obravnavo snovi, zlasti v 

devetem razredu. Se mi zdi, da bi več dala na utrjevanju pojmov, bom rekla 

tiste abecede kemije, kar bi mogli oni znat. Ne pa toliko enih kemijskih 

reakcij, enih stvari, ker otrokom to na tej stopnji se ni pokazalo … V vsakem 
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razredu je toliko učencev, ki so brihtni, ampak s tistimi učenci se dela pri 

dodatnem pouku. Reden pouk kemije bi pa mogel biti, da bi dejansko vedeli 

vsi, da je metan sestava zemeljskega plina, da vejo, kaj imajo doma, pa take 

praktične stvari, da bi jim to pod kožo zlezlo. Ampak to je treba utrjevanje in 

bolj take zadeve, da bi obvladali. To se mi zdi, da strašno pogrešam. 

U2: Marsikaj. To niso neke take velike stvari, ampak recimo več bi si 

privoščil dela po skupinah, samo je tu problem, ker sam to izpeljat je težko. 

Imamo sicer tega laboranta, ampak je težko uskladit, ker ne more vsako uro 

prisostvovat. To je en problem, drugi problem je ta, da je v eni šolski uri vse 

to težko izpeljat. Če bi imel več časa, bi to spremenil. Idealni sta blok uri. 

Spet to pomeni, da če boš imel dve uri ta teden, boš imel naslednji teden 

samo eno uro. To ne »štima«. Če bi imel več časa, bi definitivno to 

spremenil. To je stvar, ki mene pri mojem delu moti. Jaz bi si želel več dela 

po skupinah, ampak ravno zaradi te časovne omejitve, tega ni, in to mene 

najbolj moti. Ni mi pa všeč, da začnemo s poskusom, oni delajo in potem 

končamo nekje sredi. Težko je speljat neke poskuse v tako omejenem        

obsegu … ne vem, da bi lahko speljal vse v eni uri, priprava, izvedba in 

refleksija.  

 

Pomembno je tudi, da učitelj samoreflektivno spremlja svoje delo, zato je učiteljema, ki 

sta sodelovala v raziskavi, bilo postavljeno tudi vprašanje: »Kaj bi ohranili kot dobro 

stvar pri vašem delu?« 

U1: Mogoče to, da kolikor se da poskušam naredit pri kemiji eksperimentov. 

Da če pač niso tisti, ki ne uspem naredit pri pouku, ali pa tisti, ki niso 

izvedljivi zaradi različnih objektivnih razlogov, potem imam poskuse v 

kemiji, da tam to naredimo, da dejansko čim več takega praktičnega, da v 

osnovni šoli oni spoznajo, se rokujejo s priborom in da znajo tudi nekje, da 

vidijo pri snoveh, kako te stvari tečejo, reagirajo med sabo, kaj nastane, da 

znajo malo opazovat. Da so sposobni malo več koncentracije imet, da vidijo, 

da znajo tisto nekje napisat in tudi meni povedat, kaj se je zgodilo. 

U2: Predstavitev na submikronivoju, ker jih imam že kar nekaj pripravljenih. 

Uporaba modelov. Mislim, da to. To mi je nekako všeč. Pri nekaterih, to ne 

uporabljam pri vseh, imam še posebne naloge preko e-učilnice. To ni za vse. 

To »peljem« že eno šesto leto in bom še naprej. To je tudi ena taka dobra 
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izkušnja. Ker lahko preko klepetalnice, foruma marsikaj še sami naredijo, to 

je zabava. Pa veliko odnesejo, predvsem delajo samo tisti, ki so 

zainteresirani. To bo ostalo. 

 

Čeprav učiteljici zmanjkuje časa za eksperimente, se potrudi in jih izvede vsaj pri 

izbirnem predmetu Poskusi v kemiji. Pri tem se trudi, da razvija učenčeve sposobnosti 

opazovanja eksperimentalnih rezultatov in da znajo svoja opažanja tudi predstaviti v 

pisni in ustni obliki. Slabo pa je pri tem to, da se ostali učenci, ki niso izbrali predmeta 

Poskusi v kemiji, na osnovi eksperimentalnega dela učijo manjšega deleža kemijskih 

vsebin. 

Dobra stvar pri učiteljevem delu pa je predstavitev kemijskih pojmov na submikroravni, 

uporaba modelov in učenje s pomočjo e-učilnice. Uporaba e-učilnice mu je še posebej 

všeč, ker v njej sodelujejo samo tisti učenci, ki so res zainteresirani za bolj poglobljeno 

učenje kemije. Vsekakor pa bi učitelj moral najti dodatne poti, kako v e-učilnico 

pritegniti tudi manj motivirane učence. 

 

Pomembno je tudi, kako učitelji sprejemajo predpisane učne načrte, kaj se jim zdi dobro 

in kaj bi po njihovem mnenju bilo treba spremeniti. Oba sodelujoča učitelja sta tako 

odgovorila na vprašanje: »Katere so dobre in katere so slabe strani trenutnega učnega 

načrta za kemijo in kaj bi spremenili, če bi?« 

U1: Jaz ne bi imela več v osmem razredu ogljikovodikov, to se mi ne zdi 

dobro, vsaj meni osebno ne, pa tudi otrokom ne vem, če je to dobro. Bi pa 

dala tako, kot je bilo že prej, da bi elektrolite obravnavala v osmem razredu 

na koncu. Da bi začela organsko kemijo, čeprav ne smemo ločit, ampak se 

mi zdi še zmeraj ena taka nit, če bi jo vlekla, da bi na začetku devetega mogli 

biti ogljikovodiki, in potem vleči, nekje to organsko, da dobijo ta občutek. Se 

mi zdi pa dobro, da so premaknili kemijsko računanje v deveti razred, ker se 

je izkazalo, da lažje v devetem razredu učenci to snov obvladajo. To je pa 

dobro. To bi pa pustila. Ne bi pa imela absolutno ne ogljikovodikov v 

osmem. 

U2: Sam učni načrt je sedaj, ko ima učitelj proste roke, kako lahko deluje, 

vrstni red tem je »ok«. Pač nisi vezan, da moraš to pa to narediti v tem 

vrstnem redu. Kar je problem, in mislim, da to vsi učitelji »jamrajo«, 

kateregakoli predmetnega področja je, da je nekako pomanjkljivo število ur 
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za kemijo. Če bi se dalo tukaj kaj narediti, ne vem. Meni bi bilo idealno, da 

bi nekako imeli en fond ur, poleg teh rednih, recimo 10 ur, ki bi bile 

specifično namenjene laboratorijskemu delu, da bi to bilo v nekem kosu 

speljano, v enem tednu ali pa dveh, samo tukaj so vprašljive organizacijske 

zadeve, kako to izpeljat. Meni to recimo manjka, ker ne moreš med poukom 

vse to hkrati peljat. Naučiti jih moraš rokovati s kemikalijami, priborom, in 

to ne gre, vsaj meni ne znese, ne vem pa, kako to drugi, mislim da je isti 

problem. Ne bi pa ven metal tem, ker se mi zdi, da je že dokaj skrčen, da več 

kot toliko ne bi jaz metal ven. Ker potem pa kaj, če kovine ven vržeš ali 

ogljikove hidrate, ja kaj pa potem še ostane, ne bi pa učili nekaj iz 

vsakdanjih izkušenj, ker se meni zdi mogoče malo prehuda. Mogoče bi bilo 

»fajn«, če bi se te komisije končno usedle skupaj, pa nekako dale učne načrte 

vzporedno in malo gledale, kje se kako dopolnjujemo. Precej smo letos šla z 

učiteljico biologije nekako peljat neko medpredmetno povezovanje, v osmem 

razredu sva ugotovila, da se razen na parih temah sploh ne ujemava, ampak 

bi se mogoče ujemala v devetem razredu. Jaz ne vidim tukaj problema v 

učnem načrtu kemije, meni se zdi učni načrt tako, kot je postavljen, čisto ok, 

ampak mogoče bi bilo »fajn« nekako, če že hočemo imet neko večje 

medpredmetno povezovanje, da se te komisije usedejo skupaj in jih malo 

pregledajo. Moja izkušnja zdaj z osmim razredom je taka, da pač razen na 

dveh poglavjih se nisva imela kje ujet. V devetem se nekako da, to kemija – 

biologija. Tem pa ne bi spreminjal. Teme so čisto v redu in mislim, da dobijo 

res osnovne stvari. Tako da jaz ne vidim potrebe po nadaljnjem krčenju. 

 

Oba učitelja poskušata učencem čim bolj približati kemijo in jo narediti zanimivo 

(PowerPoint predstavitve, demonstracijski poskusi, uporaba modelov, računalniških 

aplikacij, primerov iz vsakdanjega življenja itd.). Pri tem pa se velikokrat pojavi težava, 

in sicer pomanjkanje časa za pouk kemije. Šolska ura je kratka in če bi učitelj želel v eni 

uri izvesti vse, kar načrtuje, da bi bil pouk kar se da učinkovit, bi mu zmanjkalo časa. 

S primerjavo opazovanih učnih ur in učnih priprav učiteljev na učne ure, ki so bile 

opazovane, je mogoče ugotoviti, da učitelja skrbno načrtujeta potek učne ure in 

poskušata učno uro tudi v smiselni celoti izpeljati. Toda to jima ne uspe vedno, saj ni 

mogoče vnaprej vedeti, kakšnega razpoloženja bodo učenci in ali jih bo učna tema 

dovolj pritegnila. Največkrat učitelja načrtujeta preveč učne vsebine za obravnavo, zato 
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jima tudi zmanjka časa. Oba pravita, da je učne vsebine preveč in premalo časa. Pravita 

tudi, da nimata dovolj časa za to, da bi naredila vsako učno uro drugačno in bolj pestro z 

vidika uporabljenih metod, zato se raje večkrat odločita za frontalno poučevanje. 

 

Pri raziskovanju učinkovitosti pouka je potreben tudi učenčev pogled na šolsko 

situacijo. Pri tem imajo glede na uspeh boljši učenci navadno drugačen pogled na šolsko 

delo kot manj uspešni učenci. Iz tega sledi, da so bili intervjuji izvedeni z učenci 

različnih uspehov pri kemiji (učenca z odličnimi ocenami, učenca z dobrimi ocenami in 

učenca z zadostno oz. nezadostno oceno pri kemiji). V analizi intervjujev so bili 

odgovori učencev s podobnimi ocenami z obeh šol primerjani med seboj. 

Učenca s slabimi ocenami pri kemiji sta navedla, da učitelja na obeh šolah bolj malo 

uporabljata submikropredstavitve, oba pa sta dejala, da jih razumeta, kadar se pri pouku 

uporabljajo. Enemu učencu sicer predstavljajo težave barve krogcev in ločevanje med 

elementi in spojinami ter zmesmi in čistimi snovmi na osnovi submikropredstavitev. 

Slabšim učencem pri kemiji je pouk kemije zanimiv takrat, ko povezujejo kemijske 

pojme s pojavi v naravi in svojimi izkušnjami iz življenja oz. kadar se pri pouku 

izvajajo poskusi. Poskusi so obema učencema zanimiva dejavnost pouka kemije, enemu 

predvsem zaradi atraktivnosti poskusov, drugemu pa zato, ker kasneje lažje razume 

učno vsebino. Oba učenca imata pozitivne občutke pri pouku kemije, pri katerem 

sodelujeta, kadar jima je tema zanimiva, kadar se dolgočasita, pa raje klepetata. 

Učenca z dobrimi ocenami pri kemiji sta povedala, da učitelja na obeh šolah dostikrat 

uporabljata submikropredstavitve in da so jima jasne ter razumljive. Načeloma nimata 

težav pri razumevanju le-teh. En učenec pravi, da mogoče kdaj ne razume povsem, 

zakaj se pri povezovanju delcev povežeta ravno neka dva delca. Obema je kemija 

zanimiva, predvsem zaradi poskusov oz. eksperimentalnega dela kemije. En učenec je 

mnenja, da mora biti pri obravnavi učne vsebine tudi nekaj eksperimentov, ker potem 

učenci lažje razumejo učno vsebino. Enemu učencu je kemija zanimiva predvsem zaradi 

učiteljice, drugemu zaradi tega, ker spoznavajo naravo in s tem tudi dogajanje okrog 

njih. Glede na počutje pri pouku kemije se učenca z dobrimi ocenami pri kemiji počutita 

v redu in veliko sodelujeta; en učenec se dobro počuti zaradi učitelja, ker ga motivira za 

delo, pa tudi zaradi učne vsebine. Navedel je, da mu verjetno, če učitelj ne bi bil tak, kot 

je, kemija ne bi bila všeč. 

Učenca z odličnimi ocenami pri kemiji sta navedla, da učitelja pri kemiji kar pogosto 

uporabljata submikropredstavitve in so obema razumljive. Enemu učencu je težko 
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razumljivo to, kdaj se atomi povezujejo v molekule, kdaj pa ne; na primer, ko je več 

atomov povezanih skupaj, včasih ne ve, ali slika prikazuje eno samo molekulo, 

sestavljeno iz več atomov v plinu, ali slika kaže trdno agregatno stanje snovi. Obema 

odličnima učencema je pouk kemije zanimiv, ker se naučita veliko novih stvari in jima 

to pomaga razložiti pojave v naravi. Enemu učencu je všeč, ker se učijo o tem, kako so 

snovi zgrajene s pomočjo submikropredstavitev, zanimiva pa mu je tudi zaradi 

poskusov, ki jih izvajajo pri pouku. Počutje pri kemiji je pri obeh dobro, zadovoljna sta 

tudi z učiteljema, ker dobro razložita snov. Obema so najbolj zanimivi poskusi, ker tako 

vidita, kako »vse poteka, kako se kaj zgodi in si lažje predstavljata, ker vse vidijo v 

živo«. Enemu učencu je najmanj zanimivo računanje, drugemu pa prepisovanje s table 

oziroma PowerPoint predstavitve, kadar ni nobene razlage in pogovora ob vsebini, ki je 

predstavljena na PowerPoint predstavitvi ali napisana na tabli. 

Iz analize intervjujev lahko sklepamo, da učenci s slabimi ocenami pri kemiji manj 

sodelujejo pri pouku kemije oziroma le takrat, ko se jim zdi zanimivo (ko se izvajajo 

poskusi, ko povezujejo kemijske pojme s pojavi v naravi in svojimi izkušnjami iz 

življenja). Učenci z dobrimi in odličnimi ocenami pri pouku v večji meri sodelujejo. 

Najbolj so učencem zanimivi poskusi, ker si tako lažje predstavljajo in razumejo 

poučevano učno vsebino. Glede na uporabo submikropredstavitev pri pouku kemije si 

učenci niso enotni, saj učenca s slabimi ocenami trdita, da se uporabljajo bolj redko, 

učenca z dobrimi ocenami menita, da se uporabljajo pogosto, učenca z odličnimi 

ocenami pa sta dejala, da se submikropredstavitve pri pouku uporabljajo kar pogosto. 

Vsem učencem, ne glede na šolski uspeh pri kemiji, pa so te razumljive. 

 

Celotno sliko pouka kemije, ki poteka, je mogoče oblikovati ne le z analizo učnega 

materiala, ki ga izdelajo učitelji sami, temveč tudi tistega, ki ga učitelji izberejo na 

osnovi na trgu ponujenih učbenikov in delovnih zvezkov. Na prvi osnovni šoli učiteljica 

uporablja samo učbenik Državne založbe Slovenije, Kemija danes 2, delovnega zvezka 

pa se ne poslužuje in tudi od učencev ne zahteva, da ga imajo. Na drugi osnovni šoli pa 

učitelj uporablja učbenik Tehniške založbe, Kemija 9, in delovni zvezek Založbe Jutro, 

Svet kemije 9. Analiza pri opazovanih urah uporabljenih učbenikov je predstavljena v 

tabeli 1. 
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Tabela 1: Splošni podatki o učbenikih 

Avtor(-ji) učbenika Naslov učbenika/založba Število strani Število poglavij 

S. A. Glažar, A. 
Gabrič, M. Graunar, 
M. Slatinek - Žigon  

Kemija danes 2, DZS 116 5 

I. Zbašnik Zabovnik, 
R. Ipavec, N. Režek 
Donev, I. Sajovic, S. 

Jamšek … 

Kemija 9, Tehniška založba 99 5 

 

Glede na učno vsebino, ki sta jo učitelja obravnavala med opazovanimi učnimi urami, 

so bila analizirana le poglavja Kisline, baze in soli in Kisikova družina organskih spojin 

v izbranih učbenikih. Analiza slikovnega materiala je prikazana v tabeli 2. 

 

Tabela 2: Analiza slikovnega materiala v učbenikih 

Naslov 
učbenika 
/založba 

Naslov 
poglavja 

Število 
realističnih 
slik (foto, 

slika) 

Število 
konvencionalnih 

slik (graf, 
diagram, skica, 
shema, model 

molekule) 

Število hibridnih 
slik (združene 
realistične in 

konvencionalne) 

Kemija danes 
2, DZS 

1. Kisline, 
baze in soli 

27 24 11 

Kemija 9,  
Tehniška 
založba 

8. Kisikova 
družina 

organskih 
spojin 

24 17 3 

 

V obeh učbenikih je največ realističnih slik, sledijo konvecionalne in hibridne slike. V 

učbeniku založbe DZS je številčno več slik kot pa v učbeniku Tehniške založbe.  
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Tabela 3: Analiza slikovnega materiala v učbenikih glede na STRP model (števila v tabeli pomenijo število slik) 

Naslov učbenika 
/založba 

Naslov 
poglavja 

Prikazana 
le 

makroraven 

Prikazana le 
submikroraven 

Prikazana le 
simbolna 

raven 

Prikazana 
makro- in 

submikroraven 

Prikazane 
vse tri ravni 

Prikazan le 
en model 
molekule 

Prikazana 
enačba 

reakcije z 
modeli 

Kemija danes 2, 
DZS 

1. Kisline, 
baze in soli 

12 10 14 1 5 0 2 

Kemija 9, 
Tehniška založba 

8. Kisikova 
družina 

organskih 
spojin 

7 0 43 1 0 5 3 

 

 

Slik na submikroravni v učbeniku Tehniške založbe pri vsebini Kisikove organske spojine ni in tudi učitelj jih pri svojem delu ni uporabljal. V 

intervjuju je povedal, da se po njegovem mnenju določenih tem ne da predstavljati s submikropredstavitvami, kar pa ne drži, saj se lahko tudi 

velike organske molekule predstavijo s submikropredstavitvami, le preglednost tovrstnih predstavitev je lahko problematična. V učbeniku 

založbe DZS je kar nekaj submikropredstavitev, saj so avtorji učbenika želeli vsebino o kislinah, bazah in soleh razložiti tudi na ravni delcev. 

Tako je več prikazov submikropredstavitev v učbeniku DZS, v učbeniku Tehniške založbe pa je več simbolnih predstavitev. 
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Tabela 4: Analiza tekstovnega materiala v učbenikih (števila v tabeli pomenijo število posameznih dejavnosti) 

Naslov 
učbenika 
/založba 

Naslov 
poglavja 

Razlage 
Stimulira 
razgovor 

Stimulira 
opazovanje 

Učiteljeva 
demonstracija 

Navodila za 
poskuse za 

učence 

Navodila za 
drugo praktično 
delo za učence 

Poudarjanje 
reševanja 
problemov 

Kemija 
danes 2, 

DZS 

1. Kisline, baze 
in soli 

21 5 2 - 2 1 - 

Kemija 9, 
Tehniška 
založba 

8. Kisikova 
družina 

organskih 
spojin 

28 15 5 7 - - 2 

 

Največ razlag je bilo v delovnem zvezku, saj je pred vsakim setom nalog najprej razlaga. Stimulacij za razgovor in opazovanje je več v učbeniku 

Tehniške založbe. Tudi učiteljevih demonstracij in poudarjanja reševanja problemov je več v učbeniku Tehniške založbe, v učbeniku založbe 

DZS jih ni. Navodil za poskuse in za drugo praktično delo učencev pa je več v učbeniku založbe DZS, v učbeniku Tehniške založbe jih ni. 
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Tabela 5: Analiza glede na tip naloge v učbenikih 

Naslov učbenika 
/založba 

Naslov poglavja 
Število nalog 
med tekstom  

Število nalog na 
koncu poglavja 

Kategorije nalog po 
Bloomu/ število 

Vrste nalog/število 

Kemija danes 2, 
DZS 

1. Kisline, baze in soli 17 10 

P/4 
R/9 
U/7 
A/1 
S/6 
V/0 

Prostih odgovorov/24 
Dopolnilne/0 
Izbirni tip/2 

Povezovalne/1 

Kemija 9, 
Tehniška založba 

8. Kisikova družina 
organskih spojin 

- 10 

P/2 
R/7 
U/1 
A/0 
S/0 
V/0 

Prostih odgovorov/10 
Dopolnilne/0 
Izbirni tip/0 

Povezovalne/0 

Legenda: P – poznavanje, R – razumevanje, U – uporaba, A – analiza, S – sinteza, V – vrednotenje 
 

Glede na analizo nalog je mogoče povzeti, da je več nalog med besedilom v učbeniku DZS, v učbeniku Tehniške založbe jih ni. Oba učbenika 

imata naloge na koncu vsebinskega sklopa oz. podpoglavja, ki se razlikujejo glede na kategorije po Bloomu in po vrsti nalog, namenjene pa so 

končnemu ponavljanju celotne vsebine poglavja. V učbeniku založbe DZS so zajete vse kategorije po Bloomu, razen vrednotenja, v učbeniku 

Tehniške založbe pa le nekatere (znanje, razumevanje, uporaba). V učbeniku založbe DZS so skoraj vse vrste nalog: naloge prostih odgovorov, 

izbirne naloge in naloge povezovanja..  

Učitelja se trudita uporabiti učbenik skoraj pri vsaki šolski uri. Največkrat ga uporabita pri ustnem ocenjevanju učencev, saj ostale učence 

zaposlita z reševanjem nalog, za katere je treba uporabiti učbenik. 
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5 ZAKLJUČEK 

Namen diplomskega dela je bil ugotoviti uporabo submikropredstavitev pri pouku 

kemije s pomočjo opazovanja pouka, intervjujev učiteljev in učencev ter analize 

učbenikov in delovnih zvezkov.  

Iz predstavljenih rezultatov opazovanja pouka je mogoče ugotoviti, da izbrana učitelja 

uporabljata različen pristop k podajanju učne vsebine. Učiteljica s prve osnovne šole za 

predstavitev učnih vsebin pogosteje uporablja PowerPoint predstavitve, učitelj z druge 

osnovne šole pa pogosteje kredo in tablo. Potek učnih ur je podoben pri obeh, in sicer 

na začetku ure izvedeta kratko ponovitev prejšnje učne vsebine, nato sledi "uvodna 

motivacija", torej zanimiva napoved vsebine učne ure, vključevanje bodisi 

demonstracijskih eksperimentov bodisi eksperimentov, ki jih izvajajo učenci v 

skupinah, uporaba modelov, animacij in drugo. Na koncu učne ure navadno sledi še 

kratka ponovitev obravnavane vsebine. Iz analize učnih ur je mogoče ugotoviti, da 

učiteljica na prvi šoli v največjem deležu med svojimi učnimi urami uporablja 

ocenjevanje znanja in ustno razlago, na drugi pa učitelj v največjem deležu časa 

analiziranih učnih ur uporablja ustno razlago s pomočjo PowerPoint predstavitev. 

Zaključiti pa je mogoče, da učiteljica najmanjkrat uporablja submikropredstavitve, 

učitelj pa narekovanje. Učitelj pa pri obravnavi kisikovih organskih spojin 

submikropredstavitev sploh ni uporabljal. 

Iz analiz intervjujev je mogoče povzeti, da učitelja poznata submikropredstavitve snovi 

in jih pri svojem delu tudi uporabljata. Uporabljata pa jih le za tiste vsebine, pri katerih 

je, po njunem mnenju, uporaba razlage na ravni delcev zaželena. Te vsebine so 

predvsem: zgradba atoma in delcev, kemijske vezi, kemijske reakcije, topnost, zmesi. Iz 

analiz intervjujev učencev je bilo mogoče ugotoviti, da sta imela učenca z enakimi 

ocenami pri kemiji podobne odgovore. Učiteljevo mnenje je verjetno tudi posledica 

dejstva, da se submikropredstavitve tudi v učbenikih navadno pojavljajo predvsem pri 

zgoraj omenjenih vsebinah, pri vsebinah organske kemije pa so še redke. Učenca s 

slabimi ocenami pri kemiji sta imela zelo kratke odgovore. Pri vprašanjih o uporabi 

submikropredstavitev sta dala odgovore, iz katerih je bilo mogoče sklepati, da ne 

poznata uporabe submikropredstavitev, čeprav sta imela možnost videti 

submikropredstavitev med potekom intervjuja. Dejala sta namreč, da s 

submikropredstavitvami nimata nobenih težav, čeprav večine osnovnih kemijskih 

pojmov, glede na uspeh pri kemiji, ne razumeta. Da ne poznata submikropredstavitev, 
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kaže tudi dejstvo, da sta učenca z boljšimi ocenami le-te poznala in tudi navedla, da jih 

učitelja pri pouku kar pogosto uporabljata. Vsem učencem pa je skupno to, da jim je 

kemija zanimiva zaradi poskusov, ki jih delajo pri pouku. Ni pa jim zanimiva oz. nimajo 

radi kemije, če je treba nekaj izračunati in urejati enačbe kemijskih reakcij. Vsi se pri 

kemiji počutijo sproščeno predvsem zaradi učitelja, ki jih motivira za delo. To kaže na 

pomen učitelja pri pouku.  

Glede na analizo učbenikov, ki jih učitelja uporabljata pri pouku kemije, je mogoče 

ugotoviti, da se gradiva med seboj razlikujejo. V nekaterih je več slikovnega gradiva, v 

drugih pa več besedila. Ker pa sta bili analizirani različni temi (na prvi osnovni šoli, kjer 

uporabljajo učbenik založbe DZS, so obravnavali temo Kisline, baze in soli; na drugi 

osnovni šoli, kjer uporabljajo učbenik Tehniške založbe, so obravnavali temo Kisikova 

družina organskih spojin), je gradiva težko primerjati, zaključiti pa je mogoče, da učitelj 

pri obravnavi učne vsebine uporablja submikropredstavitve le, če so jih pri obravnavi 

uporabili avtorji uporabljenih učbenikov. Učiteljica je pri obravnavi kislin, baz in soli 

uporabljala submikropredstavitve tako pri pouku kot tudi pri preverjanju znanja. Učitelj 

pa pri obravnavi kisikovih organskih spojin submikropredstavitev ni uporabljal, ni pa 

jih mogoče zaslediti niti v učbeniku, ki ga učitelj pri svojem delu uporablja. Pomembno 

je, da obravnavana vsebina v učbeniku omogoča učitelju doseganje ciljev učnega načrta. 

Število realističnih, konvencionalnih in hibridnih slik je bilo večje v učbeniku DZS. 

Število submikroslik je pri temi Kisline, baze in soli več v učbeniku založbe DZS, 

nobene tovrstne slike pri temi Kisikova družina organskih spojin pa ni v učbeniku 

Tehniške založbe. Glede na STRP model je bilo več submikroprikazov v učbeniku DZS 

in več simbolnih prikazov v učbeniku TZS, kar je razumljivo, saj je pri temi Kisline, 

baze in soli mogoče lažje prikazati pojme na submikroravni, ker so delci navadno 

manjši in so submikropredstavitve bolj pregledne. Pri temi Kisikova družina organskih 

spojin pa je več prikazov na simbolni ravni. Z analizo tekstovnega materiala je mogoče 

ugotoviti, da je v učbeniku Tehniške založbe več poskusov, ki jih lahko učitelj 

demonstrira, v učbeniku založbe DZS pa navodil za poskuse in za drugo praktično delo 

učencev. Iz analize tipov nalog je razvidno, da je več nalog med besedilom v učbeniku 

založbe DZS, v učbeniku Tehniške založbe pa jih ni. V obeh učbenikih so naloge na 

koncu poglavja in se razlikujejo glede Bloomove kognitivne kategorije ter vrste nalog. 

V učbeniku založbe DZS so v analiziranih vsebinah zajete naloge vseh kategorij po 

Bloomu, v učbeniku Tehniške založbe pa le nekatere (znanje, razumevanje, uporaba). 

Ugotovljeno je, da učitelja uporabljata učbenik skoraj vsako šolsko uro. Uporabljata ju 
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odvisno od situacije, največkrat pa za zaposlitev ostalih učencev med ustnim 

ocenjevanjem. Takrat si učenci preberejo učno vsebino ali pa rešujejo naloge iz 

učbenikov. V učbenikih si ogledajo slike, sheme, modele ali pa naredijo aktivnost, 

predlagano v učbeniku. 

Dobljeni rezultati kažejo, da učitelja uporabljata submikropredstavitve, da so učenci z 

njimi seznanjeni in jih do določene mere razumejo. Ker so te vsebine za učence 

abstraktne, so učitelji tisti, ki morajo poskrbeti za jasne in razumljive razlage kemijskih 

pojmov ter za ustrezno uporabo učnih pripomočkov, kot so modeli, 

submikropredstavitve, animacije in drugo.  
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PRILOGE 

PRILOGA 1: Opazovalna lista 

  1 2 3 4 5 6 7 

Kategorija opazovanja 15 30 45 60 15 30 45 60 15 30 45 60 15 30 45 60 15 30 45 60 15 30 45 60 15 30 45 60 

pregled domače naloge                                                         

ustna razlaga                                                         

narekovanje                                                         

piše formule, enačbe                                                         

riše submikro                                                         

demonstracijski eksp.                                                         

učenci eksp. - skupina                                                         

učenci delajo modele                                                         

pogovor (tema)                                                         

učitelj sprašuje                                                         

učenci odgovarjajo                                                         

učenci sprašujejo                                                         

učitelj odgovarja                                                         

ponavljanje, utrjevanje                                                         

ocenjevanje znanja                                                         

uporablja ppt za razlago                                                         

učenci samostojno izpolnjujejo delovni list                                                         

učenci uporabljajo učbenik                                                         

razlaga eksperimenta - makro                                                         

uporaba PSE                                                         

organizacija                                                         

daje navodila                                                         

učenec piše formule, enačbe                                                         

učenci pišejo v zvezek                                                         

poročanje rezultatov exp                                                         
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  1 2 3 4 5 6 7 

Kategorija opazovanja 15 30 45 60 15 30 45 60 15 30 45 60 15 30 45 60 15 30 45 60 15 30 45 60 15 30 45 60 

preverjanje odg. na DL                                                         

uporaba DL                                                         

reševanje nalog skupaj                                                         

testi (pregled, vpis ocen)                                                         

razlaga grafa                                                         

odčitavanje z grafa                                                         

daje naloge učencem                                                         

učenci rešujejo naloge                                                         

daje domače naloge                                                         

poimenovanje                                                         
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PRILOGA 2: Strukturirani intervju – učenec 

 

Navodila intervjuvancu (-ki): Hvala, ker ste si vzeli čas za intervju. Prosila bi vas, da 

intervju lahko posnamem, ker mi boste s tem olajšali beleženje podatkov. Intervju je 

anonimen. Podatki, pridobljeni z intervjujem, bodo uporabljeni le v diplomskem delu. 

  

1. Kako pogosto učiteljica pri kemiji uporablja submikropredstavitve? 

2. Ali so vam submikropredstavitve razumljive? 

3. Kaj vam povzroča največ težav pri razumevanju submikropredstavitev? 

4. Zakaj vam je kemija zanimiva oz. zakaj vam ni? 

5. Opišite, kako se počutite pri pouku kemije? 

6. Kaj vam je pri kemiji najbolj zanimivo in zakaj ter kaj najmanj? 
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PRILOGA 3: Strukturirani intervju – učitelj 

 

Navodila intervjuvancu (-ki): Hvala, ker ste si vzeli čas za intervju. Prosila bi vas, da 

intervju lahko posnamem, ker mi boste s tem olajšali beleženje podatkov. Intervju je 

anonimen. Podatki, pridobljeni z intervjujem, bodo uporabljeni le v diplomskem delu. 

  

1. Ali poznate submikropredstavitve snovi? 

2. Ali pri poučevanju uporabljate submikropredstavitve? 

3. Kako pogosto uporabljate submikropredstavitve? 

4. Katere vsebine razlagate s pomočjo submikropredstavitev? 

5. Ali uporabljate submikropredstavitve tudi pri utrjevanju in preverjanju znanja? 

6. Kateri učbeniški komplet uporabljate, kaj lahko o uporabnosti učbeniškega 

kompleta poveste? 

7. Opišite, prosim, standardno učno uro pri kemiji, kaj so po navadi posebnosti, kaj 

vedno poteka približno enako, kaj se pogosto spreminja itd.? 

8. Kaj bi spremenili pri svojem delu? 

9. Kaj bi ohranili kot dobro stvar pri vašem delu? 

10. Katere so dobre in katere so slabe strani trenutnega učnega načrta za kemijo in 

kaj bi spremenili, če bi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


