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POVZETEK 

Kemija je naravoslovni predmet, ki mnogim učencem predstavlja težave in izzive. Veliko 

znanstvenikov raziskuje, kako bi učno vsebino tega predmeta približali učencem, dijakom in 

študentom, da bi jo laže razumeli in se je učili z večjim zanimanjem. Velikokrat ni problem v 

razumevanju pojmov, ampak v načinu poučevanja. Vse dosedanje raziskave kažejo, da 

morajo učitelji kemije opustiti tradicionalni način poučevanja vsebin in začeti v učni proces 

uvajati aktivni pouk, ki temelji na učenju v kontekstu, eksperimentalnem delu, informacijsko-

komunikacijski tehnologiji, igri vlog, projektnem učnem delu idr. Če bo učitelj pri poučevanju 

uporabljal te metode in oblike dela že v osnovni šoli, bodo učenci pri pouku motivirani za 

učenje in raziskovanje. Če jim je učna vsebina podana tako, da jo bodo laže in trajneje 

razumeli, jim pri nadaljnjem izobraževanju ne bo povzročala učnih težav in bodo pokazali 

zanimanje zanjo. Tako bodo učenci notranje motivirani in bodo svoje znanje povezovali s 

svojimi interesi, izkušnjami in okoljem, v katerem živijo. Od učitelja je odvisno, katere učne 

strategije bo uporabil, koliko se bo angažiral pri pouku, da razumevanje kemijskih učnih 

vsebin ne bo več problem. 

Namen diplomskega dela je bil ugotoviti, kakšno mnenje imajo študenti Pedagoške fakultete 

Univerze v Ljubljani različnih študijskih smeri prvostopenjskega študijskega programa 

dvopredmetni učitelj o srednješolski kemiji. V raziskavi je v študijskem  letu 2014/2015 in 

2015/2016 sodelovalo 126 študentov. Analizirani podatki so kot rezultati smiselno podani v 

sedmih sklopih. Ugotovljeno je bilo, da je anketiranim študentom kemija zanimiva in da se 

zavedajo njene povezave z vsakdanjim življenjem. Kljub temu pa je bila njihova notranja 

motivacija šibka, saj niso radi reševali kemijskih problemov, ki so jim predstavljali izziv. 

Kemije so se učili predvsem zaradi zunanjih dejavnikov (npr. želje drugih, želja po dobri 

oceni). Rezultati kažejo, da študentom samostojno eksperimentiranje in uporaba 

informacijsko-komunikacijske tehnologije pomaga pri lažjem razumevanju kemijskih učnih 

vsebin. 

Vsi podatki kažejo, da ima pri učenju in poučevanju pomembno vlogo tudi učitelj, ki načrtuje 

pouk in usmerja učence. Če bo učitelj v pouk vključeval aktivne metode in oblike dela, bodo 

tudi kemijske učne vsebine zanimivejše in laže razumljive.  

Ključne besede: študenti Pedagoške fakultete, odnos do srednješolske kemije, metode in 

oblike dela pri kemiji, učna motivacija, eksperimentalno delo, informacijsko-komunikacijska 

tehnologija, aktivni pouk, kemijske učne vsebine 
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ABSTRACT 

Chemistry is a branch of physical science which presents difficulties and challenges to many 

students. Several researchers have been exploring the ways to bring the contents of this school 

subject closer to primary school children, high school and university students - in order to 

make it more understandable and to encourage learners to study it with more interest. Usually, 

it is not the understanding of concepts which is problematic, but the style of teaching. 

Research shows that chemistry teachers should desist from the traditional way of teaching the 

syllabus and start introducing active teaching methods into the classrooms. Such methods are 

based on learning through contextualization, experimental work, information and 

communication technology, role play, project work, etc. If a teacher uses these methods and 

ways of learning as early as the primary school, his or her pupils will be motivated for 

studying and research. If the syllabus is presented to students in a way which makes their 

undestanding easier and permanent, then chemisty will not present a problem in their later 

school years and they will study it with genuine interest. This makes the students intrinsically 

motivated, relating their knowledge with their interests, experience and the environment they 

live in. The choice of learning strategies and  his/her engagement in the classroom are up to 

the teacher; this is of utmost importance in making the understanding of chemistry syllabus 

non-problematic for students. 

The aim of this thesis was to find out the students' opinion at the Faculty of Education, 

University of Ljubljana, on secondary school chemisty. The survey includes the students of 

the first-cycle double major programme, from different fields of study. 126 students 

participated in the survey in the academic years of 2014/2015 and 2015/2016. The analyzed 

data have been systematically presented in 7 topical sets. It has been established that the 

students find chemisty interesting and that they are aware of its connection with everyday life. 

However, their intrinsic motivation for studying it was weak; they did not like solving 

chemistry problems, which presented a challenge to them. These students learned chemistry 

mainly because of the external factors (other people's wishes, their wish to get a good grade). 

The results show that independent experimental work as well as the use of information and 

communication technology help students to better understand chemistry syllabus.  

The analyzed data show that teachers, who plan the teaching process and guide their students, 

have an important role in the process of learning and teaching. If a teacher includes active 

methods and strategies for studying into his/her teaching process, the chemistry syllabus will 

become more interesting and easier to comprehend. 
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1 UVOD 

Današnjega življenja si brez razumevanja kemije ne moremo predstavljati, saj pojasnjuje 

številne procese in pojave, ki so povezani z naravo in našim življenjem. Za razumevanje 

povezave med kemijo in njenim vplivom na naše življenje na Zemlji pa je ključnega pomena 

tudi kemijsko izobraževanje. Osnovno znanje kemije učenci pridobijo najprej v osnovnih 

šolah in ga nato nadgrajujejo v srednjih in višjih oziroma visokih šolah. Učenci, dijaki in 

študenti se znotraj kemijskega področja srečujejo z različnimi učnimi vsebinami. Zanimanje 

za učenje, razumevanje in raziskovanje tovrstnih učnih vsebin pa je odvisno od več 

dejavnikov (Marentič Požarnik, 2012). Eden izmed najpomembnejših dejavnikov za 

spodbujanje učenja in poglabljanja obstoječega znanja je učna motivacija. To je proces, ki s 

pomočjo aktivnosti usmerja in vodi učenca do želenega cilja (Juriševič, 2014). Bolj kot so 

učenci notranje motivirani, večje so njihove želje po raziskovanju nečesa novega in razvijanju 

svojih spretnosti. Učenci, pri katerih prevladuje zunanja motivacija, se učijo zgolj za ocene in 

pohvale oziroma, da ustrežejo staršem. Učitelji in tudi drugi strokovni delavci skušajo učence 

spodbuditi k učenju in raziskovanju z različnimi strategijami poučevanja. Za poglobljeno 

znanje je potrebna notranja motivacija, ki jo učenec doseže z različnimi osebnimi izzivi, 

interesi in cilji (Marentič Požarnik, 2012). Najučinkovitejše dejavnosti, ki spodbujajo zunanjo 

motivacijo, so: eksperimentalno delo, informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT), 

projektno delo, igra vlog idr. (Moravec, 2014).  

V diplomskem delu je podana analiza pogleda študentov l. letnika Pedagoške fakultete 

Univerze v Ljubljani iz različnih študijskih smeri prvostopenjskega študijskega programa 

dvopredmetni učitelj na srednješolsko kemijo. Iz rezultatov raziskave in teoretičnega dela so 

izpeljane ključne ugotovitve: (1) kaj je študente motiviralo za učenje kemije v srednji šoli, (2) 

kakšno mnenje imajo študenti o eksperimentalnem delu, informacijsko-komunikacijski 

tehnologiji in o drugih poučevalnih pristopih pri kemiji v srednji šoli in (3) katere kemijske 

učne vsebine so bile študentom v srednji šoli najzanimivejše. Glavne ugotovitve in zaključki 

diplomskega dela bodo sedanjim in prihodnjim učiteljem kemije služili kot prikaz stanja in jih 

spodbujali k izbiri učinkovitejšega načina poučevanja kemijskih učnih vsebin. 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 Učenje in poučevanje kemije 

Kemija je naravoslovna veda, ki proučuje sestavo snovi, njihove lastnosti in spremembe 

(Vrtačnik, Wissiak, Glažar in Godec, 2014). Kompleksnost kemije predstavljajo vsebine, ki 

jih mora učenec, dijak oziroma študent razumeti na abstraktni ravni mišljenja (Devetak, 

2012). Učenje in poučevanje kemijskih pojmov mora temeljiti na trojni naravi predstavitve, ki 

jo sooblikujejo makroskopska raven, submikroskopska raven in simbolna raven. 

Makroskopska raven ponazarja konkreten pojav, ki ga lahko zaznamo s čutili (vonj, vid, sluh). 

Submikroskopska raven konkreten pojav prikaže s pomočjo delcev, kot so atomi, molekule in 

ioni. Simbolna raven pa je pretvorba makroskopskega in submikroskopskega opažanja v 

simbole: formule elementov in spojin, enačbe kemijskih reakcij, reakcijske sheme kemijskih 

reakcij, shematski oziroma grafični prikazi itd (Devetak, 2012).  

Dosedanje raziskave (Özalp in Kahveci, 2015; Onen, in Ulusox, 2012; Devetak, 2012) so 

pokazale, da imajo učenci največ težav pri povezovanju makroskopskega in 

submikroskopskega pojava v simbolni zapis, ker se učitelji pri razlagi osredotočijo le na 

abstraktni del, ki ga predstavlja simbolna raven predstavitve. Nerazumevanje povezav trojne 

narave kemijskih pojmov lahko velikokrat  privede do učenja kemijskih simbolov, formul in 

enačb na pamet, kar pri učencih lahko vodi do napačnega razumevanja kemijskih učnih 

vsebin (Devetak, 2012). Razumevanje kemijskih pojmov in procesov je v veliki meri odvisno 

od ustreznega učenja in poučevanja. Učenje je aktivni proces, ki poteka na različne načine in 

je odvisen od  posameznikovih učnih stilov. Vpliva tudi na vedenjska, kognitivna in čustvena 

področja posameznika (Gurses in Gunes, 2015). Posameznik mora naučeno novo znanje znati 

uporabljati in prenašati na druga področja ter na probleme, s katerimi se bo srečal v življenju 

(Devetak, 2012). Poučevanje pa je proces, kjer ustrezno izobraženi in usposobljeni 

posameznik posreduje nove informacije tistim, ki se nečesa učijo. V vzgojno-izobraževalnih 

ustanovah so to učitelji in drugi strokovni delavci, ki učno vsebino podajajo učečim. Pri tem 

uporabljajo različne strategije poučevanja, ki učence, dijake ali študente spodbujajo k 

sodelovanju, raziskovanju in razumevanju nove vsebine (Ibrahim, Pei Hui in Yaakub, 2013). 

Raziskava (Ibrahim idr., 2013) potrjuje, da je poučevanje in učenje mnogo uspešnejše, če 

učitelj pri pouku kemije izbere aktivnost, kjer dijaki samostojno eksperimentirajo, raziskujejo 
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in rešujejo kemijske probleme. Takšnemu učenju pravimo aktivno učenje (Marentič Požarnik, 

2012).  

2.1.1 Aktivno učenje 

Aktivno učenje je tisto, ki učenca celostno, miselno in čustveno aktivira (Marentič Požarnik, 

2012). Pri tovrstnem učenju so v ospredju učenci, ki samostojno razmišljajo in raziskujejo, 

učitelji pa jih pri tem usmerjajo in preverjajo pravilnost njihovih spoznanj, idej in sklepov. 

Znanje, ki ga učeči pridobijo pri aktivnem učenju, lahko uporabljajo v novih situacijah in jim 

pomaga bolje razumeti določene pojave okrog nas (Ferk Savec, 2014). Aktivni pouk temelji 

na: 

• aktivnostih, pri katerih učenec samostojno pridobiva novo znanje in izkušnje, učitelj 

pa ga pri tem le usmerja in mu pomaga; 

• spodbujanju interesa pri učencih; 

• razvijanju odgovornosti in samostojnosti pri učencih; 

• uravnoteženi povezanosti med umskim in fizičnim delom; 

• razvijanju medsebojnega sodelovanja ter 

• ocenjevanju usvojenega znanja, in ne le končni izdelek (Ferk Savec, 2014).  

Za izvedbo aktivne učne ure je potrebna natančna in premišljena učiteljeva učna priprava. 

Raziskovalci trdijo, da aktivni pouk poveča interes učencev za učenje kemijskih učnih vsebin 

ter izboljšuje kakovost pouka in količino usvojenega znanja. Raziskava (Ibrahim idr., 2013) 

kaže, da učitelji kemije zaradi preobširno predpisanih kemijskih učnih vsebin pouk kemije 

največkrat izpeljejo na »tradicionalni način«, saj se bojijo, da v omejenem številu učnih ur ne 

bodo obravnavali vseh učnih vsebin, ki jih predvideva učni načrt predmeta. Tradicionalni 

način poučevanja temelji na razlagi kemijske učne vsebine brez izkušenj učencev in 

življenjskih okoliščin (Marentič Požarnik, 2012). Del tradicionalnega načina poučevanja je 

tudi frontalni pouk, kjer je učitelj v vlogi vodje, ki podaja učno vsebino, jo utrjuje in preverja 

(Ivanič, 2013). Takšen pristop poučevanja učence in dijake dolgočasi in jih za učenje kemije 

ne motivira (Yunus in Ali, 2013). Da bi povečali interes za učenje kemije, je potrebna uvedba 

aktivnega pouka, ki spodbuja učence in dijake k učenju, izboljšuje njihovo motivacijo za 

učenje, spodbuja razvoj kritičnega razmišljanja in odločanja ter razvija kreativnost in 

pozitiven odnos do predmeta (Ferk Savec, 2014). Tudi raziskava (Yunus in Ali, 2013) 

potrjuje, da dijaki teoretično razlago kemijskega pojma oziroma procesa raje spremljajo preko 
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uporabe makroskopske ravni predstavitve, kar nakazuje na aktivno vpeljevanje 

eksperimentalno-raziskovalnega pristopa. Učitelji svoje učence lahko motivirajo in 

spodbujajo k aktivnemu učenju z različnimi metodami in oblikami poučevanja (Ferk Savec, 

2014).  

2.2 Dejavniki, ki vplivajo na učenje in poučevanje kemije 

Rezultati raziskave (Osma idr., 2015) kažejo, da učence in dijake šola ne zanima prav veliko 

in da se ne učijo za življenje, temveč za dobre ocene in za napredovanje v višji razred oziroma 

letnik. Raziskovalci tudi ugotavljajo, da se nezainteresiranost za učenje pojavlja tudi med 

študenti na fakultetah (Osma idr., 2015). Ugotavlja se, zakaj je vse več takšnih posameznikov, 

ki jim učenje predstavlja breme, in ne interes. Eden izmed pomembnih razlogov je, da se v 

šoli v veliki meri še vedno pojavlja klasičen način poučevanja in da je premalo poudarka na 

krepitvi učne motivacije, ki spodbuja aktivno sodelovanje (Albulescu in Albulescu, 2015). 

Učna motivacija spodbuja in aktivira posameznike k sodelovanju, raziskovanju in učenju 

(Onen in Ulusax, 2012), poleg tega pa vpliva tudi na posameznikovo vedenje in osebnostni 

razvoj. Za dosego želenega cilja je potrebna tudi posameznikova vztrajnost in prizadevnost 

(Albulescu in Albulescu, 2015).  

2.2.1 Učna motivacija 

Učna motivacija je psihološki proces, kjer učenci, dijaki in študenti s svojim vedenjem 

izražajo odnos do učenja in različne postopke učenja. Ključni element v procesu učenja je 

učna samopodoba, ki vpliva na motivacijo in učenčevo vedenje. Raziskovalci učno uspešnost 

močno povezujejo z motivacijo učečih se. Vpliv učne motivacije na učenje se kaže na štirih 

ravneh: (1) čas, ki ga učeči se nameni za učenje in raziskovanje, (2) oblika učne aktivnosti, ki 

jo učenec izvaja, (3) razpoloženje učečega se do učenja in (4) poglabljanje učne vsebine. 

Različni motivacijski procesi lahko motivacijo med učnim procesom spodbujajo oziroma 

vzdržujejo. Med motivacijske pobudnike, ki pri učencih, dijakih in študentih spodbudijo 

notranjo motivacijo, prištevamo interes, osebne cilje in želje po novem znanju. Interes je 

ključni element za uspešno in kakovostno izobraževanje, ker pri učečih se spodbudi pozornost 

in poveča miselno aktivnost. Dejavniki, ki omogočajo vzdrževanje motivacije med učnim 

procesom, pa so učenčeva samopodoba, ki omogoča razvoj samozavesti pri učenju in različne 

atribucije, ki vplivajo na njihov učni uspeh oziroma neuspeh. Učitelji med poukom izvajajo 

razne aktivnosti in uporabljajo različne učne strategije, da pri učencih, dijakih in študentih 

spodbudijo zanimanje in pritegnejo njihovo pozornost (Juriševič, 2014). Če tovrstne 
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aktivnosti pritegnejo učenca k raziskovanju in poglabljanju znanja, se poveča tudi njihov 

individualni interes. Takrat je učeči se notranje motiviran. Notranja motivacija ali intrinsična 

motivacija prihaja iz notranjosti posameznika, kar pomeni, da se uči, ker želi nekaj novega 

spoznati, razumeti, poglobiti svoje obstoječe znanje in doseči svoj cilj. Pri učenju bodo 

vztrajali kljub težavam in oviram, saj neuspeh dojamejo kot izziv, pri katerem bodo reševali 

probleme in našli pozitivno rešitev. Nasprotna od notranje motivacije je zunanja ali 

ekstrinzična motivacija, ki prihaja zunaj posameznika, kar pomeni, da aktivnosti, ki jih 

pripravi učitelj, ne spodbujajo učenčevih interesov in zanimanja za nova spoznanja. Učeči se 

učijo zgolj zato, da dobijo dobre ocene in da zadovoljijo interese svojih staršev in skrbnikov. 

Neuspehi in ovire jih dodatno demotivirajo in odvračajo od nadaljnjega učenja oziroma 

raziskovanja. V učnem procesu je posebej pomembno spodbujati notranjo motivacijo, kajti 

zunanja motivacija na posameznika lahko deluje v obratni smeri kot notranja, kar pa lahko 

vodi do negativne učne uspešnosti (Marentič Požarnik, 2012). Naravoslovni predmeti so 

učečim se v vzgojno-izobraževalnih ustanovah najmanj priljubljeni predvsem zaradi 

naslednjih razlogov: (1) učni načrt je nasičen z novimi pojmi in teorijami, ki se ne povezujejo 

z vsakodnevnim življenjem, (2) učitelji ne upoštevajo razvojne sposobnosti in interesov 

učečih, zato uporabljajo manj ustrezne oblike in metode poučevanja, (3) učitelji pretežno 

poudarjajo le nižje oblike učenja in premalo višjih miselnih procesov ter (4) nepovezanost 

naravoslovnega izobraževanja z vrednotami življenja (Juriševič, 2014). Zato morajo učitelji 

pri poučevanju naravoslovnih predmetov, zlasti pri kemiji, med učečimi spodbujati učno 

motivacijo in interes za učenje tovrstnih učnih vsebin s povezovanjem vsebin z življenjem 

učečih se, torej podajati vsebine v nekem kontekstu in ne le spodbujati učenja vsebine brez 

konkretne povezave z življenjem. Kemija je ena izmed najtežjih naravoslovnih predmetov, saj 

je kot znanost tudi sama precej abstraktna. Učna uspešnost pri kemiji je zato odvisna tudi od 

spodbujanja motivacije pri učencih, dijakih in študentih (Albulescu in Albulescu, 2015). 

Številne raziskave kažejo, da učitelji kemije v vzgojno-izobraževalnih ustanovah premalo 

spodbujajo reševanje avtentičnih kemijskih problemov (problemov v kontekstu življenja 

učečih se) na višjih kognitivnih stopnjah. To je eden izmed pomembnih vzrokov za 

nerazumevanje kemijskih učnih vsebin in nemotiviranosti učencev ter dijakov (Ibrahim idr., 

2013). Raziskovalci ugotavljajo, da se nemotiviranost do učenja kemije pojavlja tudi med 

študenti na fakultetah. Razlogi za to so: (1) majhna prisotnost študentov na predavanjih, (2) 

pomanjkljivo vključevanje in sodelovanje študentov med predavanji ter (3) nekonstruktiven 

odnos med visokošolskimi učitelji in študenti. Študenti so v raziskavi izrazili, da bi radi med 

predavanji aktivno sodelovali, saj menijo, da bi bili bolj motivirani za učenje in vztrajnejši pri 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                          Barbara Zaman, diplomsko delo 

6 
 

reševanju kemijskih problemov (Osma idr., 2015). Dokazano je, da imajo učeči z visoko 

stopnjo učne motivacije pozitiven odnos do učenja, kažejo velik interes in zanimanje za 

učenje novih učnih vsebin. To nam kaže, da učna motivacija ne vpliva le na lažje razumevanje 

kemijskih učnih vsebin, temveč tudi na odnos in mnenje do kemije, ki si ga ustvari vsak 

posameznik. Če ima posameznik do predmeta pozitivno mnenje, se bo kemijo učil z veseljem 

in zanimanjem, kar bo razvidno tudi v njegovi učni uspešnosti in osebni samozavesti 

(Albulescu in Albulescu, 2015). 

2.2.2 Eksperimentalno delo in učenje z raziskovanjem 

Poleg učne motivacije na razumevanje kemijskih učnih vsebin in zanimanje za kemijo močno 

vpliva tudi eksperimentalno delo (Skvarč, 2014). Pri naravoslovnih predmetih, predvsem pri 

kemiji, sta eksperimentalno delo in učenje z raziskovanjem ključnega pomena. Med 

izvajanjem eksperimenta učeči se pridobivajo podatke, na podlagi katerih lahko izpeljejo 

pravila, zakonitosti in teorije (Skvarč, 2014). Učenje z raziskovanjem omogoča učencem, 

dijakom in študentom učenje na konkretnih avtentičnih kemijskih problemih. Takšen način 

učenja postavlja učence, dijake in študente v ospredje, učitelji pa imajo pri tem vlogo 

usmerjevalca in le preverjajo pravilnost dognanih teorij oziroma spoznanj. Učenci, dijaki in 

študenti pri raziskovalnem učenju o predlagani temi predvidijo metodo raziskovanja, izdelajo 

načrt raziskovanja, izvedejo eksperiment, zapišejo in analizirajo podatke ter oblikujejo 

ugotovitve in predlagajo ideje za nadaljnje raziskovanje. Eksperimentalno-raziskovalni pouk 

tako omogoča pridobivanje izkušenj, spretnosti in snovanje ter izpeljavo enostavnejših in 

manjših raziskav (Tomažič, 2014). Mnogi učitelji kemije trdijo, da večina učencev v osnovni 

šoli laboratorijske vaje dojema kot igro in ne kot del učenja, ob katerem spoznavajo in na 

praktičen način utrjujejo kemijske učne vsebine (Skvarč, 2014). Ker kemija učečim se 

predstavlja veliko težavo pri razumevanju kemijskih pojmov, kot so: atom, molekula, 

kemijska reakcija ipd., je potrebno teoretično znanje podkrepiti še z eksperimentalnim delom, 

kjer učenci kemijske pojme in procese spoznajo na makroskopski ravni, na podlagi opažanj in 

sklepov pa spoznajo kemijske pojme teoretično še na submikroskopski in končno na simbolni 

ravni (Ibrahim idr., 2013). Učiteljeva naloga je, da pri učečih se preveri predznanje in 

razumevanje kemijskih pojmov in procesov ter prepreči možna napačna razumevanja 

obravnavane kemijske učne vsebine. Raziskovalci ugotavljajo, da se napačna razumevanja ne 

pojavljajo le pri učencih, dijakih in študentih, temveč tudi med učitelji (Tomažič, 2014). Prav 

zato je pri kemiji učenje z raziskovanjem izjemnega pomena, saj zmanjšuje razhajanja med 

abstraktnimi pojmi in napačnimi razumevanji. Učitelji morajo svoje učence, dijake in študente 
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navajati na to, da pri eksperimentalno-raziskovalni nalogi kritično razmišljajo o veljavnosti in 

zanesljivosti rezultatov (Skvarč, 2014). 

Poznamo dve vrsti eksperimentalnega dela: demonstracijski eksperiment in samostojno 

eksperimentalno delo. Demonstracijski eksperiment pred učenci lahko izvaja učitelj oziroma 

učenec sam oziroma si med seboj pomagata. Pri samostojnem eksperimentalnem delu učenci, 

dijaki in študenti individualno ali v skupini načrtujejo izvedbo eksperimenta ter analizirajo in 

zapisujejo ugotovitve (opažanje in iz njih ustrezne sklepe). Pri eksperimentiranju se učenci 

naučijo osnovnih eksperimentalnih veščin ter spoznajo lastnosti snovi in njihove nevarnosti 

(Glažar, 2006). Samostojno eksperimentiranje učencem, dijakom in študentom omogoča bolj 

kakovostno znanje kemije in lažje razumevanje kemijskih pojmov ter procesov, saj procese 

spoznavajo in raziskujejo s posredno učiteljevo pomočjo. Demonstracija eksperimenta je 

lahko enako učinkovita kot samostojno eksperimentiranje pod pogojem, da imajo učenci pred 

demonstracijo eksperimenta dobro teoretično razlago in na koncu eksperimentiranja ustrezno 

analizo rezultatov ter natančno razložena opažanja in sklepe (Skvarč, 2014). Pri 

demonstracijskem eksperimentu je potrebno zagotoviti, da vsi učenci izvajanje eksperimenta 

dobro in jasno vidijo. Izvajanje eksperimenta lahko podkrepimo tudi z informacijsko-

komunikacijsko tehnologijo (Devetak, 2006). Nekatere vzgojno-izobraževalne ustanove 

nimajo dovolj finančnih sredstev, da bi zagotovile ustrezne kemikalije in pripomočke za 

izvedbo laboratorijske vaje. Ena izmed rešitev tovrstnega problema je uvedba metode 

mikroeksperimenta, ki nam omogoča, da eksperimente izvajamo v majhnih količinah in s 

cenejšimi pripomočki (Skvarč, 2014). Prednosti takšnega eksperimentiranja so: (1) manjša 

poraba časa, (2) manj  nabavnih stroškov za vse potrebne kemikalije in pripomočke ter (3) 

manj odpadnih kemikalij (Ferk Savec, 2015). 

Učeči so (Ibrahim idr., 2013) dejali, da jih tradicionalni način poučevanja odbija in dolgočasi. 

Prav tako jim ni všeč, da učitelji kemije: (1) preveč razpravljajo o vsebini eksperimenta pred 

začetkom eksperimentiranja, (2) podajajo premalo vprašanj med eksperimentom in po njem, 

(3) demonstracijski eksperiment nadomestijo z video posnetkom eksperimenta in (4) preveč 

pričakujejo od učencev. Raziskovalci opozarjajo, da pri kemiji ni smiselno načrtovati preveč 

laboratorijskih vaj, ker učitelji za pripravo in izvedbo eksperimenta potrebujejo veliko časa. 

Svetujejo, da učitelji kemije načrtujejo manjše število laboratorijskih vaj in te izvedejo 

premišljeno ter kakovostno. Izjemno pomembno je, da učeče pred eksperimentom temeljito 

pripravimo in preverimo njihovo potrebno predznanje in da na koncu eksperimenta 

analiziramo rezultate in bistvene ugotovitve povežemo z novo teorijo (Skvarč, 2014). Študenti 
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so v raziskavi izrazili željo, da bi pri kemiji lahko samostojno eksperimentirali in tako 

samostojno spoznavali nove teorije, zakone in principe (Ibrahim idr., 2013). Eksperimentalne 

dejavnosti v paru oziroma v skupini učence, dijake in študente navajajo na delitev dela, 

upoštevanje mnenj in idej drugih, odgovorno delo in pravično delitev uspeha med vsemi člani. 

Sodelujoči hkrati razvijajo tudi načine komuniciranja, sposobnosti vodenja ter se učijo, kako 

skupaj rešiti raziskovalni problem (Skvarč, 2014).  

2.2.3 Pomen informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) pri kemiji 

Informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) je v današnjem času nepogrešljiva stalnica, s 

katero se lahko izobražujemo in spoznavamo svet okoli sebe. Otroci sodobno IKT spoznavajo 

preko igranja računalniških igric in z obiskovanjem spletnih strani. Računalniška pismenost 

posameznikov se najbolj odraža v šolah, kjer se pri predmetih soočijo z uporabo računalnika, 

osebnimi odzivnimi sistemi (klikerji), interaktivnimi tablami ipd (Moravec, 2014). Uporaba 

vizualizacijskih sredstev v vzgojno-izobraževalnih ustanovah je izjemno pomembna, saj 

učence, dijake in študente dodatno motivira in usmerja njihovo pozornost k učnim vsebinam 

(Moravec, 2014; Devetak, 2006). Informacijsko-komunikacijska tehnologija je za poučevanje 

kemije izjemno pomembna, saj učitelji na ta način laže predstavijo kemijske pojme na vseh 

treh ravneh (makroskopska, submikroskopska in simbolna raven), preverjajo znanje učečih in 

omogočajo posredovanje najnovejših informacij, ki jih dobijo na spletu (Moravec, 2014). Pri 

izbiranju informacij s spleta moramo biti kritični, saj je veliko vsebin lahko tudi napačnih 

(Devetak, 2006). Za načrtovanje učne ure z vključevanjem vizualizacijskih elementov je 

potrebno didaktično in tehnično znanje, saj mora biti izbor IKT primeren razvojni stopnji 

otrok. Med osnovne vizualizacijske elemente spadajo: 2D in 3D slikovno gradivo, animacije, 

fotografije, sheme, avdio in videoposnetki, pojmovne mreže, miselni vzorci, grafični prikazi 

itd (Moravec, 2014).  

Pojavlja se vprašanje, ali je primerno v vsako učno uro vključevati IKT. Raziskovalci 

opozarjajo, da mora biti izbira vizualizacijskega elementa pri načrtovanju učne ure skrbna, 

kritična in premišljena. Izbira ustrezne IKT mora biti vezana na operativni učni cilj, ki ga 

želimo v učni uri doseči. Pomembno je, da IKT v pouk ni vključena le zato, da se učitelji 

pohvalijo, da poučujejo na sodoben način, ampak mora imeti skrbno izbrano izobraževalno 

vrednost. Dandanes učitelji pri poučevanju velikokrat uporabljajo predstavitve, ki 

predstavljajo oporo pri razlaganju kemijske učne vsebine. Učenci medtem z drsnic v zvezke 

prepisujejo zapisano besedilo in odgovarjajo na zastavljena vprašanja. Poučevanje na takšen 
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način vodi k pasivnemu in nezanimivemu pouku, kar se odraža tudi med učečimi, saj se med 

učno uro dolgočasijo. Poučevanje kemijskih učnih vsebin naj temelji na eksperimentalno-

raziskovalnem pouku, kar pomeni, da učenci, dijaki in študenti preko eksperimentalnih 

delavnic samostojno odkrivajo nova spoznanja in pri tem razvijajo svoje spretnosti in veščine. 

To potrjuje, da mora poučevanje kemije temeljiti predvsem na aktivnem pouku. 

Informacijsko-komunikacijska tehnologija ne sme nadomestiti vseh eksperimentalno-

raziskovalnih aktivnosti (Moravec, 2014), temveč mora biti v pouk vključena le kot dodatek, 

ki omogoča zbiranje eksperimentalnih podatkov, analizo rezultatov ter predstavitev rezultatov 

eksperimentalno-raziskovalnega dela (Ferk Savec, 2015).  

Znano je, da si ljudje zapomnimo 10 % tistega, kar preberemo, 20 % tistega, kar slišimo, 30 

% tistega, kar vidimo, 50 % tistega, kar vidimo in slišimo, 70 % tistega, o čemer govorimo in 

zapišemo ter 90 % tistega, kar naredimo sami. Povzamemo lahko, da IKT ni smiselno 

vključevati v vsako učno uro, saj si učenci snov najbolje zapomnijo takrat, ko samostojno 

raziskujejo (Ferk Savec, 2015). 

Ali učitelji pri poučevanju uporabljajo IKT? 

Hiter razvoj sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije je spremenil življenje ljudi, 

olajšal fizično delo in spremenil način poučevanja in učenja. Informacijsko-komunikacijska 

tehnologija dobi izobraževalno vrednost takrat, ko jo učitelji v učnem procesu začnejo 

ustrezno uporabljati. Za vključitev sodobne tehnologije v izobraževalni proces pa učitelji 

potrebujejo ustrezne kompetence in informacijsko usposobljenost (Zhou idr., 2010). 

Raziskava (Devetak, 2006) kaže, da je le 48, 2 % slovenskih šol pri pouku kemije uporabljalo 

informacijsko-komunikacijsko tehnologijo. Razloga za to sta bila pomanjkanje znanja o 

računalništvu ter slaba opremljenost šol z računalniki, projektorji idr. Učitelj so se zavedali, 

da so internetne strani novi viri informacij, zato so učencem velikokrat ponudili izdelavo 

seminarskih nalog s pomočjo spleta. To pa je lahko zopet predstavljajo težavo, saj veliko 

učencev doma še ni imelo internetnega dostopa.  

Raziskava (Zhou idr., 2010) kaže, da si večina današnjih učiteljev (70 %) poučevanje brez 

IKT ne predstavlja več. Mnogi namreč menijo, da uporaba računalnika prihrani veliko truda 

in časa za pripravo učne ure, poenostavi poučevanje, učence bolje motivira za učenje ter 

omogoča hitro in učinkovito pridobivanje najnovejših informacij. Rezultati raziskave (Zhou 

idr., 2010) kažejo, da večina učiteljev še nima ustreznega računalniškega znanja za uporabo 
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kemijskih programov. Potrebno bi bilo dodatno izobraževanje starejših učiteljev kemije, da bi 

izpopolnili računalniško znanje in usvojili znanje ter spretnosti na novih kemijskih programih. 

Učitelji bi na ta način lahko demonstracijske mikroeksperimente večkrat podprli s flex 

kamero, videoposnetki in animacijo, kar bi pripomoglo k lažji predstavitvi posameznega 

eksperimenta. Ker se bo informacijsko-komunikacijska tehnologija še naprej hitro razvijala, 

bi morali učitelji kemije računalniško znanje o uporabi kemijskih programov stalno 

izpopolnjevati (Zhou idr., 2010).  

2.3 Katere kemijske učne vsebine predstavljajo učečim največji izziv? 

Kemija je med vsemi naravoslovnimi predmeti v vzgojno-izobraževalnih ustanovah najmanj 

priljubljena, saj morajo učenci, dijaki ali študenti pri učenju razumeti veliko novih abstraktnih 

pojmov in zapletenih procesov (Juriševič idr., 2008). Učni načrt kot krovni dokument 

predmeta vsem učiteljem kemije naroča, da učeče seznanijo s predpisano kemijsko učno 

vsebino ter da preko eksperimentalno-raziskovalnih dejavnosti oblikujejo skrb za okolje, se 

zavedajo ohranjanja in varovanja skupne prihodnosti ter da učencem razvijejo kognitivne in 

motorične sposobnosti (Yunus, 2013). Učenci v osnovni šoli pri predmetu kemija v 8. in 9. 

razredu po trenutnem veljavnem učnem načrtu spoznajo naslednje večje vsebinske sklope: (1) 

Zgradba snovi, (2) Elementi v periodnem sistemu, (3) Povezovanje delcev, (4) Kisline, baze 

in soli, (5) Kemijske reakcije, (6) Družina ogljikovodikov s polimeri, (7) Kisikova družina 

organski spojin, (8) Dušikova družina organskih spojin in (9) Količinski odnosi (Bačnik idr.,  

2011). 

Učenci v osnovni šoli spoznajo le osnovne značilnosti posameznih kemijskih učnih vsebin, 

dijaki in študenti, ki imajo v izobraževalnem programu predmet kemija, pa tovrstne kemijske 

učne vsebine obravnavajo bolj specifično in poglobljeno (Ferk Savec, 2014). Med učenci, 

dijaki in študenti se zaradi obsežnih kemijskih učnih vsebin lahko pojavljajo težave z 

razumevanjem. Rezultati raziskave (Ferk Savec idr., 2007) kažejo, da ima v osnovni šoli 

večina učencev težave z naslednjimi kemijskimi vsebinami: (1) Povezovanje delcev, (2) 

Količinski odnosi, (3) Kisline, baze in soli, (4) Kemijske reakcije, (5) Družina ogljikovodikov 

in (6) Kisikove organske spojine. Vzrok za nerazumevanje tovrstnih učnih vsebin je 

nepoznavanje ali napačno poznavanje kemijskih pojmov, ki so ključni za nadaljnjo obravnavo 

in razumevanje novih kemijskih učnih vsebin. V srednji šoli imajo dijaki največ težav pri 

razumevanju kemijskih vsebinskih sklopov, kot so: (1) Spremembe, (2) Simbolni zapis in 

množina snovi, (3) Reaktivnost molekul organskih spojin in (4) Gradniki snovi. Učitelji v 
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srednji šoli opažajo, da se težave pri razumevanju pojavljajo pri tistih kemijskih učnih 

vsebinah, kjer dijaki nimajo ustreznega predznanja iz osnovne šole. To učitelju pri 

poučevanju predstavlja veliko težavo, saj mora najprej odpraviti napačna razumevanja in šele 

nato nadaljevati poglobljeno obravnavo kemijskih učnih vsebin (Ferk Savec idr., 2007). 

Raziskovalci (Calis, 2010) trdijo, da morajo učitelji v osnovnih šolah napačna oziroma 

pomanjkljiva razumevanja kemijskih pojmov čim prej odpraviti in način poučevanja 

prilagoditi tako, da bodo vsi učenci usvojili zahtevano znanje. Mnogi se sprašujejo, kako 

preprečiti oziroma zmanjšati pojavljanje napačnega razumevanja med učečimi in kaj storiti, 

da bo kemija kot naravoslovna veda med učenci, dijaki in študenti bolj priljubljena. 

Anketirani učitelji (Ferk Savec idr., 2007) so predlagali, da je potrebno v pouk kemije vpeljati 

več samostojnega eksperimentalnega dela učencev oziroma delo v paru, naloge morajo biti 

raziskovalnega tipa, kemijski pojmi morajo biti kvalitetneje predstavljeni na vseh treh ravneh, 

v pouk kemije je potrebno vpeljati  terensko delo, projektno delo oziroma igro vlog. Aktivni 

način poučevanja učence, dijake in študente motivira k nadaljnjemu učenju in raziskovanju, 

kar pomeni, da se med učečimi izoblikuje pozitiven pogled na učenje kemije. Odnos učencev, 

dijakov in študentov do kemije bi bil boljši, če bi učitelji pri pouku uporabljali različne oblike 

in metode dela ter da bi učeče k razmišljanju in poglabljanju obstoječega znanja pritegnili z 

različnimi aktivnimi učnimi metodami (Yunus, 2013).    

2.4 Pogled študentov na srednješolsko kemijo 

Večina študentov ima zaradi preobsežne in prezahtevne učne vsebine o srednješolski kemiji 

negativno mnenje. Želijo si, da bi bila kemija bolj zanimiva in privlačna, saj menijo, da je 

izjemno pomembna za razumevanje določenih pojavov in procesov na Zemlji (Yunus in Ali, 

2013). Tudi učitelji kemije si želijo, da bi bili njihovi učenci oziroma dijaki na kemijskem 

področju uspešni in da bi odkrivali nova spoznanja (Yunus, 2013). Raziskava (Yunus, 2013) 

kaže, da na študentov odnos do kemije močno vplivajo: (1) samostojno eksperimentalno delo, 

(2) informacijsko-komunikacijska tehnologija, (3) projektno delo, (4) terensko delo, (5) 

aktivne metode in oblike dela učitelja in (6) osebni interes. 85 % študentov ima do kemije 

pozitiven odnos, če lahko eksperimentira in rešuje raziskovalne naloge (Yunus in Ali, 2013; 

Moravec, 2014). Velik vpliv na odnos študentov do kemije ima tudi sodobna tehnologija. 

Študentje IKT uporabljajo za pridobivanje novih informacij, zbiranje eksperimentalnih 

podatkov oziroma za lažje razumevanje in predstavitev trojne narave kemijskega pojma ali 

procesa (Moravec, 2014). 
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Največji vpliv na to, kakšen odnos bodo oblikovali študenti do srednješolske kemije, pa so 

učiteljeve metode in oblike dela. Učitelj kemije, ki do svojega predmeta izraža pozitivna 

čustva in med poučevanjem uporablja različne aktivne učne strategije, svoje učence oziroma 

dijake bolj motivira za učenje in raziskovanje kemijskih učnih vsebin. Posledično tudi učenci 

oziroma dijaki do predmeta izražajo pozitiven odnos, kar poveča učno uspešnost in 

samopodobo. Učenci in dijaki tako novo kemijsko učno vsebino oziroma nov naravoslovni 

problem sprejemajo kot izziv, ki jih žene k novemu spoznanju (Yunus, 2013). 

2.5 Namen raziskave in raziskovalna vprašanja 

Namen raziskave v okviru diplomskega dela je ugotoviti, kakšen pogled imajo študenti 1. 

letnika Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani iz različnih smeri Dvopredmetni učitelj na 

srednješolsko kemijo. Z raziskavo želimo ugotoviti, katere poučevalne pristope uporabljajo 

učitelji pri pouku kemije v srednji šoli za spodbujanje učne motivacije pri dijakih in kakšno 

mnenje imajo o tem ter katere kemijske učne vsebine so bile študentom v srednji šoli 

najzanimivejše. 

V okviru raziskave so bila zastavljena naslednja raziskovalna vprašanja:  

(1) Kateri elementi srednješolske kemije so spodbudili največje zanimanje za učenje 

kemije pri študentih, ko so bili še v  srednji šoli? 

(2) Katere zunanje spodbude za učenje kemije so prevladovale pri študentih, ko so bili še 

v srednji šoli? 

(3) Koliko eksperimentalnega dela, informacijsko-komunikacijske tehnologije in drugih 

poučevalnih postopkov so bili študenti, ko so bili še v srednji šoli, deležni pri pouku 

kemije? 

(4) Katere kemijske učne vsebine so bile študentom, ko so bili še v srednji šoli, pri 

predmetu kemija najzanimivejše? 
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3 METODA DELA 

3.1 Udeleženci 

V raziskavi, ki je potekala na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, je sodelovalo 126 

študentov prvega letnika študijskega programa prve stopnje iz različnih smeri 

dvopredmetnega učitelja: kemija in gospodinjstvo, biologija in gospodinjstvo, kemija in fizika 

ter kemija in biologija. Študenti, ki so bili vključeni v raziskavo, prihajajo iz različnih srednjih 

šol po Sloveniji. V raziskavi je sodelovalo 91 študentk in 35 študentov. Njihova povprečna 

starost je 19,4 let. S poklicno maturo se je v študijski program dvopredmetni učitelj vpisalo 18 

študentov, 108 študentov pa s splošno maturo z različnimi maturitetnimi predmeti 

(biotehnologija, psihologija, sociologija, biologija, fizika, nemščina, geografija, zgodovina...). 

Predmet kemija je za maturitetni predmet izbralo le 14 študentov. 

3.2 Opis inštrumenta 

Anketni vprašalnik je vseboval uvodno pojasnilo o vsebini vprašalnika, namenu raziskave in 

navodilu za izpolnjevanje. Vprašalnik je bil sestavljen iz treh delov. Prvi del je vseboval devet 

vprašanj, ki se nanašajo na anketirančeve osebne podatke (spol, starost, smer srednjega 

šolanja, splošni podatki o maturi, maturitetni predmeti in dosežena ocena pri kemiji v 

posameznem letniku). Drugi del vprašalnika je bil sestavljen iz dvainštiridesetih trditev 

zaprtega tipa, s katerimi so se anketiranci bolj ali manj strinjali. Anketirani študenti so svoje 

mnenje izrazili s pomočjo 5-stopenjske Likartove lestvice (1-popolnoma se ne strinjam, 2-ne 

strinjam se, 3-neodločen, 4-strinjam se in 5-popolnoma se strinjam). Zadnji del pa je temeljil 

na dveh vprašanjih odprtega tipa. Dvainštirideset vprašanj drugega dela anketnega vprašalnika 

je bilo razdeljenih na sedem področij: (1) zanimanje za učenje kemije v srednji šoli, (2) 

zunanje spodbude za učenje kemije v srednji šoli, (3) eksperimentalno delo pri pouku kemije 

v srednji šoli, (4) informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) pri pouku kemije v srednji 

šoli, (5) drugi postopki poučevanja kemije v srednji šoli, (6) zanimivost kemijskih učnih 

vsebin v srednji šoli po mnenju študentov in (7) najzanimivejše kemijske učne vsebine v 

srednji šoli po mnenju študentov Anketni vprašalnik je bil natisnjen na štirih straneh A3 

formata, pripravljen kot zgibanka. Vzročne postavke anketnega vprašalnika so podane v 

prilogi 1. Celoten vprašalnik je na voljo zainteresiranim raziskovalcem na Katedri za kemijo 

in kemijsko izobraževanje Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. 
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3.3 Potek raziskave 

Raziskava je temeljila na deskriptivni neeksperimentalni

raziskovanja. Anketiranje je potekalo 
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4 REZULTATI 

4.1 Rezultati drugega dela anketnega vprašalnika

4.1.1 Zanimanje za učenje kemije v srednji šol

Graf 1 prikazuje povprečno oceno 

in standardni odklon (SD) od povpre

zanimanja za kemijo so prevladovale pri študentih, ko so bili ti še v s

Graf 1: Komponente notranje motivacije, ki so prevladovale pri študentih Pedagoške fakultete, 

ko so bili še v srednji šoli. 

3,39
3,78

1,09 0,95

0

1

2

3

4

5

1. 
Srednješolska 
kemija mi je 

bila zelo 
zanimiva.

2. Spoznal/a 
sem, da je 

kemija zelo 
povezana z 

vsakodnevnim 
življenjem.

P
o

v
p

re
čn

a
 r

ed
n

o
st

 z
 o

d
st

o
p

a
n

je
m

Pedagoška fakulteta                                          Barbara Zaman, diplomsko delo

Raziskava je temeljila na deskriptivni neeksperimentalni in kvantitativni metodi pedagoškega 

Anketiranje je potekalo v zimskem semestru na začetku študijskega leta 

Zbrani podatki so bili analizirani s programom Excel

je bila izračunana povprečna vrednost (M) odgovora pri posamezni 

trditvi in standardni odklon (SD) od povprečja vrednosti posamezne trditve

o, bolj se anketirani študenti strinjajo s posamezno trditvijo. Nižje kot je 

mezno trditev, manj se študenti strinjajo s to trditvijo.

Rezultati drugega dela anketnega vprašalnika 
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V sklopu trditev, predstavljenih v grafu 1
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študente v srednji šoli pri pouku kemije
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predstavljenih v grafu 1, se študenti Pedagoške fakultete najbolj 

trditvijo, da je kemija povezana z vsakodnevnim življenjem. Iz tega je mogo

pouku kemije najbolj zanima razlaga, ki je bila podkrepljena s 

življenja. Naši rezultati se skladajo tudi z raziskavo (Juriševi
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odklona (1,38) in hkrati najnižja povprečna ocena s trditvijo (2,94)
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Iz grafa 2 je razvidno, da so se študenti Pedagoške fakultete najbolj strinjali s trditvijo, da 

učitelji vplivajo na pozitiven pogled na kemijo, vendar pa je povprečna ocena dokaj nizka ter 

standardni odklon dokaj visok, kar kaže na različnost vodenja pouka srednješolske kemije. Ta 

ugotovitev je v skladu z ugotovitvijo zgoraj, da učitelji ne izvajajo pouka srednješolske 

kemije, da bi bil ta dijakom v izziv. Druga najvišje ovrednotena trditev je, da so se dijaki 

kemijo učili zato, da so zadovoljili pričakovanja svoje okolice. Naši rezultati se skladajo s 

teorijo, ki pravi, da se učeči učijo zgolj zato, da dobijo dobre ocene in da zadovoljijo interese 

svojih staršev in skrbnikov (Marentič Požarnik, 2012). Ta podatek kaže, da se veliko otrok uči 

zgolj zato, da bodo dobili določeno število točk, ki so potrebne za vpis v nadaljnje 

izobraževanje oziroma, da čim prej zaključijo šolanje in si poiščejo službo. Najmanj pa so se 

anketirani študenti strinjali s trditvijo, da se doma pogovarjajo o tem, kaj so se učili pri kemiji. 

Ta podatek kaže, da so se starši anketiranih študentov, ko so bili še srednješolci, premalo 

zanimali za vsebine kemije, ki so jih pri pouku obravnavali. Tudi to lahko kaže na dejstvo, da 

družba ne vidi pomena kemije, zato se o teh temah v splošnem ne razpravlja zunaj 

specifičnega okolja, kjer je tema pomembna. Hkrati pa so bile tudi trditve, ki kažejo na 

dijakovo samoiniciativno razmišljanje o vsebinah kemije zunaj šole, ocenjene nizko z 

manjšim standardnim odklonom, kar kaže na homogeno strukturo razmišljanja med 

slovenskimi mladimi o tem, da vsebine kemije niso vredne razmišljanja zunaj šole. Ta 

ugotovitev ni v skladu s tem, da dijaki vidijo kemijo kot pomembno vedo za njihovo življenje, 

čeprav so v srednji šoli ugotovili, da je kemija povezana z vsakodnevnim življenjem.  

4.1.3 Eksperimentalno delo pri pouku kemije v srednji šoli 

Graf 3 prikazuje povprečno oceno (M) posameznih trditev, ki so jo podali anketirani študenti, 

in standardni odklon (SD) od povprečne vrednosti. Zbrani podatki v grafu kažejo, kakšno 

mnenje imajo študenti o eksperimentalnem delu pri predmetu kemija, ko so bili še v srednji 

šoli. 
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Graf 3: Mnenje študentov Pedagoške fakultete

ko so bili še v srednji šoli. 

V sklopu trditev, predstavljenih v grafu 3

bila navodila za laboratorijsko delo jasna. 

so študenti ocenili trditev, da so jim dobro razlo

razumevanju kemijske učne vsebine

razloženi rezultati laboratorijskega dela omog

po mnenju študentov. Naši rezultati se skladajo s teorijo, ki pravi, da u

učno vsebino bolje razumejo, č

na koncu eksperimentiranja ustrezna analiza rezultatov ter natan

sklepi (Skvarč, 2014). Študenti so se n

poročila laboratorijskih del. Ta podatek kaže, da 

raziskovali in eksperimentirali

zanimivo. Vzroke za to ter pobude dijakom

ustrezno izvajali, je potrebno še raziskati.

4.1.4 Informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) pri pouku kemije v srednji šoli

Graf 4 prikazuje povprečno oceno 

in standardni odklon (SD) od povpre

študenti o informacijsko-komunikacijski tehnologiji (IKT) pri predmetu kemija, ko so bili

srednji šoli.  

2,94

1,38

0

1

2

3

4

5

8. Veliko smo 
samostojno ali v 

parih 
eksperimentirali 

(laboratorijsko delo).

laboratorijske vaje so 
mi bila vedno jasna, 
zato sem vedel/a, kaj 

P
o

v
p

re
čn

a
 v

re
d

n
o

st
 z

 o
d

st
o

p
a

n
je

m

Pedagoška fakulteta                                          Barbara Zaman, diplomsko delo

Pedagoške fakultete o eksperimentalnem delu pri predmetu kemija, 

predstavljenih v grafu 3, so se študenti najbolj strinjali s trditvijo, 

bila navodila za laboratorijsko delo jasna. Za 0,03 točke manj od najvišje povpre

, da so jim dobro razloženi rezultati laboratorijskih vaj

čne vsebine. Iz tega lahko sklepamo, da eksperimentiranje in dobro 

razloženi rezultati laboratorijskega dela omogočajo lažje razumevanje kemijskih

rezultati se skladajo s teorijo, ki pravi, da učenci in dijaki kemijsko 

no vsebino bolje razumejo, če je pred eksperimentalnim delom dobra teoreti

na koncu eksperimentiranja ustrezna analiza rezultatov ter natančno razložena opažanja in 

Študenti so se najmanj strinjali s trditvijo, da so kot dijaki radi pisali 

Ta podatek kaže, da so v vzorec zajeti študenti kot dijaki radi 

raziskovali in eksperimentirali, medtem ko jim pisanje poročil o laboratorijskem delu ni 

pobude dijakom, da bi tudi te aktivnosti eksperiment

je potrebno še raziskati.  

komunikacijska tehnologija (IKT) pri pouku kemije v srednji šoli

no oceno (M) posameznih trditev, ki so jo podali anketirani študenti

od povprečja. Zbrani podatki v grafu kažejo, kakšno mnenje imajo 

komunikacijski tehnologiji (IKT) pri predmetu kemija, ko so bili

3,32 3,29
2,74

1,14 1,22 1,26

20. Navodila za 
laboratorijske vaje so 
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počnem.
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bili zelo dobro 
razloženi in so mi 
zelo pomagali pri 
razumevanju učne 

vsebine.

29. Rad/a sem pisala 
poročila 

laboratorijskega dela.
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so v vzorec zajeti študenti kot dijaki radi 

boratorijskem delu ni 

, da bi tudi te aktivnosti eksperimentalnega dela 
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Graf 4: Mnenje študentov Pedagoške fakultete o informacijsko

predmetu kemija, ko so bili še v srednji šoli.

V sklopu trditev informacijsko

trditvijo, da pri kemiji v srednji šoli

informacij na medmrežju. Za 0,84 to

študenti ocenili trditev, da u

predstavitve nove učne vsebine

nove kemijske učne vsebine uporabljajo informacijsko

rezultati se skladajo z raziskavo (Zhou idr

poučevanje brez informacijsko

študenti so se najmanj strinjali s trditvijo

pri laboratorijskem delu. Iz tega lahko sklepamo, da 

podprto z IKT, čeprav so šole opremljene z ra

omogočajo računalniške meritve, vendar jih u

potrebno raziskati, hkrati pa uč

tovrstno tehnologijo pogosteje uporabljali, saj bi tako tudi spodbudili interes u

dijakov, da bi se kemijo učili. 

kemije izjemno pomembna, ker (1) u

pojme na vseh treh ravneh (makroskopska, submikroskopska in simbolna rave

preverjajo znanje učencev in dijakov
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Mnenje študentov Pedagoške fakultete o informacijsko-komunikacijski tehnologiji pri 

predmetu kemija, ko so bili še v srednji šoli. 

informacijsko-komunikacijska tehnologija so se študent

pri kemiji v srednji šoli niso samostojno uporabljali računalnikov

Za 0,84 točke manj od najvišje povprečne vrednosti (3,61) so 

študenti ocenili trditev, da učitelji pri pouku kemije redko uporabljajo pripravljene 

vsebine. Iz tega lahko sklepamo, da učitelji v srednji šoli pri podajanju 

ne vsebine uporabljajo informacijsko-komunikacijsko tehnologijo. 

rezultati se skladajo z raziskavo (Zhou idr., 2010), ki pravi, da si večina današnjih u

evanje brez informacijsko-komunikacijske tehnologije ne predstavlja

so se najmanj strinjali s trditvijo, da pri pouku kemije večkrat uporabljajo ra

em delu. Iz tega lahko sklepamo, da laboratorijsko delo v srednjih šolah ni 

eprav so šole opremljene z računalniki in tudi različ

unalniške meritve, vendar jih učitelji redko uporabljajo. Vzroke za to bi bi

ti pa učitelje spodbuditi s stalnim strokovnim izobraževanj

tovrstno tehnologijo pogosteje uporabljali, saj bi tako tudi spodbudili interes u

čili. Informacijsko-komunikacijska tehnologija 

kemije izjemno pomembna, ker (1) učitelji na ta način laže predstavijo abstraktne kemijske 

pojme na vseh treh ravneh (makroskopska, submikroskopska in simbolna rave

encev in dijakov, (3) omogočajo posredovanje najnovejših informacij, ki 
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1,10
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iskanje informacij na 
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19. Pri pouku kemije smo 
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jih dobijo na spletu, in (4) spodbudijo u

(Moravec, 2014; Zhou idr., 2010).

4.1.5 Drugi postopki poučevanja kemije v srednji šoli

Graf 5 prikazuje povprečno oceno

in standardni odklon (SD) od povpre

študenti o drugih poučevalnih 

Graf 5: Mnenje študentov Pedagoške fakultete o 

kemija, ko so bili še v srednji šoli.

V sklopu trditev, predstavljenih v grafu 5

trditvijo, da učitelji pri pouku kemije po

idr. Študenti se s trditvijo, da uč

niso povsem strinjali, kar kaže

nove metode in oblike dela. Najma

pri razlagi pojmov nikoli niso uporabljali slik delcev.

srednjih šolah kemijske pojme 

naloge pogosto pojavljajo tudi na maturitetnih preizkusih znanja.

2013) kaže, da dijaki teoretično razlago kemijskega pojma oziro

uporabi makroskopske ali submikroskopske ravni 

3,24

1,94
1,32

1,07

0

1

2

3

4

5

9.
 U
č
it

el
j/

ic
a 

je
 p

og
os

to
 

up
or

ab
lj

al
/a

 m
od

el
e 

za
 p

ri
ka

z 
m

ol
ek

ul
, k

ri
st

al
ov

.

10
. U
č
it

el
j/

ic
a 

ni
 n

ik
ol

i p
ri

 
ra

zl
ag

i p
oj

m
ov

 u
po

ra
bi

la
 s

li
k 

de
lc

ev
 (

m
ol

ek
ul

, a
to

m
ov

, 
io

no
v)

, s
 k

at
er

im
i 

bi
 …

P
o

v
p

re
čn

a
 v

re
d

n
o

st
 z

 o
d

st
o

p
a

n
je

m

Pedagoška fakulteta                                          Barbara Zaman, diplomsko delo

in (4) spodbudijo učeče k sodelovanju in učenju kemijske u

(Moravec, 2014; Zhou idr., 2010). 

čevanja kemije v srednji šoli 

no oceno (M) posameznih trditev, ki so jo podali anketirani študenti

od povprečja. Zbrani podatki v grafu kažejo, kakšno mnenje imajo 

evalnih postopkih pri predmetu kemija, ko so bili še v srednji šoli.

je študentov Pedagoške fakultete o drugih poučevalnih postopkih

še v srednji šoli. 

predstavljenih v grafu 5, so se študenti Pedagoške fakultete

itelji pri pouku kemije pogosto uporabljajo modele za prikaz molekul, kristalov

, da učitelji kemije uporabljajo veliko različnih nač

, kar kaže, da učitelji v srednji šoli v svoj stil poučevanje 

. Najmanj pa so se anketirani študenti strinjali s trditvijo

pri razlagi pojmov nikoli niso uporabljali slik delcev. Iz tega lahko sklepamo

kemijske pojme predstavljajo tudi na submikroskopski rav

naloge pogosto pojavljajo tudi na maturitetnih preizkusih znanja. Raziskava (Yunus in Ali, 

čno razlago kemijskega pojma oziroma procesa raj

makroskopske ali submikroskopske ravni predstavitve. Učitelj svoje u
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lahko motivira in spodbuja k aktivnem u

(Ferk Savec, 2014).  

4.1.6 Zanimivost kemijskih u

Graf 6 prikazuje povprečno ocen

in standardni odklon (SD) od povpre

učnih vsebin v srednji šoli pri študentih

Graf 6: Zanimivosti kemijskih u

V sklopu trditev, predstavljenih

trditvijo, da učna vsebina ni bila težko razumljiva. 

strinjali s trditvijo, da jim kemijsko ra

ovrednotena trditev, da pri pisanju ena

da so imeli študenti težave pri pisanju ena

kemija sodi med težje razumljive

tako zaznavajo tudi dijaki v srednji šoli

morajo učenci, dijaki in študenti pri u

zapletenih procesov (Juriševič

učečimi lahko pojavijo težave z razumevanjem (Ferk Savec, 2014). Da napa
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lahko motivira in spodbuja k aktivnem učenju z različnimi metodami in oblikami pou

Zanimivost kemijskih učnih vsebin v srednji šoli po mnenju študentov

no oceno (M) posameznih trditev, ki so jo podali anketirani študenti

od povprečja. Zbrani podatki v grafu kažejo zanimivosti kemijskih 

nih vsebin v srednji šoli pri študentih. 

Zanimivosti kemijskih učnih vsebin v srednji šoli po mnenju študentov

predstavljenih v grafu 6, so se študenti Pedagoške fakultete

na vsebina ni bila težko razumljiva. Nekoliko manj, za 0,03 to

da jim kemijsko računanje ni povzročalo težav. Z najnižjo oceno

, da pri pisanju enačb kemijskih reakcij niso imeli težav

težave pri pisanju enačb kemijskih reakcij. Podatek ni presenet

razumljive predmete, ker vsebuje veliko abstraktnih pojmov

aki v srednji šoli. Kemija sodi med najtežje naravoslovne predmete, saj 

enci, dijaki in študenti pri učenju razumeti veliko novih abstraktnih pojmov in 

zapletenih procesov (Juriševič idr., 2008). Zaradi obsežnih kemijskih uč

imi lahko pojavijo težave z razumevanjem (Ferk Savec, 2014). Da napa

imi zmanjšamo oziroma preprečimo, so v raziskavi (Ferk Savec idr., 2007) 
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anketirani učitelji predlagali, da je v pouk potrebno vklju

eksperimentalnega dela učencev oziroma delo v paru, naloge morajo biti raziskovalnega tipa, 

kemijski pojmi morajo biti kvalitetneje predstavlj

potrebno vpeljati terensko delo oziroma projektno u

4.1.7 Najzanimivejše kemijske u

Graf 7 prikazuje povprečno oceno 

in standardni odklon (SD) od povpre

vsebine so bile študentom, ko so bili še v srednji šoli

Graf 7: Katere kemijske učne vsebine s

srednji šoli, najzanimivejše? 

Iz sklopov trditev, predstavljenih v 

šoli najmanj zanimive kemijsk

kemijskega računanja in kemijske vezi

so bile vsebine o beljakovinah, o

in soleh. Podatki kažejo, da so med dijaki najbolj zanimive

povezane z življenjskim okoljem. 

2007), ki kaže, da so imeli dijaki najve

vsakodnevnim življenjem (simbolni zapis in mn

spojin…).  
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itelji predlagali, da je v pouk potrebno vključiti ve

čencev oziroma delo v paru, naloge morajo biti raziskovalnega tipa, 

kemijski pojmi morajo biti kvalitetneje predstavljeni na vseh treh ravneh in v pouk je 

potrebno vpeljati terensko delo oziroma projektno učno delo. 

Najzanimivejše kemijske učne vsebine v srednji šoli po mnenju študentov

no oceno (M) posameznih trditev, ki so jo podali anketirani št

od povprečja. Zbrani podatki v grafu kažejo, katere kemijske u

vsebine so bile študentom, ko so bili še v srednji šoli, pri predmetu kemija najzanimivejše

čne vsebine so bile pri študentih Pedagoške fakultete, ko so bili še 

predstavljenih v grafu 7, lahko ugotovimo, da so bile študentom

kemijske učne vsebine o redoks reakcijah, reševanju

in kemijske vezi. Najbolj priljubljene kemijske vsebine med študenti pa 

so bile vsebine o beljakovinah, ogljikovih hidratih  in maščobah ter vsebine 

da so med dijaki najbolj zanimive kemijske uč

povezane z življenjskim okoljem. Naši rezultati se skladajo z raziskavo (Ferk Savec idr., 

, ki kaže, da so imeli dijaki največ težav s kemijskimi vsebinami, ki niso povezane z 

imbolni zapis in množina snovi, reaktivnost molekul organskih 
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4.2 Rezultati tretjega dela anketnega vprašalnika 

Zadnji del vprašalnika je temeljil na dveh vprašanjih odprtega tipa. Prvo vprašanje se je 

glasilo: Kaj je bilo študentom pri pouku kemije v srednji šoli najbolj všeč? Drugo vprašanje 

pa je bilo: Kaj vam je bilo pri srednješolskem pouku kemije še posebno všeč? Po analizi 

rezultatov je bilo ugotovljeno, da je na prvo vprašanje odgovorilo 76 anketiranih študentov, na 

drugo vprašanje pa 81 študentov. Večini študentov (N = 38) je bilo pri srednješolski kemiji 

najbolj všeč: (1) izvajanje eksperimentalnega dela v skupinah oziroma v parih, (2) 

podkrepljena razlaga kemijske učne vsebine z demonstracijskim eksperimentom oziroma s 

primeri iz vsakodnevnega življenja, (3) uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije pri 

pouku kemije in (4) zanimivi učbeniki za kemijo v srednji šoli. Nekaj anketiranih študentov 

pa je podajalo tudi smešne in neresne odgovore, ki so se nanašali na videz učitelja oziroma na 

dogodke, ki so jih dijaki storili pri pouku kemije.  

Večini anketiranih študentov (N = 44) pa pri kemiji niso bili všeč: (1) učiteljeva razlaga, ki je 

bila monotona, površna ali prebrana iz knjige oziroma računalniške projekcije, (2) neprimeren 

odnos med učiteljem in dijakom, ker je učitelj imel do dijakov avtoritaren odnos, jih verbalno 

poniževal in podcenjeval in (3) učiteljeva razlaga, ki ni bila povezana s cilji iz učnega načrta. 

Dvema anketiranima študentoma pa srednješolska kemija ni bila všeč, ker se jima je pri 

eksperimentalnem delu zgodila nesreča. 

5 RAZPRAVA 

Raziskovalno vprašanje (1): Kateri elementi srednješolske kemije so spodbudili največje 

zanimanje za učence kemije pri študentih, ko so bili še v  srednji šoli? 

Ugotovljeno je bilo, da je študente Pedagoške fakultete, ko so bili še v srednji šoli, najbolj 

zanimala kemija takrat, ko so zaznali povezave kemije z vsakodnevnim življenjem. Življenja 

si brez razumevanja kemije ne moremo predstavljati, saj pojasnjuje številne procese in pojave, 

ki so povezani z naravo in našim življenjem. Hkrati pa se ta ugotovitev tudi sklada z rezultati 

raziskave (Juriševič idr., 2008), ko so ugotavljali, ali učenci dosežejo boljše rezultate pri 

kemiji ter se poveča interes za učenje kemije, če se pri pouku uporablja poučevanje v 

kontekstu ali poučevanje z avtentičnimi problemi. To pomeni, da se pri pouku obravnavajo 

teme, ki so povezane s kemijo in jih učenci poznajo iz svojega življenja. Anketirani študenti 

so se v tem sklopu strinjali tudi s trditvama, da je kemija v srednji šoli zanimiva in da so se je 
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učili zato, da jo znajo in dobijo dobre ocene. Raziskovalci menijo, da je kemija učencem in 

dijakom zanimiva, če učitelj pri pouku kemije izbira različne aktivnosti, pri katerih učenci in 

dijaki samostojno raziskujejo in rešujejo kemijske probleme (Ibrahim idr., 2013). Če je 

učencem, dijakom in študentom kemija zanimiva in se je učijo z razumevanjem, se poveča 

njihov individualni interes, kar pomeni, da se učeči kemijske učne vsebine uči, ker želi nekaj 

novega spoznati in doseči svoj cilj. Takrat pri učencih oziroma dijakih prevladuje notranja 

motivacija (Marentič Požarnik, 2012).  

Najmanj pa so se študenti strinjali s trditvijo, da je učitelj kemije skrbel, da jim je bil pouk 

kemije v izziv, kar pojasnjuje, da učitelji kemije v pouk premalo vključujejo dejavnosti, ki bi 

dijake spodbudile k razmišljanju in novemu raziskovanju. Rezultati te ankete se skladajo z 

raziskavo (Ibrahim idr., 2013), ki potrjuje, da učitelji pri pouku kemije premalo vključujejo 

reševanje avtentičnih kemijskih problemov na višjih kognitivnih ravneh, kar bi predstavljajo 

izziv. Raziskovalci menijo, da bi bili učenci in dijaki bolje notranje motivirani in vztrajnejši 

pri reševanju problemov, če bi jih učitelji kemije aktivno vključevali v pouk in jih spodbujali 

k razmišljanju (Osma idr., 2015).  

Rezultati in spoznanja tega sklopa so ključnega pomena, saj so sedanjim in prihodnjim 

učiteljem kemije orientacija pri načrtovanju dnevne učne priprave, da bo pri učencih, dijakih 

in študentih prevladovala notranja motivacija in da bo učenje kemije uspešno ter kakovostno.  

Raziskovalno vprašanje (2): Katere zunanje spodbude za učenje kemije so prevladovale 

pri študentih, ko so bili še v srednji šoli? 

V sklopu trditev o zunanjih spodbudah pri pouku kemije je bilo ugotovljeno, da so učitelji 

kemije vplivali na pogled študentov na kemijo. To potrjuje tudi raziskava (Yunus, 2013), ki 

pravi, da učitelji, ki do svojega predmeta izražajo pozitivna čustva in med poučevanjem 

uporabljajo nove metode in aktivne oblike učencev dela, svoje učence oziroma dijake bolj 

motivirajo za učenje kemijskih učnih vsebin. Posledično le-ti do predmeta izražajo pozitiven 

odnos. Raziskovalci menijo, da se večina današnjih oziroma dijakov uči zgolj za to, da so jim 

njihovi straši oziroma skrbniki »dali mir« in da so zadovoljili pričakovanja svoje okolice. To 

potrjujejo tudi rezultati naše ankete, saj so se študenti Pedagoške fakultete v tem sklopu s to 

trditvijo strinjali. Za njih je pomembno le, da dosežejo določeno število točk, ki so potrebne 

za vpis v program nadaljnjega izobraževanja, in da čim prej zaključijo šolanje. To pomeni, da 
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pri učencih, dijakih in študentih prevladuje zunanja motivacija za učenje kemije (Juriševič, 

2014). 

Rezultati in spoznanja tega sklopa sedanje in prihodnje učitelje opozarjajo, da morajo imeti o 

predmetu kemija pozitivno mnenje in da morajo v svoj stil poučevanja vključiti nove aktivne 

oblike in metode dela, saj le na ta način učence, dijake in študente spodbujajo k razmišljanju 

in raziskovanju. Aktivne oblike učenja spodbujajo le-te, da se ne učijo zgolj za ocene, ampak 

za novo znanje. Uspešno in kakovostno izobraževanje pri učečih se spodbudi pozitivno učno 

samopodobo, ki omogoča individualni razvoj samozavesti (Juriševič, 2014).  

Raziskovalno vprašanje (3): Koliko eksperimentalnega dela, informacijsko-

komunikacijske tehnologije in drugih poučevalnih postopkov so bili študenti, ko so bili 

še v srednji šoli, deležni pri pouku kemije? 

Ugotovljeno je bilo, da so bila študentom Pedagoške fakultete v sklopu trditev o 

eksperimentalnem delu navodila za laboratorijske vaje jasna in da so jim dobro razloženi 

rezultati eksperimentalnega dela pomagali pri razumevanju kemijske učne vsebine. 

Raziskovalci potrjujejo, da dobra teoretična razlaga pred laboratorijsko vajo in na koncu 

eksperimentiranja, ustrezna analiza ter natančno razložena opažanja in sklepi, učečim 

omogoča kakovostnejše znanje in lažje razumevanje kemijskih pojmov ter procesov (Skvarč, 

2014).  

V sklopu trditev o informacijsko-komunikacijski tehnologiji je bilo ugotovljeno, da učitelji v 

srednji šoli pri pouku kemije uporabljajo računalnike za iskanje informacij na spletu in da 

kemijsko učno vsebino razlagajo s pomočjo PowerPoint predstavitve. Rezultati se skladajo z 

raziskavo (Zho idr., 2010), ki kaže, da si večina današnjih učiteljev (70 %) poučevanja brez 

IKT ne predstavlja več. Raziskovalci menijo, da je uporaba vizualizacijskih elementov pri 

pouku izjemno pomembna, saj učeče dodatno motivira in usmerja njihovo pozornost k učnim 

vsebinam, ki so manj priljubljene (Moravec, 2014; Devetak, 2006). S pomočjo IKT učitelji 

laže predstavijo kemijske pojme na makroskopski, submikroskopski in simbolni ravni, 

preverijo učenčevo znanje in omogočajo posredovanje najnovejših informacij (Moravec, 

2014). 

Ugotovljeno je bilo, da v sklopu trditev o poučevalnih metodah učitelji v srednji šoli pri 

razlagi kemijskih pojmov uporabljajo modele in slike delcev ter različne strategije 

poučevanja. Rezultati se ne skladajo z raziskavo (Ibrahim idr., 2013), ki kaže, da učitelji 
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kemije ne uporabljajo različnih strategij poučevanja, saj se bojijo, da v omejenih učnih urah 

ne bodo obdelali celotne kemijske učne vsebine, ki jo predpisuje učni načrt. Študenti pa so v 

omenjeni raziskavi izrazili željo, da bi pri pouku kemije radi samostojno raziskovali in 

spoznavali nove teorije s pomočjo eksperimentalnega dela.    

Rezultati in spoznanja teh sklopov so izjemno pomembna za sedanje in prihodnje učitelje, da 

bodo laže pripravili učne ure. Izkazalo se je, da učence oziroma dijake k učenju kemijskih 

učnih vsebin spodbujajo raziskovalno-eksperimentalne dejavnosti, učiteljeva razlaga s 

pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije in razlaga kemijskih pojmov na treh 

ravneh (makroskopska, submikroskopska in simbolna raven). Tovrstne aktivnosti učence in 

dijake spodbujajo k raziskovanju in boljšemu razumevanju kemijskih pojmov in procesov.  

Raziskovalno vprašanje (4): Katere kemijske učne vsebine so bile študentom, ko so bili 

še v srednji šoli, pri predmetu kemija najzanimivejše? 

Ugotovljeno je bilo, da so bile študentom Pedagoške fakultete, ko so bili še v srednji šoli, 

najzanimivejše kemijske učne vsebine o beljakovinah, ogljikovih hidratih ter o kislinah, bazah 

in soleh. Največ težav pa so imeli pri razumevanju učnih vsebin o redoks reakcijah, reševanju 

nalog kemijskega računanja in kemijskih vezi. Rezultati se skladajo z rezultati raziskave (Ferk 

Savec idr., 2007), ki kažejo, da imajo dijaki največ težav pri razumevanju kemijskih učnih 

vsebin, ki niso povezane z vsakodnevnim življenjem (redoks reakcije, kemijsko računanje 

idr.). Veliko učencev v srednjo šolo pride s pomanjkljivim ali napačnim razumevanjem 

kemijskih pojmov in procesov, kar predstavlja problem pri nadaljnjem razumevanjem 

kemijskih učnih vsebin. To učiteljem v srednji šoli pri poučevanju predstavlja velik problem, 

saj morajo pri dijakih najprej odpraviti napačna razumevanja in šele nato nadaljevati 

poglobljeno poučevanje kemijskih učnih vsebin. Raziskovalci  trdijo, da morajo učitelji v 

osnovnih šolah odpraviti napačna oziroma pomanjkljiva razumevanja kemijskih učnih vsebin 

ter poskrbeti, da bodo učenci usvojili zahtevano znanje (Calis, 2010). To je zelo pomemben 

podatek za sedanje in prihodnje učitelje, da bodo na te pomanjkljivosti še posebej pozorni. 

6 ZAKLJUČEK 

Namen diplomskega dela je bil ugotoviti, kakšen pogled in mnenje imajo študenti Pedagoške 

fakultete na srednješolsko kemijo. Iz dobljenih rezultatov lahko povzamemo, da imajo 
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anketirani študenti dokaj pozitiven pogled na srednješolsko kemijo, saj so jim bile kemijske 

učne vsebine v srednji šoli v povprečju še kar zanimive.  

Na poučevanje in učenje vplivajo različni dejavniki, ki so ključnega pomena za razumevanje 

kemijske učne vsebine. Ti dejavniki so: (1) učna motivacija, (2) eksperimentalno-

raziskovalno delo, (3) informacijsko-komunikacijska tehnologija in  (4) aktivne poučevalne 

metode: projektno delo, igra vlog in druge aktivne oblike dela. Čeprav kemija velja za enega 

izmed težjih naravoslovnih predmetov, lahko učitelji kemije ta predmet naredijo izjemno 

zanimiv in privlačen. Naloga učitelja je, da učence pred začetkom učne ure notranje motivira 

in spodbudi njihov interes za novosti. To učitelj lahko naredi s pripravo aktivne učne ure, v 

kateri učenci in dijaki samostojno eksperimentirajo, raziskujejo in rešujejo avtentične 

kemijske probleme (poučevanje v kontekstu). Takšen način učenja jih spodbuja k novemu 

raziskovanju in poglabljanju obstoječega znanja. Za boljše razumevanje kemijskih učnih 

vsebin učitelji uporabljajo informacijsko-komunikacijsko tehnologijo. Na ta način lahko učeči 

hitreje dostopajo do novih informacij, dodatne razlage. Poiščejo si raznovrstne animacije, 

slike in videoposnetke, ki ponazarjajo določene abstraktnejše kemijske pojme in procese. 

Informacijsko-komunikacijska tehnologija je za poučevanje kemije izjemno pomembna, saj 

učitelji na ta način laže predstavijo abstraktne kemijske pojme na vseh treh ravneh 

(makroskopska, submikroskopska in simbolna raven). 

Raziskava je pokazala, da študente Pedagoške fakultete najbolj zanimajo kemijske učne 

vsebine, ki so povezane z življenjem. Največ težav pa imajo pri razumevanju kemijskih učnih 

vsebin, kjer je potrebno razumevanje osnovnih kemijskih pojmov. Vzrok za nerazumevanje 

kemijskih pojmov se največkrat pojavi zaradi napačnega razumevanja in neustrezne učiteljeve 

razlage v osnovni šoli. Raziskovalci opozarjajo, da morajo učitelji v osnovni šoli vsem 

učencem zagotoviti ustrezno razumevanje kemijske učne vsebine in odpraviti napačna 

razumevanja. Učitelji kemije v svoje učne ure zelo malo vključujejo eksperimentalno-

raziskovalne dejavnosti, ker se bojijo, da ne bodo v celoti obdelali predpisane kemijske učne 

vsebine oziroma nimajo ustreznih materialov in pripomočkov za izvajanje takšnih aktivnosti. 

Poučevanje brez aktivnih oblik dela pa vodi v neprivlačno in suhoparno obravnavanje učne 

vsebine, v večini primerov s pomočjo ustne razlage. Takšen način poučevanja učence 

demotivira in poveča nezanimanje za predmet.  

Spoznanja diplomskega dela so izjemno pomembna za učitelje kemije, saj narekujejo, kaj 

učeče motivira in katere aktivnosti jih spodbujajo k učenju in raziskovanju. Učitelji, ki med 
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poučevanjem uporabljajo različne metode in oblike dela, motivirajo učence in dijake ter jih 

pritegnejo k poslušanju in aktivnemu sodelovanju pri pouku. Velik vpliv na to, kakšen odnos 

bodo učenci in dijaki oblikovali do predmeta, pa je odvisen od učiteljevega pogleda na 

predmet. Če ima učitelj pozitiven pogled na kemijo, bodo tudi učenci oziroma dijaki do 

predmeta izražali pozitivno mnenje. Predlagati je mogoče, da se kemija poučuje z veseljem, 

da se učencem prisluhne ter prilagodi učne ure njihovim interesom in zmožnostim.  
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8 PRILOGE 

 

I. DEL – osebni podatki anketiranca 

1. Spol:  M      Ž 
2. Starost: let ____  in _____ mesecev 
3. Katero smer srednjega šolanja ste zaključili?  

____________________________________________ 
4. Koliko točk ste dosegli na maturi?   ______ točk 
5. Koliko krat ste opravljali maturo?  __x 

6. Na katerem izpitnem roku ste maturo opravili?   pomladanski         jesenski 
7. Katera izbirna predmeta ste opravljali na maturi ? ___________________ in 
__________________ 

8. Kakšno oceno ste dosegli pri kemiji v posameznem letniku? 1. letnik  2. letnik  3. letnik  

4. letnik  

9. Opravljal sem kemijo na maturi in dosegel oceno:  odlično  prav dobro  dobro                
zadostno       
 

 

  

  

   

 

    

ANKETNI VPRAŠALNIK ZA ŠTUDENTE PEDAGOŠKE FAKULTETE (KvSŠ) 

 

Navodilo za izpolnjevanje:  

Pred seboj imate vprašalnik, s katerim želimo izvedeti več o tvojih pogledih na srednješolsko kemijo. Vaša naloga 

je, da skrbno preberete vprašanja, temeljito razmislite in iskreno odgovorite.  

Nekatera vprašanja zahtevajo pisni odgovor, pri nekaterih trditvah pa boste preprosto obkrožili številko na pet-

stopenjski odgovorni lestvici, ki je predstavljena spodaj (vedno obkrožite le eno oceno z lestvice), ali naredili križec, 

v kvadratek pred ustreznim odgovorom. 

Sodelovanje pri izpolnjevanju vprašalnika v nobenem primeru ne vpliva na vaše ocene pri naravoslovju – kemijske 

vsebine. Zanimajo nas le vaše izkušnje in vaše mnenje o učenju in poučevanju kemije v srednjih šolah. Zato je 

najbolj pomembno, da poskušate biti v svojih odgovorih čimbolj natančni, da odgovarjate tako, kot resnično 

mislite in ne tako, kot mislite, da bi bilo prav ali lepo oziroma, da določen odgovor od vas pričakujemo. 

Zagotavljamo ti popolno zaupnost podatkov.  

Vprašalnik vsebuje tri dele skupno 53 postavk. Izpolnjevanje vprašalnika časovno NI omejeno, zato si vzemite 

dovolj časa in ga v miru izpolnite. Za natančnejše informacije ali za več informacij lahko vprašate dr. Iztoka 

Devetaka po elektronski pošti (iztok.devetak@pef.uni-lj.si s pripisom za KvSŠ) ali osebno. 



 

 
 

 

II. DEL 
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1. Srednješolska kemija mi je bila zelo zanimiva. 1 2 3 4 5 

2. Spoznal/-a sem, da je kemija zelo povezana z 
vsakodnevnim življenjem. 

1 2 3 4 5 

3. Učil/-a sem se zato, da so mi drugi (učitelji, starši) dali mir 
in da sem zadovoljil/-a pričakovanja svoje okolice. 

1 2 3 4 5 

8. Veliko smo samostojno ali v parih eksperimentirali 
(laboratorijsko delo). 

1 2 3 4 5 

16. Moj učitelj/-ica je vplival/-a na moj pozitivni pogled na 
kemijo. 

1 2 3 4 5 

17. Učitelj(/-ica nas je vključevala v različne izven šolske 
dejavnosti povezane s kemijo (npr. obisk kemijske tovarne, 
raziskovalno delo povezano z analizo bližnje reke, obisk hiše 
eksperimentov...). 

1 2 3 4 5 

19. Pri pouku kemije nismo pogosto samostojno uporabljali 
računalnika za iskanje informacij na medmrežju. 

1 2 3 4 5 

20. Navodila za laboratorijske vaje so mi bila vedno jasna, zato 
sem vedel/-a, kaj počnem. 

1 2 3 4 5 

21. Rezultati laboratorijskih vaj so bili zelo dobro razloženi in so 
mi zelo pomagali pri razumevanju učne vsebine. 

1 2 3 4 5 

22. Vsaj enkrat na teden sem se doma pogovarjal/-a o tem kar 
smo se pri kemiji učili. 

1 2 3 4 5 

26. Učna vsebina pri kemiji, ki naj bi se jo naučil/-a, ni bila težko 
razumljiva. 

1 2 3 4 5 

27. Kemijsko računanje mi ni povzročalo velikih težav. 
1 2 3 4 5 

V srednji šoli sem se najbolj poglobil/-a zato, ker sem želel/-a učno vsebino razumeti, ko smo pri kemiji spoznavali 
… 

33. … kemijske vezi. 
1 2 3 4 5 

38. ... redoks reakcije. 
1 2 3 4 5 

40. ... vsebine o beljakovinah, maščobah in ogljikovih hidratih. 
1 2 3 4 5 

 



 

 
 

III. DEL 

Kaj vam je bilo pri srednješolskem pouku kemije še posebno všeč (čim bolj konkretno opišite), pa tega nismo vprašali? 

 

 

 

 

 

 

 

Kaj vam je pri srednješolskem pouku kemije ostalo v spominu kot slaba, negativna izkušnja, ki jo v prihodnje nikakor 

ne bi želeli ponoviti (čim bolj konkretno opišite), pa tega nismo posebej vprašali? 

 

 

Najlepša hvala za sodelovanje. 

 


