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POVZETEK  

 

V diplomskem delu je predstavljena raziskava razumevanja agregatnih stanj snovi in kroženja 

vode v naravi pri učencih sedmega razreda osnovne šole. V teoretičnem delu so opisani 

koncepti trojne narave kemijskih pojmov; Johnstonov trikotnik treh ravni kemijskega pojma; 

model soodvisnosti treh ravni naravoslovnih pojmov; model poučevanja in učenja kemije ter 

rezultati in ključne ugotovitve različnih raziskav o napačnem razumevanju agregatnih stanj 

snovi in kemijskih pojmov, povezanih z njimi. V nadaljevanju teoretičnega dela sledi pregled 

izbranih učbenikov in učnih načrtov pri predmetih spoznavanje okolja, naravoslovje in 

tehnika ter naravoslovje od prvega do sedmega razreda osnovne šole. V empiričnem delu so 

predstavljeni rezultati analize preizkusov znanja in interpretacija rezultatov z vidika 

razumevanja kemijskih pojmov. Glavni namen diplomskega dela je bil ugotoviti razumevanje 

kemijskih pojmov, povezanih z agregatnimi stanji vode, prehodov med agregatnimi stanji na 

submikroskopski ravni predstavitev kemijskih pojmov in razumevanje procesa kroženja vode 

v naravi pri učencih sedmega razreda osnovne šole. Za namen raziskave je bil narejen pisni 

preizkus znanja, ki je zajemal ključne kemijske pojme, povezane z učnimi vsebinami o 

agregatnih stanjih snovi, prehodih med agregatnimi stanji snovi in kroženju vode v naravi. V 

raziskavi je sodelovalo 228 učencev sedmega razreda osnovnih šol v Ljubljani in njeni 

okolici. Rezultati raziskave kažejo, da testirani učenci sedmega razreda osnovne šole na 

submikroskopski ravni predstavitve nimajo težav pri prepoznavanju agregatnih stanj snovi. 

Težave se pojavijo pri razumevanju submikroskopskih predstavitev procesov kondenzacije, 

izhlapevanja in taljenja. Več kot polovica testiranih učencev iz submikroskopske porazdelitve 

delcev snovi ni prepoznala faznega prehoda med tekočim in plinastim agregatnim stanjem 

snovi. Učenci imajo težave tudi pri razumevanju kemijskih pojmov, povezanih s procesom 

kroženja vode v naravi, vendar proces poznajo.  

KLJUČNE BESEDE: razumevanje izbranih kemijskih pojmov, submikroskopska raven, 

agregatna stanja snovi, prehodi med agregatnimi stanji, kroženje vode v naravi. 
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ABSTRACT 

  

The thesis presents a survey of understanding of physical forms of substance and of water 

circulation in nature among the pupils of the seventh grade of primary school. The theoretical 

part presents the concepts of triple nature of chemical concepts; Johnstone's triangle with 

three levels of chemical concepts; interdependence of three levels of science concepts model; 

model of teaching and learning chemistry, and the results and key findings from various 

studies in the field of false understanding of physical forms of substance and chemical 

concepts related to them. Furthermore, the theoretical part of the thesis gives an overview of 

selected school textbooks and curricula of subjects Environmental Education, Natural Science 

and Technology and Natural Sciences from the first to the seventh grade of primary school. 

The empirical part presents the results of the tests analysis and the interpretation of results 

from the point of view of understanding of chemical concepts. The main purpose of the thesis 

was to determine the understanding of the concepts related to the physical forms of water, 

transitions between physical forms at the submicroscopic level, presentation of chemical 

concepts and understanding of the process of water circulation among pupils of the seventh 

grade of primary school. An adapted written test was prepared for the purpose of the survey, 

which covered the key chemical concepts related to the teaching content of physical forms of 

substance, transitions between physical forms of substance and water circulation in nature. 

228 pupils of the seventh class of elementary schools from Ljubljana and its surroundings 

participated in the survey. The results of the survey indicate that the tested pupils of the 

seventh grade of primary schools do not have any difficulties in identifying the physical forms 

of substance at the submicroscopic level. The problems occur in the understanding of 

submicroscopic presentations of the condensation, evaporation and melting process. More 

than half of the tested pupils did not recognize the phase transition between liquid and 

gaseous form of substance based on the submicroscopic distribution of substance particles. 

The pupils also have difficulties understanding the chemical concepts related to the process of 

water circulation in nature, but they are familiar with the process.  

KEYWORDS: understanding of selected chemical concepts, submicroscopic level, physical 

forms of substance, transitions between physical forms, water circulation in nature. 
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1 UVOD 

 

Učenje je vseživljenjski proces. Učitelji se pri razlagi učne vsebine vsakodnevno srečajo z 

razlago pojmov, ki izvirajo iz vsakdanjega življenja. Z izobraževalnim procesom skušamo kot 

učitelji pri učencih doseči celostno razumevanje različnih učnih vsebin (Devetak, 2012). 

Kemijske učne vsebine so v devetletni osnovni šoli zajete pri različnih predmetih. V prvi 

triadi so osnovni kemijski pojmi vključeni v predmet spoznavanje okolja, v četrtem in petem 

razredu v predmet naravoslovje in tehnika, v šestem in sedmem razredu pa v predmet 

naravoslovje. Raziskave kažejo, da imajo učenci težave pri razumevanju kemijskih pojmov. 

Viri napačnega razumevanja so lahko učitelji, učno gradivo ali učenci sami (Devetak, 2012). 

Pri tem je ključnega pomena zavedanje in prepoznavanje napačnega razumevanja. Napačno 

razumevanje kemijskih pojmov je pogosto povezano z agregatnimi stanji snovi in prehodi 

med njimi.  

V teoretičnem delu diplomskega dela so predstavljeni rezultati raziskav, ki predstavljajo 

nekatera napačna razumevanja učencev, povezana z agregatnimi stanji snovi in s procesom 

kroženja vode. Predstavljeno je teoretično ozadje trojne narave kemijskega pojma, ki je 

bistveno za njegovo ustrezno razumevanje. V nadaljevanju teoretičnega dela je podan pregled 

učnih načrtov naravoslovnih predmetov in učbenikov za naravoslovne predmete od prvega do 

sedmega razreda, ki vključujejo izbrane kemijske pojme, povezane z agregatnimi snovmi. V 

empiričnem delu diplomskega dela so podani rezultati raziskave, s katero smo želeli ugotoviti 

stopnjo razumevanja izbranih kemijskih pojmov pri učencih sedmega razreda osnovne šole. 

Namen diplomskega dela je ugotoviti razumevanje izbranih kemijskih pojmov, povezanih z 

agregatnimi stanji vode, agregatnimi stanji snovi, procesom kroženja vode v naravi, pri 

učencih sedmega razreda osnovne šole in ugotoviti, ali imajo ti težave pri razumevanju 

prehodov med agregatnimi stanji snovi na submikroskopski ravni predstavitev. 
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2 TEORETIČNI DEL 

 

2.1 TRI RAVNI NARAVOSLOVNIH POJMOV  

 

Učenje in poučevanje kemije je za učitelje in učence zahteven proces, saj vključuje abstraktne 

pojme. Za njihovo razumevanje je pomembno, da jih učitelj razloži na ravni delcev snovi in 

njihovih interakcij, kar je tudi osnova za razvijanje naravoslovne pismenosti. Kemijske 

vsebine, ki so učencu predstavljene neustrezno, pomenijo breme, hkrati pa se zdijo nesmiselne 

in neuporabne (Rešeta, 2014). Predstavitev kemijskih pojmov na treh ravneh, makroskopski, 

submikroskopski in simbolni, doprinese k njihovemu ustreznemu razumevanju. Pri učenju 

kemijskih učnih vsebin je pomembno, da učenci razumejo in znajo povezati pojme na vseh 

treh predstavnostnih ravneh (makroskopski, submikroskopski in simbolni) ter pri tem 

razvijejo kemijsko pismenost (Rizman Herga in Dinevski, 2016). 

Učenje naravoslovnih pojmov in procesov na makroskopski ravni temelji na opazovanju 

procesa s čutili. Na submikroskopski ravni makroskopska opažanja naravoslovnega procesa 

razložimo s teorijami. Ta raven temelji na delčni zgradbi snovi. Submikroskopsko raven 

prevedemo v simbolne zapise, kot so simboli elementov, kemijske formule, kemijske enačbe, 

grafične predstavitve in drugo (Devetak in Glažar, 2007). Največ težav imajo učenci pri 

razlikovanju med opisom makropojava in razlago na submikroskopski ravni, kar je osnova za 

razumevanje naravoslovnih pojmov, preden jih ponazorijo simbolno (Devetak, 2012). 

Alex Johstone je prvi leta 1982 opisal zvezo med omenjenimi tremi ravnmi kemijskega 

pojma. Predstavil je trikotnik treh ravni kemijskih pojmov. Na podlagi analize različnih 

objavljenih modelov je bil oblikovan model STRP (soodvisnost treh ravni pojmov) (Devetak, 

2005). Ta nadgrajeni model se od predhodnih razlikuje po tem, da upošteva različne teorije 

učenja, kot so Paivijeva dvojna kodna teorija (1986, navedeno po: Devetak in Glažar, 2007), 

Mayerjev SOI-model smiselnega učenja (Mayer, 1996, v: Devetak in Glažar, 2007) in 

kognitivna teorija multimedijskega učenja (Devetak in Glažar, 2007). Paivio je v dvojni kodni 

teoriji učenja poudaril, da se znanje ustvarja s povezavo dveh kompleksnih sistemov, 

pojmovnega in vizualizacijskega. Vizualizacijske prvine so bistvene pri verbalnem 

posredovanju informacij. Pri učenju pa imajo velik pomen tudi učinkovite vizualne prvine, ki 

pomagajo učencu usmerjati pozornost na pomembne sestavine učne vsebine, tako da 

pomagajo vzpostaviti povezave med posameznimi deli učne vsebine in s tem zgradijo 



3 

 

mentalni model, ki vgradi novo pridobljeno znanje v nadaljnji proces učenja (Devetak in 

Glažar, 2007).  

 

Shema 1: Johnstonov trikotnik treh ravni kemijskega pojma (Johnstone, 1982) 

V modelu STRP so med seboj povezane tri ravni kemijskega pojma, makroraven (konkretna, 

senzorno-eksperimentalna), submikroraven (abstraktna, delčna) in simbolna (abstraktna 

kemijsko-matematična) raven. Dejanski ravni, ki ju označujejo procesi v naravi in ju je 

mogoče na osnovi pojava opisati, sta makroraven in submikroraven. Proizvod človekove 

dejavnosti raziskovanja makroravni in submikroravni je simbolna raven. Ta je nastala na 

podlagi logičnih poenostavitev opisov z različnimi znaki, povezanimi v smiselne zveze. V 

procesu učenja se morajo vse tri ravni prekrivati, da se v dolgotrajnem spominu posameznika 

oblikuje ustrezen mentalni model nekega pojava. Naloga izobraževalnega procesa pa je, da 

zagotovi prekrivanje vseh treh ravni (Devetak in Glažar, 2007).  

 

Shema 2: Model soodvisnosti treh ravni naravoslovnih pojmov – model STRP (Devetak, 

2005) 

Mentalni model je smiselna predstavitev nekega pojma, ki si jo učenec oblikuje med 

kognitivno dejavnostjo. Model poučevanja in učenja kemije učitelju omogoča lažje 

spodbujanje učencev k oblikovanju ustreznih mentalnih modelov kemijskih pojmov, hkrati pa 

tudi odpravljanje napačnih razumevanj abstraktnih kemijskih pojmov (Rešeta, 2012). 
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Shema 3: Model poučevanja in učenja kemije (Devetak, 2012) 

Submikroskopske predstavitve učencev so pomembne predvsem za učiteljevo zgodnje 

odkrivanje morebitnih napačnih razumevanj kemijskih pojmov in povezav med njimi. 

Submikropredstavitve vodijo učence pri vizualnem spoznavanju kemijskih pojavov (Rizman 

Herga in Dinevski, 2016). Sanger in sodelavci (2000) so naredili študijo o razumevanju 

sprememb med segrevanjem vode. Raziskavo so naredili na podlagi preverjanja razumevanja 

sprememb med segrevanjem vode v odprti pločevinki in ohlajanjem vode v zaprti pločevinki. 

V raziskavi je bila učencem kontrolne skupine submikroraven razložena le s statično 

predstavitvijo, učencem eksperimentalne skupine pa z animacijo. Rezultati so pokazali, da so 

učenci eksperimentalne skupine bolje razumeli pojem kondenzacije vodne pare od učencev 

kontrolne skupine. Tudi študija Johnsona (1998a) je pokazala, da submikroskopske 

predstavitve učencem pomagajo razumeti agregatna stanja snovi. 

Pri poučevanju in učenju naravoslovnih pojmov in pojavov je pomembno, da učitelj uporablja 

ustrezne učne pripomočke in pristope za ponazoritev trojne narave naravoslovnih pojmov 

(Devetak, 2012). Rezultati raziskav integracije trojne ravni kemijskih pojmov, ki so bile 

podane z 2D-submikroskopsko predstavitvijo, kažejo boljše razumevanje narave snovi 

(Rizman Herga in Dinevski, 2016). Pri razlagi agregatnih stanj je ključen učni cilj, 

razumevanje razlik med porazdelitvijo delcev v posameznem agregatnem stanju. Tako lahko 

učitelj z ustrezno submikroskopsko predstavitvijo na ravni delcev prikaže zgradbo snovi. 

Učenec pa lahko iz submikroskopskega prikaza zgradbe snovi prepozna njeno agregatno 
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stanje. Takšni učni pristopi in razlaga učne snovi imajo pozitiven vpliv na učenčevo 

dolgotrajnejše pomnjenje in razumevanje. Hkrati pa pomagajo k zmanjšanju napačnih 

razumevanj pri učencih. Brosnan in Reynolds sta v raziskavi ugotovila, da otroci, stari od 

enajst do šestnajst let, niso sposobni zaznati razlik med stavki, ki jim jih je podal računalnik, z 

opisi makro-, submikro-, in simbolnega sveta kemijskih pojmov s področja agregatnih stanj 

(Devetak, 2012).  

Uporaba računalniških programov, ki omogočajo prikaz trojne narave naravoslovnih pojmov, 

izboljša razumevanje in olajša povezave med tremi ravnmi pojma. Vizualizacija podpira 

spoznavni proces v usvajanju novih kemijskih pojmov. Svet delcev je za učence abstrakten in 

neviden, zato so za razlago kemijskih pojmov primerni vizualizacijski elementi, ki 

pojasnjujejo stvarni svet (Rizman Herga in Dinevski, 2016). 

 

2.2 PREGLED UČNIH NAČRTOV IN UČBENIKOV ZA IZBRANE 

KEMIJSKE POJME, POVEZANE Z AGREGATNIMI STANJI SNOVI 

IN S PREHODI MED NJIMI TER S PROCESI KROŽENJA VODE, 

PRI PREDMETIH SPOZNAVANJE OKOLJA, NARAVOSLOVJE IN 

TEHNIKA, NARAVOSLOVJE 

 

Učni načrti za spoznavanje okolja (2011), naravoslovje in tehniko (2011) ter naravoslovje 

(2011) obsegajo vrsto vsebin, ki so povezane z dejavniki in s procesi, s katerimi se učenec 

vsakodnevno srečuje v okolju. Učenci poznajo procese v naravi, vendar jih pogosto ne 

razumejo. Zato je pomembno zavedanje zgodnjega povezovanja makroskopske predstavitve 

izbranega kemijskega pojma ali procesa z njegovo submikroskopsko predstavitvijo na delčni 

ravni. 

V tabelah od 1 do 6 so predstavljene vsebine in cilji, povzeti iz učnih načrtov za spoznavanje 

okolja, naravoslovje in tehniko ter naravoslovje, ki zajemajo izbrane kemijske pojme, 

povezane z agregatnimi stanji snovi in s prehodi med njimi, ter vključujejo procese kroženja 

vode. 
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Tabela 1: Sistematični pregled tematskih sklopov, operativnih učnih ciljev, usvojenih 

pojmov in učnih vsebin pri predmetu spoznavanje okolja v prvem razredu osnovne šole 

Predmet: SPOZNAVANJE OKOLJA Razred: 1. 

Tematski sklop: Snovi 

Operativni učni cilji: 

Učenci: 

− »spoznajo lastnosti, po katerih ločimo trdne snovi in tekočine« (Kolar, Krnel in 

Velkavrh, 2011, str. 8); 

− »vedo, da obstajajo trdne snovi in tekočine« (Kolar, Krnel in Velkavrh, 2011, str. 8); 

− »vedo, da so predmeti sestavljeni iz ene ali več snovi« (Kolar, Krnel in Velkavrh, 2011, 

str. 8). 

Usvojeni pojmi in učne vsebine: 

− trdne snovi, tekočine 

 

V prvem razredu osnovne šole učenci v poglavju Kaj je, iz česa je? spoznajo ob sliki v 

učbeniku, da so snovi lahko trdne in tekoče (Krnel idr., 2011). V poglavju O predmetih in 

snoveh ob slikah predmetov spoznajo, da so ti narejeni iz različnih materialov: lesa, umetne 

mase, bombaža (Hergan, Kovač in Rot Vrhovec, 2009). 

 

Tabela 2: Sistematični pregled tematskih sklopov, operativnih učnih ciljev, usvojenih 

pojmov in učnih vsebin pri predmetu spoznavanje okolja v drugem razredu osnovne šole 

Predmet: SPOZNAVANJE OKOLJA Razred: 2. 

Tematski sklop: Snovi 

Operativni učni cilji: 

Učenci: 

− »razlikujejo različna agregatna stanja vode« (Kolar, Krnel in Velkavrh, 2011, str. 8); 

− »vedo, da so nekateri pojavi obrnljivi, nekateri pa neobrnljivi« (Kolar idr., 2011, str. 8). 

Usvojeni pojmi in učne vsebine: 

− agregatna stanja vode 

− taljenje in strjevanje snovi (obrnljiva pojava) 

 

V drugem razredu osnovne šole se učenci prvič srečajo z agregatnimi stanji snovi. Učenci 

spoznajo, da so snovi lahko trdne, tekoče ali plinaste. Spoznajo lastnosti posameznih snovi 

(Hergan, Battelli, Kolar in Kovač, 2004). 
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Pri predmetu spoznavanje okolja se učenci prvič srečajo s kemijskimi pojmi, povezanimi z 

agregatnimi stanji in s prehodi med njimi. Učenci spoznajo, da so snovi lahko v različnih 

agregatnih stanjih in da lahko prehajajo iz enega v drugo. Spoznajo, da sta led in sneg voda v 

trdnem stanju in da lahko iz njiju dobimo tekočo vodo. Spoznajo pa tudi proces taljenja na 

primeru prehoda ledu v vodo, ko opazujejo demonstracijski eksperiment taljenja kocke ledu v 

učilnici. Poleg procesa taljenja spoznajo še procese raztapljanja, strjevanja. 

Tabela 3: Sistematični pregled tematskih sklopov, operativnih učnih ciljev, usvojenih 

pojmov in učnih vsebin pri predmetu spoznavanje okolja v tretjem razredu osnovne šole 

Predmet: SPOZNAVANJE OKOLJA Razred: 3. 

Tematski sklop: Snovi 

Operativni učni cilji: 

Učenci: 

− »poznajo spreminjanje lastnosti snovi pri segrevanju« (Kolar idr., 2011, str. 8). 

Usvojeni pojmi in učne vsebine: 

− spreminjanje lastnosti snovi pri segrevanju 

 

V tretjem razredu osnovne šole učenci pri predmetu spoznavanje okolja spoznajo 

spreminjanje snovi pri segrevanju. Cilj je, da razlikujejo med procesom taljenja in procesom 

raztapljanja. Pri tem predmetu se učenci prvič srečajo s procesom kondenzacije, in sicer ko 

opazujejo segrevanje vode. »Pri sobni temperaturi je voda v tekočem stanju. S segrevanjem 

(100 °C) se voda spreminja v paro. Para je voda v plinastem stanju. Pri ohlajevanju se para 

spremeni nazaj v tekočino in začne pri temperaturi 0 °C voda zmrzovati in se spremeni v led, 

ki je voda v trdnem stanju« (Hergan idr., 2005, str. 16). 
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Tabela 4: Sistematični pregled tematskih sklopov, operativnih učnih ciljev, usvojenih 

pojmov in učnih vsebin pri predmetu naravoslovje in tehnika v četrtem razredu osnovne 

šole 

Predmet: NARAVOSLOVJE IN 

TEHNIKA 

Razred: 4. 

Tematski sklop: Spreminjanje lastnosti snovi 

Operativni učni cilji:  

Učenci: 

− »spoznajo lastnosti snovi« (Vodopivec, Papotnik, Gostinčar Blagotinšek, Skribe Dimec 

in Balon, 2011, str. 8); 

− »znajo dokazati, da segrevanje in ohlajanje povzročata spremembe lastnosti snovi« 

(Vodopivec, Papotnik, Gostinčar Blagotinšek, Skribe Dimec in Balon, 2011, str. 8). 

Usvojeni pojmi in učne vsebine: 

− »trdne snovi, kapljevine in plini« (Vodopivec idr., 2011, str. 9) 

 

Tabela 5: Sistematični pregled tematskih sklopov, operativnih učnih ciljev, usvojenih 

pojmov in vsebin pri predmetu naravoslovje in tehnika v petem razredu osnovne šole 

Predmet: NARAVOSLOVJE IN 

TEHNIKA 

Razred: 5. 

Tematski sklop: Snovi v naravi 

Operativni učni cilji: 

Učenci: 

− »znajo opisati agregatna stanja vode in pojasniti njihove lastnosti« (Vodopivec idr., 2011, 

str. 8); 

− »znajo poiskati in opredeliti razlike med procesi zgoščevanja in izhlapevanja oz. 

izparevanja« (Vodopivec idr., 2011, str. 8); 

− »znajo razložiti procese, ki potekajo pri kroženju vode v naravi« (Vodopivec idr., 2011, 

str. 8). 

Usvojeni pojmi in učne vsebine: 

− agregatna stanja, izparevanje in izhlapevanje 

− voda in njene lastnosti 

− »spremembe agregatnega stanja« (Vodopivec idr., 2011, str. 10) 

 

V četrtem in petem razredu učenci z eksperimenti spoznavajo lastnosti snovi v različnih 

agregatnih stanjih. V četrtem razredu osnovne šole spoznajo, da spremembe nekaterih snovi 

lahko dosežemo s segrevanjem in z ohlajanjem (Pavlin, Demšar, Hribar Kojc in Mesojedec, 
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2016). Proces taljenja opazujejo pri eksperimentu gorenja sveče. Pri tem poskusu opazujejo, 

kako se spreminja agregatno stanje voska. Proces taljenja pa je razložen na primeru sladoleda, 

ki ga vzamemo iz zamrzovalnika. Spoznajo tudi pojma izhlapevanje in izparevanje. Ob 

primeru sončnih žarkov, ki talijo sneg in led, učenci spoznajo proces taljenja. Ta je opredeljen 

v učbeniku Naravoslovje in tehnika 4 (izdan pri založbi Rokus, 2002) kot: »Iz trdnine je 

nastala kapljevina« (Kolman idr., 2002, str. 39). 

Proces izhlapevanja je pojasnjen na primeru luže na cestišču, ki čez nekaj časa izgine. V 

učbeniku Naravoslovje in tehnika 4 (izdan pri založbi Rokus, 2002) je opredeljeno: 

»Kapljevina izhlapi. To pomeni, da se spremeni v plin, tega pa ne vidimo« (Kolman idr., 

2002, str. 39). 

Proces izparevanja je razložen tako: »Če vodo dovolj močno segrevamo, zavre. Med vrenjem 

je v loncu čedalje manj vode. Voda izpareva, spreminja se v plin« (Kolman idr., 2002, str. 

39). Učenci spoznajo tudi agregatna stanja vode.  

V petem razredu osnovne šole učenci pri predmetu naravoslovje in tehnika spoznajo, da so 

snovi sestavljene iz zelo majhnih delcev, ki so med seboj različno povezani. Od tega, kako so 

povezani, je odvisna oblika snovi. V trdnih snoveh se delci močno privlačijo in so tesno 

skupaj. Trdne snovi imajo obliko. V tekočinah se delci manj privlačijo in se lahko gibljejo. 

Tekočine nimajo stalne oblike in zavzamejo obliko posode, v kateri so. V plinih se delci 

gibajo zelo hitro in so med seboj precej oddaljeni. Plini se razširijo po vsem prostoru, ki ga 

imajo na voljo (Petrovec idr., 2014). Pri tem predmetu učenci v petem razredu že spoznajo 

razliko med procesoma izhlapevanja in izparevanja. Naučijo se, da je izhlapevanje odvisno od 

temperature, površine in vetra in da izparevanje poteka pri temperaturi vrelišča (Petrovec idr., 

2014). Učenci s poskusom segrevanja vode v čaši spoznajo različna agregatna stanja vode. 

»Vodo v čaši segrejemo, da zavre. Voda izpareva. Agregatno stanje vode se pri tem spremeni 

iz tekočega v plinasto. Če čašo pokrijemo z urnim steklom, se na urnem steklu in na stenah 

čaše vodna para ohlaja in zgoščuje v kapljice. Agregatno stanje se pri tem spremeni iz 

plinastega v tekoče. Vodne kapljice nato padejo nazaj v vodo. Iz koščkov ledu ob segrevanju 

nastane voda. Agregatno stanje vode se pri tem spremeni iz trdnega v tekoče« (Brumen, 

Hajdinjak, Kruder, Mecinger Vračko, Pufič, 2005, str. 10). 

Pri predmetu naravoslovje in tehnika pa spoznajo tudi kroženje vode v naravi. Petrovec idr. 

(2014) pravijo: »Topleje ko je zunaj, hitreje izhlapeva voda v ozračje. Vodni hlapi se 

dvigujejo. Med dvigovanjem se ohlajajo ter združujejo v kapljice ali kristalčke ledu. Veliko 
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vodnih kapljic in kristalčkov ledu tvori oblake. Te kapljice se v oblaku združijo v večje 

kaplje, ki nato padejo nazaj na zemeljsko površje ali v morje, od koder ponovno izhlapijo in 

se dvigujejo v hladnejše plasti. Vse se ponavlja in to imenujemo kroženje vode v naravi. 

Padavine so lahko v obliki dežja, snega ali toče« (str. 172).  

Brumen idr. (2014) pa so pojasnili proces kroženja vode takole: »Voda kroži. Izhlapeva iz 

morij, rek in jezer. Vodo v obliki hlapov oddajajo v zrak tudi živi organizmi, človek, živali in 

rastline. Na Zemljino površje se voda vrača v obliki padavin. Ko se zrak dviga, se ohlaja. Ko 

se dovolj ohladi, se vodna para v njem izloči kot drobne kapljice. Kapljice so tako majhne, da 

posameznih ne bi mogli videti s prostim očesom. Ko pa se jih nabere zelo veliko, jih vidimo 

kot oblak. Vodne kapljice v oblaku nastanejo, ko se voda v ohlajenem zraku izloči na majhne 

delce snovi, ki so na zraku prisotni v velikem številu. To so delci prahu, dima in saj ter 

drobni, majhni drobci soli. V oblaku kapljice rastejo tako, da se združujejo v večje. Ko so 

dovolj velike in težke, zapustijo oblak kot dež ali sneg. Voda nato pronica v zemljo, se zbere 

kot podtalnica in v izvirih priteka na površje. Potoki in reke se združujejo in tečejo v morje« 

(str. 66–67). 

Tabela 6: Sistematični pregled tematskih sklopov, operativnih učnih ciljev, usvojenih 

pojmov in vsebin pri predmetu naravoslovje v šestem razredu osnovne šole 

Predmet: NARAVOSLOVJE  Razred: 6. 

Tematski sklop: Snovi 

Operativni učni cilji: 

Učenci: 

− »opredelijo pojem snovi in spoznajo, da so snovi zgrajene iz delcev/gradnikov« (Skvarč 

idr., 2011, str. 9); 

− »razumejo razlike med porazdelitvijo delcev/gradnikov snovi v posameznem agregatnem 

stanju, iz submikroskopskega prikaza zgradbe snovi sklepajo na agregatno stanje« 

(Skvarč idr., 2011, str. 9). 

Usvojeni pojmi in učne vsebine: 

− snov 

− zgradba snovi 

− submikroskopske predstavitve agregatnih stanj snovi 

 

Porazdelitev delcev v različnih agregatnih stanjih in prehode med agregatnimi stanji na 

submikroskopski ravni učenci prvič spoznajo v šestem razredu pri predmetu naravoslovje. 

Ponovijo proces kroženja vode oziroma vodni krog. Dermastia idr. (2013) opredeljujejo v 

učbeniku za naravoslovje vodni krog tako: »Ko jutranje sonce obsije ponoči ohlajena tla, ta 
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sprejmejo energijo Sonca in se segrejejo. Toploto tal sprejema tudi zrak nad njimi in se prav 

tako segreje. Topel zrak se začne dvigovati, hkrati z njim pa izhlapeva z gladin vodnih 

površin – potokov, rek, jezer, morij – nevidna vodna para. Ker je toplo, je to izhlapevanje 

vode večje kot v hladnejših mesecih. Ko je vlažen zrak dovolj visoko, se ohladi in para se 

spremeni v vodne kapljice. Vodna para se prične nabirati na prašnih delcih in tvori kapljice, ki 

sestavljajo kopasti oblak. V najvišjem delu oblaka, kjer je najhladneje, začnejo nastajati ledeni 

kristali, ki se s spuščanjem spreminjajo v dež. Padavinska voda nato kot snovni tok teče v 

potoke, reke, jezera in morja. Nekaj padavin pronica v tla. Shranijo se v prostore med 

kamninami. Ta voda, ki ji rečemo podtalnica, spet prehaja v tla, potoke, reke, jezera in morja« 

(str. 82–83). 

V sedmem razredu osnovne šole učenci utrdijo razumevanje, da so snovi zgrajene iz delcev. 

Hkrati ponovijo posamezna agregatna stanja, njihove značilnosti in prehode med njimi. 

Proces kondenzacije je opredeljen kot »sprememba agregatnega stanja iz plinastega v tekoče 

zaradi ohlajanja« (Strgulc Krajšek, Urbanič, Putrle, Gostinčar Blagotinšek, Petrica Ponikvar, 

2005, str. 19). Kolman idr. (2005) v učbeniku za naravoslovje za sedmi razred opredeljujejo 

procese taljenja, kondenzacije in strjevanja: »Taljenje je prehajanje snovi iz trdnega v 

kapljevinasto agregatno stanje. Pri ohlajanju se plini utekočinijo, kapljevine pa strdijo. 

Prehajanje plina v kapljevinasto stanje imenujemo kondenzacija, prehajanje kapljevine v 

trdnino pa strjevanje« (str. 45–46).  

Pri pregledu izbranih učbenikov za naravoslovje v šestem razredu osnovne šole je razvidno, 

da imajo nekateri kar nekaj pomanjkljivosti. Nekateri učbeniki ne zajemajo poglavij o 

agregatnih stanjih, ki naj bi jih glede na učne cilje pri tem predmetu učenec moral osvojiti. 

Pomanjkljivost učbenikov za sedmi razred pa je, da vsi ne vsebujejo prikaza agregatnih stanj 

in prehodov med njimi na submikroskopski predstavitvi delcev.  

2.3 REZULTATI RAZISKAV, POVEZANIH Z RAZUMEVANJEM 

KEMIJSKIH POJMOV AGREGATNIH STANJ SNOVI, PREHODOV 

MED AGREGATNIMI STANJI IN PROCESOV KROŽENJA VODE V 

NARAVI 

 

Raziskave so pokazale, da imajo učenci težave pri razumevanju agregatnih stanj in njihovih 

sprememb. V primerjavi s tekočinami in trdnimi snovmi imajo največ težav pri razumevanju 

plinov (npr. zrak), saj nimajo stika z njimi (Kind, 2004). Rezultati raziskav kažejo, da učenci 
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poznajo kemijske pojme, kot so: izhlapevanje, kondenzacija, taljenje in strjevanje, vendar jih 

ne razumejo in ne povezujejo. Pri učencih, starih od šest do štirinajst let, je ugotovljeno 

napačno razumevanje procesa izhlapevanja – pojasnjujejo ga kot izginjanje vode, 

spreminjanje vode v vodik in kisik, da so molekule vode poniknile v trden predmet. S 

starostjo pa se napačne predstave učencev spreminjajo (Bar in Travis, 1991). Nekateri učenci, 

stari dvanajst in štirinajst let, povezujejo izhlapevanje in vrenje z gibanjem delcev (Paik, 

2004). 

Osborne in Crosgrove (1983) sta naredila raziskavo med učenci, starimi od osem do 

sedemnajst let. Namen raziskave je bil ugotoviti, ali učenci razumejo in razlikujejo pojma 

izhlapevanje in kondenzacija ter ali ju povezujejo med seboj. Rezultati raziskave so pokazali, 

da učenci, stari šest let, vedo, da se količina vode v posodi med vrenjem zmanjšuje zaradi 

izparevanja vode v vodno paro. Pri sušenju perila učenci, stari od sedem do devet let, pogosto 

menijo, da voda izgine v trdne predmete. Večji delež učencev, starih devet ali več let, ve, da 

pri sušenju perila voda izhlapeva. Enajstletni učenci že vedo, da pri sušenju perila pride do 

spremembe agregatnega stanja vode. Ti že tudi razumejo, da se pri izhlapevanju spreminja 

tekoča voda v vodne hlape. 

Stavy (1990) je preučevala razumevanje sprememb agregatnih stanj pri učencih, starih od 

devet do petnajst let. Ugotovila je, da del učencev meni, da so plini lažji od tekočin in trdnih 

snovi. Nekateri učenci so celo trdili, da plini nimajo teže. Ta napačna razumevanja učencev 

odsevajo njihovo razumevaje lastnosti trdnega, tekočega in plinastega stanja, ki izhajajo iz 

njihovih izkušenj iz vsakdanjega življenja. Napačno povezovanje makroskopskega in 

submikroskopskega sveta se kaže tudi v njihovem napačnem razumevanju, saj menijo, da so 

trdne snovi težje od tekočin, tekočine pa težje od plinov. Napačno razumejo tudi oblike trdnih 

snovi, tekočin in plinov. Nekateri učenci v raziskavi so bili mnenja, da imajo vse trdne snovi 

določeno obliko. Druga raziskava, ki je zajemala učence, stare od pet do dvanajst let, je 

pokazala, da učenci napačno razumejo snovi v trdnem in tekočem agregatnem stanju. Tako 

mislijo, da snovi, ki niso trdne, ne morejo biti v trdnem agregatnem stanju. Pri učencih se 

pojavljajo tudi težave pri risanju molekul, delcev v trdnem, tekočem in plinastem agregatnem 

stanju. Učenci tako rišejo delce v trdnem agregatnem stanju večjih velikosti kot v plinastem 

ali tekočem agregatnem stanju (Tatar, 2011). 

Pereira in Pestana (1991) sta v raziskavi ugotovili, da pri učencih, starih od trinajst do 

osemnajst let, prihaja do napačnega razumevanja agregatnih stanj vode. Povečanje velikosti 

delcev od trdnega proti plinastemu agregatnemu stanju je nakazalo 39 % testirancev, mlajših 
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od osemnajst let. Enako shemo je predstavilo 15 % testirancev, starih osemnajst let. Pri 

prepoznavanju agregatnih stanj vode pa so bili najuspešnejši otroci, stari od petnajst do 

sedemnajst let. Nekatere študije so celo pokazale, da se nekateri učenci ne zavedajo, da je v 

plinu med delci prazen prostor, menijo, da je med njimi katera druga snov, na primer zrak. 

Podobna napačna razumevanja agregatnih stanj snovi na ravni delcev je zaznati med 

slovenskimi osnovnošolci, pa tudi šestnajstletniki. Ugotovljeno je bilo, da imajo dijaki veliko 

težav pri predstavljanju agregatnih stanj vode na submikroskopski ravni. Le 7,8 % 

šestnajstletnikov je bolj ali manj pravilno narisalo submikroskopske predstavitve vode v 

različnih agregatnih stanjih. Dijaki so bili najuspešnejši pri risanju submikroskopskih 

predstavitev plinastega agregatnega stanja, najmanj pa so bili uspešni pri predstavitvi 

tekočega agregatnega stanja (Devetak, 2012). 

Procesi, ki potekajo v naravi, so za večino otrok težje razumljivi. Tak primer je kroženje vode 

v naravi, kjer se vrstijo in povezujejo različni procesi (kondenzacija, izhlapevanje). Otroci se 

pri obravnavi te učne snovi predvsem osredotočijo na lastnosti vode. Kroženje vode v naravi 

primarno razumejo kot proces zmrzovanja in taljenja. Kroženje vode v naravi poteka tako, da 

tekoča voda izhlapeva, vodna para se kondenzira v vodne kapljice ali sneg v oblakih, ki nato 

padajo na Zemljo. Drugo napačno razumevanje, ki se lahko pojavlja pri otrocih pri obravnavi 

te učne snovi, pa je, da menijo, da voda lahko izhlapeva samo iz morja in rek. Takšno 

razmišljanje je napačno, saj bi otroci morali vedeti, da voda izhlapeva tudi iz rastlin, živali, 

luž, mlak in tal (Henriques, 2000). Na tem področju prevladujejo raziskave, kako učenci 

razumejo okoljske vsebine, vendar ne vključujejo razumevanja procesa kroženja vode 

(Cardak, 2009). 

Razumevanje agregatnih stanj je pomembno tudi z vidika razumevanja sprememb v življenju, 

kar se povezuje z učenčevimi vsakdanjimi izkušnjami. Tako imajo lahko učenčeva napačna 

razumevanja te učne snovi tudi vpliv na njegovo nadaljnje razumevanje. 

Vzrok za napačno razumevanje učencev je lahko napačno razumevanje njihovih učiteljev. 

Učitelji morajo pravilno razumeti vsebino, da jo lahko ustrezno razložijo učencem. Vir 

napačnega razumevanja je lahko tudi jezik učitelja naravoslovja. Nussbaum (1992) poudarja, 

da morajo biti učitelji seznanjeni z napačnim razumevanjem nekega pojma, le tako ga bodo 

pri učencih lažje prepoznali in ga z uporabo različnih metod in pristopov odpravili. 
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3 RAZISKOVALNI PROBLEM, CILJI IN RAZISKOVALNE 

HIPOTEZE 

 

3.1 RAZISKOVALNI PROBLEM 

 

Raziskave (Johnstone, 1982; Longden idr., 1991; Williamson in Abraham, 1995; Johnson, 

1998c; Chittleborough idr., 2002; Solsona idr., 2003; Papageorgioua in Johnson, 2005; Stains 

in Talanquer, 2008; Tien idr., 2007; Kelly in Jones, 2008; Devetak idr., 2009a, 2009b; 

Davidowitz idr., 2010; Kern idr., 2010; Gregorius idr., 2010a, 2010b; Falvo idr., 2011; 

Adadan in Savasci, 2011; de Berg, 2012 v: Devetak, 2012) zadnjih trideset let kažejo, da 

imajo učenci težave pri razumevanju submikropredstavitev agregatnih stanj snovi in prehodov 

med njimi. Rezultati raziskav so pokazali, da učenci poznajo izbrane kemijske pojme 

(izhlapevanje, kondenzacija, taljenje, strjevanje), vendar imajo težave pri njihovem 

razumevanju (Kind, 2004).  

Iz predstavljenih teoretičnih izhodišč izhaja raziskovalni problem, katerega glavni namen je 

ugotoviti razumevanje izbranih kemijskih pojmov povezanih z agregatnimi stanji vode na 

makroskopski ravni, agregatnih stanj snovi na submikroskopski ravni, ter razumevanje 

procesa kroženja vode v naravi pri učencih sedmega razreda osnovne šole. Ugotoviti želimo 

tudi, ali imajo učenci sedmega razreda osnovne šole težave pri razumevanju prehodov med 

agregatnimi stanji na makroskopski in submikroskopski ravni predstavitev kemijskih pojmov, 

ki bi jih lahko povezali z rezultati dosedanjih raziskav na tem področju. Raziskave so namreč 

pokazale, da imajo učenci težave pri povezovanju makroskopske in submikroskopske ravni 

kemijskega pojma (Tatar, 2011).  
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3.2  CILJI 

 

Glede na raziskovalni problem lahko določimo štiri cilje raziskave. Ugotoviti želimo: 

1) ali imajo učenci sedmega razreda osnovne šole na makroskopski ravni težave pri 

prepoznavanju in razumevanju agregatnih stanj vode; 

2) ali imajo učenci sedmega razreda osnovne šole na submikroskopski ravni težave pri 

prepoznavanju in razumevanju agregatnih stanj snovi; 

3) ali imajo učenci sedmega razreda osnovne šole težave pri razumevanju in prepoznavanju 

prehodov med agregatnimi stanji snovi na makroskopski in submikroskopski ravni 

predstavitve delcev snovi; 

4) ali učenci sedmega razreda osnovne šole na makroskopski ravni razumejo proces kroženja 

vode v naravi. 

 

3.3  RAZISKOVALNE HIPOTEZE 

 

V raziskavi so bile postavljene štiri hipoteze. 

HIPOTEZA 1: Učenci v sedmem razredu osnovne šole na makroskopski ravni prepoznajo in 

razumejo agregatna stanja vode. 

HIPOTEZA 2: Učenci v sedmem razredu osnovne šole na submikroskopski ravni prepoznajo 

in razumejo agregatna stanja snovi. 

HIPOTEZA 3: Učenci v sedmem razredu osnovne šole znajo na podlagi makroskopske in 

submikroskopske predstavitve delcev snovi poimenovati prehode med agregatnimi stanji 

snovi. 

HIPOTEZA 4: Učenci sedmega razreda osnovne šole na makroskopski ravni poznajo in 

razumejo izbrane kemijske pojme, povezane s kroženjem vode v naravi. 
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4 METODA DELA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

 

V empirični raziskavi so bili uporabljeni deskriptivna in kavzalno-neeksperimentalna metoda 

pedagoškega raziskovanja ter kvantitativni raziskovalni pristop.  

 

4.1 VZOREC 

 

Vzorec raziskave je bil neslučajnostni. V raziskavi je v šolskem letu 2015/2016 sodelovalo 

228 učencev sedmih razredov šestih devetletnih osnovnih šol iz Ljubljane in njene okolice. Za 

sodelovanje v raziskavi je bilo treba pridobiti soglasje učiteljev naravoslovja in staršev 

učencev.  

 

4.2 POTEK RAZISKOVALNEGA DELA 

 

V prvi stopnji raziskave je bila narejena analiza izbranih informacijskih virov, ki obravnavajo 

vsebino raziskave, sledil je pregled učnih načrtov pri predmetih spoznavanje okolja, 

naravoslovje in tehnika ter naravoslovje. Glede na učne načrte je bil narejen izbor operativnih 

učnih ciljev, povezanih z agregatnimi stanji snovi (vode), submikroskopsko predstavitvijo 

agregatnih stanj snovi in prehodov med njimi ter procesi kroženja vode v naravi. Podan je 

pregled definicij pojmov (taljenje, raztapljanje, strjevanje, kondenzacija, izparevanje, 

izhlapevanje) v veljavnih učbenikih za naravoslovje in tehniko ter naravoslovje. 

Na drugi stopnji raziskovalnega dela so bila pridobljena soglasja učiteljev in staršev učencev 

sedmega razreda za sodelovanje v raziskavi. Za posamezno nalogo v preizkusu znanja so bile 

določene Bloomove kategorije informativnega znanja. Sledilo je reševanje preizkusov znanja. 

Na tretji stopnji raziskave smo analizirali rezultate preizkusov znanja in obdelali podatke 

glede na pogostost podanih odgovorov. Nazadnje smo interpretirali rezultate z vidika 

razumevanja izbranih kemijskih pojmov na makroskopski in submikroskopski ravni 

predstavitev delcev snovi. 
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4.3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

 

Merski instrument raziskave in hkrati tudi tehnika zbiranja podatkov je bil preizkus znanja. Ta 

je bil sestavljen iz 10 nalog, ki so preverjale doseganje določenih specifičnih operativnih 

učnih ciljev pri predmetih spoznavanje okolja, naravoslovje in tehnika in naravoslovje ter 

razumevanje izbranih kemijskih pojmov na makroskopski in submikroskopski ravni 

predstavitve delcev snovi. Zbiranje podatkov je potekalo na šestih osnovnih šolah v Ljubljani 

in njeni okolici. Za reševanje preizkusa znanja so imeli učenci na voljo 45 minut. 

Za merski instrument veljajo zgolj nekatere izmed merskih karakteristik, ki so opisane v 

nadaljevanju. Za preizkus znanja veljajo naslednje merske karakteristike: ekonomičnost 

(preizkus znanja je kratek, vrednotenje rezultatov je hitro), diskriminativnost (vsebuje 

problemske naloge na različnih kognitivnih stopnjah, kar omogoča ločevanje med učenci z 

boljšim in slabšim znanjem) in vsebinska veljavnost (pri sestavljanju nalog so bili upoštevani 

operativni učni cilji, ki so navedeni v učnih načrtih). 

V specifikacijski tabeli preizkusa znanja so za vsako izmed problemskih nalog sistematično 

predstavljeni testirani pojmi, vsebinska poglavja glede na učni načrt predmeta naravoslovje, 

tipi nalog in kognitivne stopnje po Bloomu. 

Tabela 7: Specifikacijska tabela preizkusa znanja  

NALOGA VSEBINSKI 

SKLOP 

VKLJUČENI 

POJMI 

TIP 

NALOGE 

KOGNITIVNA 

STOPNJA PO 

BLOOMU 

1. Snovi  taljenje snovi 

 trdno agregatno 

stanje 

 tekoče agregatno 

stanje 

naloga s 

kratkim 

odgovorom 

2. stopnja 

(razumevanje) 

2. Snovi  izparevanje 

 tekoče agregatno 

stanje 

 plinasto agregatno 

stanje 

naloga s 

kratkim 

odgovorom 

2. stopnja 

(razumevanje) 

3. Snovi  strjevanje snovi 

 zmrzovanje vode 

naloga s 

kratkim 

odgovorom 

2. stopnja 

(razumevanje) 
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NALOGA VSEBINSKI 

SKLOP 

VKLJUČENI 

POJMI 

TIP 

NALOGE 

KOGNITIVNA 

STOPNJA PO 

BLOOMU 

4. Snovi  kondenzacija 

 vodna para 

 izhlapevanje 

naloga s 

kratkim 

odgovorom 

2. stopnja 

(razumevanje) 

5. Snovi  trdno agregatno 

stanje 

 tekoče agregatno 

stanje 

 plinasto agregatno 

stanje 

naloga s 

kratkim 

odgovorom 

1. stopnja 

(znanje) 

6. Snovi  izhlapevanje 

 izparevanje 

 kondenzacija 

 tekoče agregatno 

stanje 

 plinasto agregatno 

stanje 

naloga s 

kratkim 

odgovorom 

2. stopnja 

(razumevanje) 

7. Snovi  taljenje snovi 

 strjevanje snovi 

 trdno agregatno 

stanje 

 tekoče agregatno 

stanje 

naloga s 

kratkim 

odgovorom 

2. stopnja 

(razumevanje) 

8. Snovi  prehodi med 

agregatnimi stanji 

 trdno agregatno 

stanje 

 tekoče agregatno 

stanje 

 plinasto agregatno 

stanje 

naloga 

izbirnega tipa 

1. stopnja 

(znanje): 1., 3. 

in 6. shema; 

2. stopnja 

(razumevanje): 

2., 4. in 5. 

shema 

9. Energija  kroženje vode v 

naravi 

 izhlapevanje 

 taljenje 

 vodni hlapi 

naloga s 

kratkim 

odgovorom 

2. stopnja 

(razumevanje) 

10. Energija  kroženje vode v 

naravi 

naloga s 

kratkim 

odgovorom 

1. stopnja 

(znanje) 
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Pri oblikovanju preizkusa znanja je bilo treba poleg predstavljene specifikacijske tabele 

upoštevati tudi operativne učne cilje pri predmetih spoznavanje okolja, naravoslovje in 

tehnika ter naravoslovje. V tabelah od 1 do 6 so sistematično urejeni omenjeni operativni učni 

cilji in z njimi povezani vsebinski sklopi, ki se navezujejo na obravnavo izbranih kemijskih 

pojmov. V tabelah so zajeti le tisti operativni učni cilji, kemijski pojmi in učne vsebine, ki se 

navezujejo na merski instrument, uporabljen v raziskavi diplomskega dela. 

 

4.4 OBDELAVA PODATKOV 

 

Podatki so bili obdelani z deskriptivno statistiko v programu Microsoft Excel 2010. Pri tem je 

bila uporabljena frekvenčna distribucija (f, f %). Relativne in absolutne frekvence so 

prikazane v tabelah pri pregledu reševanja posamezne naloge, vključene v preizkus znanja. 

 

5 REZULTATI Z DISKUSIJO 

 

V nadaljevanju so predstavljene naloge, ki so bile vključene v merski instrument raziskave 

diplomskega dela. Za vsako so navedeni tip naloge, taksonomska stopnja po Bloomu, 

preverjani pojmi in pravilen odgovor. Pri prvi nalogi so podane tudi definicije preverjanih 

pojmov, ki so zapisane v nekaterih trenutno veljavnih učbenikih za naravoslovje in tehniko (v 

četrtem in petem razredu) ter naravoslovje (v šestem in sedmem razredu). V sklopu, 

imenovanem pregled reševanja naloge, so v tabelah navedene absolutne in relativne frekvence 

pravilnih in napačnih odgovorov. Rezultati pri posamezni nalogi so ustrezno interpretirani.  

1. NALOGA  

  

Poleti ti je zelo vroče in se želiš osvežiti s hladnim sokom. Iz zamrzovalnika vzameš kocko 

ledu in jo daš v sok. Kaj se bo zgodilo z ledom? 
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Tabela 8: Kognitivna stopnja, tip naloge, vključeni pojmi in pravilen odgovor 

KOGNITIVNA STOPNJA 2. stopnja (razumevanje) 

TIP NALOGE Naloga s kratkim odgovorom 

VKLJUČENI POJMI Taljenje snovi, trdno agregatno stanje, tekoče agregatno 

stanje 

PRAVILEN ODGOVOR Led se bo stalil, talil. 

Led se stali. 

Led se bo začel taliti. 

Sprememba agregatnega stanja iz trdnega v kapljevinasto. 

 

 

Pregled reševanja naloge 

 

Tabela 9: Pregled vrednosti relativnih in absolutnih frekvenc pri nalogi 1 

 ODGOVOR 

Kaj se bo zgodilo 

z ledom? 

Pravilni odgovori: 

 stalil, stali 

 taliti, talil 

 

Pravilni 

odgovori: 

 sprememba 

agregatnega 

stanja (trdno 

v 

kapljevina-

sto) 

 

1. skupina 

napačnih 

odgovorov 

(napačni zapisi 

na 

makroskopski 

ravni): 

 stopil, se 

stopi, stopi 

 topil, topi, 

topiti 

 raztopil, 

raztopi 

2. skupina 

napačnih 

odgovorov: 

makroskopska 

opažanja: 

 plaval, 

plavala bo 

 izgine  

 pomešal  

 mrzla 

voda 

N = 228 f 71 2 149 6 

f (%) 31,1 0,9 65,4 2,6 

 

Pravilen odgovor, da gre za proces taljenja oziroma spremembo agregatnega stanja iz trdnega 

v tekoče, je podalo 32,0 % učencev. Manj pogostejši je bil odgovor, ki se je navezoval na 

spremembo agregatnega stanja, saj je tako odgovorilo le 0,9 % učencev. Najpogostejša 

odkrita napaka je, da se je led stopil, topil oziroma raztopil (65,4 %). Iz odgovor učencev 

lahko sklepamo, da učenci sedmega razreda ne ločijo med pojmoma stopiti in staliti, kar kaže 

na to, da se pogovorno večkrat napačno uporablja besedna zveza, da se led stopi, topi oziroma 

raztopi. Učenci se s pojmom taljenje prvič srečajo že v drugem razredu osnovne šole pri 
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predmetu spoznavanje okolja, ko opazujejo, kaj se dogaja s kocko ledu v učilnici. Znanje 

ponovijo in nadgradijo v četrtem in petem razredu pri predmetu spoznavanje okolja, ko 

spoznajo agregatna stanja vode. V šestem razredu se prvič srečajo s submikroskopskim 

prikazom delcev v snovi.  

 

Tabela 10: Analizirani izbrani učbeniki za naravoslovje in tehniko v četrtem in petem 

razredu osnovne šole ter naravoslovje v sedmem razredu osnovne šole (razlaga pojmov 

taljenja in raztapljanja) 

NASLOV 

UČBENIKA 

AVTORJI ZALOŽBA LETO RAZRED 

Od mravlje do 

Sonca 1, 

naravoslovje in 

tehnika za 4. 

razred 

devetletne 

osnovne šole 

Dušan Krnel, 

Barbara Bajd, 

Seta Oblak, Saša 

A. Glažar in 

Igor Hostnik 

Modrijan 2006 Četrti razred  

Naravoslovje in 

tehnika 4, 

učbenik za 4. 

razred 

devetletke 

Andreja 

Kolman, Danica 

Mati Djuraki, 

Irena Furlan, 

Joži Žibert, 

Marta Klanjšek 

Gunde, Matjaž 

Jaklin in Riko 

Jerman 

Rokus 2006 Četrti razred 

Naravoslovje in 

tehnika 5, 

učbenik za 5. 

razred osnovne 

šole 

Andreja 

Kolman, Danica 

Mati Djuraki, 

Irena Furlan, 

Marta Klanjšek 

Gunde, Matjaž 

Jaklin in Riko 

Jerman 

Rokus Klett 2010 Peti razred 
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NASLOV 

UČBENIKA 

AVTORJI ZALOŽBA LETO IZDAJE RAZRED 

Radovednih pet, 

naravoslovje in 

tehnika 5 

Polona Mežnar, 

Mateja Slevec in 

Asja Štucin 

Rokus Klett 2015 Peti razred 

Raziskujemo, 

gradimo, učbenik 

za naravoslovje 

in tehniko, 5. 

razred devetletne 

osnovne šole 

Darja Skribe 

Dimec, Ana 

Gostinčar 

Blagotinšek, 

Franko 

Florjančič in 

Sonja Zajc 

DZS 2003 Peti razred 

Od mravlje do 

Sonca 2,  

naravoslovje in 

tehnika za 5. 

razred devetletne 

osnovne šole 

 

Dušan Krnel, 

Barbara Bajd, 

Seta Oblak, Saša 

A. Glažar in 

Igor Hostnik 

Modrijan 2003 Peti razred 

Naravoslovje  

in tehnika 5, 

učbenik za 

naravoslovje in 

tehniko v 5. 

razredu 

devetletnega 

osnovnošolskega 

izobraževanja 

 

Milan Brumen, 

Ludvik 

Hajdinjak, 

Brigita Kruder, 

Bojana 

Mencinger 

Vračko in 

Tatjana Pufič 

Tehniška 

založba 

Slovenije 

2005 Peti razred 

Naravoslovje 7 Andreja 

Kolman, Danica 

Mati Djuraki, 

Danica Pintar, 

Irena Furlan, 

Marta Klanjšek 

Gunde, Riko 

Jerman in Rudi 

Ocepek 

Rokus 2005 Sedmi razred 
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NASLOV 

UČBENIKA 

AVTORJI ZALOŽBA LETO IZDAJE RAZRED 

Aktivno v 

naravoslovje 2, 

učbenik za 

naravoslovje v 

7. razredu 

osnovne šole 

Andrej Šorgo, 

Boris Čeh in 

Mitja Slavinec 

DZS 2014 Sedmi razred 

Spoznavamo 

naravo 7, 

učbenik za 

naravoslovje v 

7. razredu 

osnovne šole 

Tinka Bačič, 

Barbara Vilhar, 

Mojca Vilfan, 

Simona Strgulc 

Krajšek, Cene 

Fišer, Danilo 

Bevk in Rok 

Tkavc 

Narava 2014 Sedmi razred 

 

Iz analize različnih učbenikov za naravoslovje in tehniko v četrtem in petem razredu osnovne 

šole ter za naravoslovje v sedmem razredu je mogoče razbrati, da avtorji učbenikov pojem 

taljenje razlagajo zelo podobno. V vseh izbranih analiziranih učbenikih pojem taljenja 

povezujejo s procesom segrevanja. V vseh, razen v učbenikih Raziskujemo, gradimo (učbenik 

za naravoslovje in tehniko v petem razredu) in Radovednih pet (učbenik za naravoslovje in 

tehniko v petem razredu), je navedeno, da snov pri procesu segrevanja preide iz trdnega v 

tekoče agregatno stanje. Najustreznejši definiciji pojma taljenje je mogoče najti v učbenikih 

Naravoslovje in tehnika 5 (izdala založba Rokus Klett, 2010) – Kolman idr. (2010, str. 41) ga 

opredelijo tako: »Pri segrevanju se voda spremeni iz trdnine v kapljevino. Za taljenje je 

potrebna toplota. Trdnine se lahko pri segrevanju stalijo.« – ter Naravoslovje 7 (izdala založba 

Rokus, 2005): »Taljenje je prehajanje snovi iz trdnega v kapljevinasto agregatno stanje. 

Temperaturo, pri kateri se neka snov tali, imenujemo tališče« (Kolman idr., 2005, str. 45). Ta 

definicija je ustrezna, saj je proces taljenja povezan ne le s segrevanjem, temveč tudi s 

prehajanjem toplote. Toplota prehaja s toplejšega na hladnejše mesto, pri čemer pride do 

spremembe agregatnega stanja snovi iz trdnega v tekoče. 

Pri definiciji pojma taljenje je treba poudariti povezovanje s temperaturo tališča. V učbeniku 

Naravoslovje in tehnika 4 (izdala založba Rokus, 2006) je pojem taljenje povezan s 

temperaturo tališča tako: »Temperaturo, pri kateri se neka snov tali, imenujemo tališče« 

(Kolman idr., 2006, str. 37). Prav takšno definicijo najdemo tudi v učbeniku Naravoslovje 7. 

Povezovanje procesa taljenja s temperaturo tališča je mogoče najti le v teh dveh učbenikih. 
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Učenci sedmega razreda ne bi smeli imeti težav pri razumevanju in uporabi pojma 

raztapljanje, saj so ga spoznali že v drugem razredu, pri eksperimentu raztapljanja kocke 

sladkorja v vodi. Definicije pojma raztapljanje je mogoče najti v učbenikih Naravoslovje in 

tehnika 5 v petem razredu in Naravoslovje 7 v sedmem razredu. Pri analizi izbranih 

učbenikov pa smo opazili tudi nepopolne definicije, kot je na primer ta, ki je navedena v 

učbeniku Raziskujemo, gradimo (izdala založba DZS, 2003): »Med raztapljanjem se pomešata 

dve različni snovi, topljenec in topilo« (Skribe idr., 2003, str. 42). Ta definicija je nepopolna, 

ker zajema le opis procesa raztapljanja, pojma topila in topljenca pa pri tem nista posebej 

razložena. Tako lahko pride pri učencih do nerazumevanja ali napačne predstave procesa 

raztapljanja. Strokovno manj ustrezno definicijo pojma raztapljanje pa je najti tudi v učbeniku 

Naravoslovje in tehnika 5 (izdala Tehniška založba Slovenije, 2005) v petem razredu: »V 

vodi se nekatere snovi raztapljajo. Snov, ki se v vodi raztaplja, imenujemo topljenec. Voda z 

raztopljenim topljencem je zmes, ki se imenuje raztopina« (Brumen idr., 2005, str. 13). 

V opredelitvi tega pojma v omenjenem učbeniku je tako razložena le definicija pojma 

topljenec, ne pa tudi topilo. V učbeniku Od mravlje do Sonca 2 (izdala založba Modrijan, 

2003) za spoznavanje okolja v drugem razredu je prav tako strokovno manj ustrezna 

definicija: »Tekočine, v katerih raztapljamo snovi, so topila. Snovi, ki jih raztapljamo, pa so 

topljenci. Iz vode in soli nastane raztopina soli v vodi. V tej raztopini sta dve snovi, zato je to 

zmes. Vodna raztopina soli je zmes vode in soli« (Krnel, Bajd, Oblak, Glažar in Hostnik, 

2003, str. 15). Omejena definicija bi bila ustreznejša, če bi bilo navedeno, katera snov v 

raztopini je topilo in katera topljenec. Strokovno ustreznejše definicije je mogoče prebrati v 

učbeniku Spoznavamo naravo 7 (izdala založba Narava, 2014): »Vzemimo nekaj navadnega 

sladkorja in ga raztopimo v kozarcu vode. Pripravili smo zmes – raztopino sladkorja v vodi. 

Pravimo, da je voda topilo, sladkor pa topljenec. Raztopina je zmes topljenca in topila, pri 

čemer je praviloma topilo kapljevina, topljenec pa trdna snov« (Bačič idr., 2014, str. 14). 

Takšna razlaga omenjenega pojma je strokovno ustreznejša, saj je opisan nastanek raztopine, 

hkrati pa je navedeno tudi, katera snov v raztopini je topilo in katera topljenec. V učbeniku 

Aktivno v naravoslovje 2 (izdala založba DZS, 2014) je pojem raztapljanje opredeljen: 

»Destilirana voda je topilo, sol pa je topljenec. Topila je običajno več in je največkrat tekoče. 

Topljenca je manj kot topila in se v topilu raztaplja. Ko se topljenec raztopi v topilu, dobimo 

raztopino. Raztopina je torej zmes topila in topljenca« (Šorgo, Čeh in Slavinec, 2014, str. 14). 

Omenjena definicija je strokovno ustrezna, saj navaja primer topljenca in topila ter procesa 

nastanka raztopine. 
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Rezultati naloge kažejo, da učenci poznajo procesa raztapljanja in taljenja, vendar ju ne 

razumejo. Rezultati tako sovpadajo z ugotovitvami omenjenih raziskav. Med vzroki za 

učenčevo napačno razumevanje pojmov taljenje in raztapljanje je prav gotovo tudi ta, da 

učenec zamenjuje pojma, ker je pri procesu taljenja vedno prisotna le ena snov, pri 

raztapljanju pa dve, in sicer topilo in topljenec. Drugi vzrok za učenčevo napačno 

razumevanje pa so lahko različna učna gradiva. Z analizo izbranih učbenikov, ki jih učitelji in 

učenci uporabljajo pri predmetih spoznavanje okolja, naravoslovje in tehnika ter naravoslovje, 

smo ugotovili, da ti vsebujejo tudi strokovno manj ustrezne definicije pojmov raztapljanje in 

taljenje. Zato je pri tem ključna vloga učitelja, ki je sposoben prepoznati neustrezne in 

strokovno nepopolne definicije, nanje učence opozoriti in podati strokovno ustreznejše. 

 

2. NALOGA 

 

Mami pomagaš kuhati kosilo. V lonec daš krompir z vodo. Posodo pozabiš pokriti. Ko čez 

čas pogledaš v lonec, je v njem le še krompir. Kaj se je zgodilo z vodo? 

                                                                                                                                                  

                                                                                   

 

Tabela 11: Kognitivna stopnja, tip naloge, vključeni pojmi in pravilen odgovor 

KOGNITIVNA STOPNJA 2. stopnja (razumevanje) 

TIP NALOGE Naloga s kratkim odgovorom 

VKLJUČENI POJMI Izparevanje, tekoče agregatno stanje, plinasto agregatno stanje 

PRAVILEN ODGOVOR Voda je izparela/sparela/uparela. 

Voda izpari. 
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Pregled reševanja naloge 

 

Tabela 12: Pregled vrednosti relativnih in absolutnih frekvenc pri nalogi 2 

 ODGOVOR 

Kaj se je zgodilo z vodo? Pravilni 

odgovori: 

 izpari, 

izparela, 

sparela 

 uparela 

1. skupina 

napačnih 

odgovorov: 

 izhlapi, 

izhlapela 

 nastala je 

para, para, 

spremeni se 

v paro 

 para je šla 

ven 

2. skupina 

napačnih 

odgovorov: 

 krompir 

vpije vodo 

 toplota se 

vpije 

3. skupina 

napačnih 

odgovorov: 

 izginila 

N = 228 f 54 169 3 1 

f (%) 23,8 74,5 1,3 0,4 

*Pri nalogi 2 eden izmed učencev sedmega razreda ni odgovoril na zastavljeno vprašanje. 

 

Na zastavljeno vprašanje je pravilen odgovor, da je voda izparela, zapisalo 23,8 % učencev. 

Večina učencev (74,5 %) je odgovorila, da je voda pri segrevanju izhlapela, kar je napačen 

odgovor, saj se procesa izhlapevanja in izparevanja med seboj razlikujeta. 1,3 % učencev 

meni, da se toplota pri segrevanju vode vpije oz. da je vodo vpil krompir, in 0,4 % učencev 

meni, da je voda pri segrevanju preprosto izginila. Rezultati kažejo na to, da ima večina 

učencev težave pri razlikovanju pojmov izparevanje in izhlapevanje. 

V izbranih učbenikih za naravoslovje in tehniko (v četrtem in petem razredu) in naravoslovje 

(v sedmem razredu) so navedene definicije pojma izparevanje. Razlage pojma izhlapevanje so 

zapisane le v učbenikih za naravoslovje in tehniko v četrtem in petem razredu osnovne šole. 
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Tabela 13: Analizirani izbrani učbeniki za naravoslovje in tehniko v četrtem in petem 

razredu osnovne šole ter za naravoslovje v sedmem razredu osnovne šole (razlaga pojmov 

izparevanje in izhlapevanje) 

NASLOV 

UČBENIKA 

AVTORJI ZALOŽBA LETO RAZRED 

Naravoslovje in 

tehnika 4, 

učbenik za 4. 

razred 

devetletke 

Andreja 

Kolman, Danica 

Mati Djuraki, 

Irena Furlan, 

Joži Žibert, 

Marta Klanjšek 

Gunde, Matjaž 

Jaklin in Riko 

Jerman 

Rokus 2006 Četrti razred 

Naravoslovje in 

tehnika 5, 

učbenik za 5. 

razred osnovne 

šole 

Andreja 

Kolman, Danica 

Mati Djuraki, 

Irena Furlan, 

Marta Klanjšek 

Gunde, Matjaž 

Jaklin in Riko 

Jerman 

Rokus Klett 2010 Peti razred 

Od mravlje do 

Sonca 2,  

naravoslovje in 

tehnika za 5. 

razred 

devetletne 

osnovne šole 

 

Dušan Krnel, 

Barbara Bajd, 

Seta Oblak, Saša 

A. Glažar in 

Igor Hostnik 

Modrijan 2014 Peti razred 
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NASLOV 

UČBENIKA 

AVTORJI ZALOŽBA LETO IZDAJE RAZRED 

Radovednih pet, 

naravoslovje in 

tehnika 5 

Polona Mežnar, 

Mateja Slevec in 

Asja Štucin 

Rokus Klett 2015 Peti razred 

Naravoslovje  

in tehnika 5, 

učbenik za 

naravoslovje in 

tehniko v 5. 

razredu 

devetletnega 

osnovnošolskega 

izobraževanja 

 

Milan Brumen, 

Ludvik 

Hajdinjak, 

Brigita Kruder, 

Bojana 

Mencinger 

Vračko in 

Tatjana Pufič 

Tehniška 

založba 

Slovenije 

2005 Peti razred 

Naravoslovje 7 Andreja 

Kolman, Danica 

Mati Djuraki, 

Danica Pintar, 

Irena Furlan, 

Marta Klanjšek 

Gunde, Riko 

Jerman in Rudi 

Ocepek 

Rokus 2005 Sedmi razred 

 

V učbeniku Radovednih pet (izdala založba Rokus Klett, 2015) za učence petega razreda je 

najti strokovno najustreznejšo definicijo pojmov izparevanje in izhlapevanje. Pojem 

izparevanje je opredeljen tako: »Vodo pri kuhanju pogosto segrejemo do vrelišča pri okoli 

100 ⁰C. Takrat voda prehaja iz tekočega v plinasto stanje. Pravimo, da voda izpareva« 

(Mežnar, Slevec in Štucin, 2015, str. 38). 

Pojem izhlapevanje pa je razložen: »Voda v lužah izhlapeva. To pomeni, da iz tekočine 

prehaja v plinasto stanje, čeprav temperatura vode ne doseže vrelišča« (Mežnar idr., 2015, 

str. 38). Omenjeni definiciji sta strokovno ustrezni, saj je iz zapisanega razvidno, da proces 

izhlapevanja vode poteka pri temperaturi, ki je nižja od temperature vrelišča. Proces 

izparevanja vode pa poteka pri temperaturi, ki je enaka ali višja od temperature vrelišča vode. 

Nepopolni definiciji pojmov izparevanje in izhlapevanje sta navedeni v učbeniku 

Naravoslovje in tehnika 4 (izdala založba Rokus, 2006), kjer je izparevanje opredeljeno: »Če 

vodo dovolj močno segrevamo, zavre. Med vrenjem je v loncu čedalje manj vode. Voda 
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izpareva, spreminja se v plin« (Kolman idr., 2006, str. 39). Pojem izhlapevanje pa v istem 

učbeniku razložijo: »Luža na cestišču čez nekaj časa izgine. Kapljevina izhlapi. To pomeni, 

da se spremeni v plin, tega pa ne vidimo« (Kolman idr., 2006, str. 39). Omenjeni definiciji 

pojmov sta strokovno nepopolni, saj ne navajata pogojev, pri katerih potekata procesa 

izhlapevanja in izparevanja. Hkrati pa pri izparevanju ni navedene spremembe agregatnega 

stanja (iz tekočega v plinasto agregatno stanje). 

Napačno razumevanje pojmov izparevanje in izhlapevanje pri učencih sedmega razreda je 

lahko povezano z neustreznimi definicijami v učbenikih, ki so učenčevo temeljno gradivo za 

učenje. Rezultati naše raziskave so primerljivi z ugotovitvami iz raziskave, ki sta jo opravila 

Bar in Travis (1991). Analiza rezultatov naloge je pokazala, da se pri učencih pojavlja 

napačno razumevanje pojma izhlapevanje (izginjanje vode, krompir vpije vodo in drugo). 

Tudi v omenjeni raziskavi (Bar in Travis, 1991) so učenci sedmega razreda osnovne šole 

razumeli proces izhlapevanja kot izginjanje vode, kar je razvidno iz analize nalog.  

 

3. NALOGA 

 

Jošt ti kupi sladoled. Kmalu postane sladoled mehak. Kaj bi naredil, da bi se spet strdil?  

                                                                                                                 

 

 

Tabela 14: Kognitivna stopnja, tip naloge, vključeni pojmi in pravilen odgovor 

KOGNITIVNA STOPNJA 2. stopnja (razumevanje) 

TIP NALOGE Naloga s kratkim odgovorom 

VKLJUČENI POJMI Strjevanje snovi, zamrzovanje vode 

PRAVILEN ODGOVOR Sladoled bi dal v zamrzovalnik, skrinjo ali ga ponovno 

zamrznil. 
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Pregled reševanja naloge 

 

Tabela 15: Pregled vrednosti relativnih in absolutnih frekvenc pri nalogi 3 

 ODGOVOR 

 

Kaj bi naredil, da bi 

se sladoled spet 

strdil? 

Pravilni odgovori: 

 zamrzovalnik  

 zamrznil, 

zmrzovanje 

 skrinja 

1. skupina napačnih 

odgovorov: 

 hladilnik 

 na hladno, hladen 

prostor, na mrzlo, 

leden prostor 

2. skupina 

napačnih 

odgovorov: 

 polizal 

 odtajati 

 para 

N = 228 f 195 29 3 

f (%) 85,9 12,8 1,3 

*Pri nalogi 3 eden izmed učencev sedmega razreda ni odgovoril na zastavljeno vprašanje. 

 

Pri tretji nalogi je v preizkusu znanja pravilno odgovorilo na zastavljeno vprašanje 85,9 % 

učencev. Kot napačen odgovor so učenci navedli, da bi sladoled dali v hladilnik oz. na hladno 

(12,8 %), kjer pa bi se le ohladil, ne pa tudi strdil. Med napačnimi odgovori sta bila tudi, da bi 

tak sladoled polizali ali da bi ga odtajali (1,3 %).  

Proces zamrzovanja učenci spoznajo že v drugem razredu pri predmetu spoznavanje okolja. 

Razumevanje kemijskega pojma zmrzovanje pa nadgradijo v petem razredu pri predmetu 

naravoslovje in tehnika. 
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Tabela 16: Analizirani izbrani učbeniki za naravoslovje in tehniko v četrtem in petem 

razredu osnovne šole ter za naravoslovje v sedmem razredu osnovne šole (razlaga pojmov 

strjevanje in zmrzovanje) 

NASLOV 

UČBENIKA 

AVTORJI ZALOŽBA LETO RAZRED 

Raziskujem in 

ustvarjam, 

učbenik za 

naravoslovje in  

tehniko v 

četrtem razredu 

9-letne osnovne 

šole 

Gusta Mirt, 

Marta Novak in 

Janez Virtič 

 

Mladinska 

knjiga 

2004 Četrti razred 

Naravoslovje in 

tehnika 5, 

učbenik za 5. 

razred osnovne 

šole 

Andreja 

Kolman, Danica 

Mati Djuraki, 

Irena Furlan, 

Marta Klanjšek 

Gunde, Matjaž 

Jaklin in Riko 

Jerman 

Rokus Klett 2010 Peti razred 

Naravoslovje in 

tehnika 5, 

učbenik za 

naravoslovje in 

tehniko v 5. 

razredu 

devetletnega 

osnovnošolskega 

izobraževanja  

 

Milan Brumen, 

Ludvik 

Hajdinjak, 

Brigita Kruder, 

Bojana 

Mencinger 

Vračko in 

Tatjana Pufič 

Tehniška 

založba 

Slovenije 

2005 Peti razred 

Raziskujemo,  

gradimo, učbenik 

za naravoslovje 

in tehniko, 5. 

razred 

devetletne 

osnovne šole 

Darja Skribe 

Dimec, Ana 

Gostinčar 

Blagotinšek, 

Franko 

Florjančič in 

Sonja Zajc 

DZS 2003 Peti razred 
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NASLOV 

UČBENIKA 

AVTORJI ZALOŽBA LETO IZDAJE RAZRED 

Aktivno v 

naravoslovje 2, 

učbenik za 

naravoslovje v 

7. razredu 

osnovne šole 

Andrej Šorgo, 

Boris Čeh in 

Mitja Slavinec 

DZS 2014 Sedmi razred 

 

Najustreznejšo definicijo pojma strjevanje je mogoče najti v učbeniku Raziskujem in 

ustvarjam (izdala založba Mladinska knjiga, 2004) za četrti razred osnovne šole, kjer 

omenjeni pojem opredelijo tako: »Če tekočo vodo ohladimo pod 0 ºC, se njeno agregatno 

stanje spremeni iz tekočega v trdno. Voda zmrzne, nastane led« (Mirt idr., 2004, str. 69). Ta 

definicija je ustrezna, saj vključuje tako temperaturo tališča, pri kateri se snov začne taliti, kot 

tudi spremembo agregatnega stanja. Strokovno manj ustrezni definiciji, ki ne navajata niti 

prehoda agregatnega stanja niti temperature, pri kateri omenjeni proces poteka, najdemo v 

učbenikih Aktivno v naravoslovje 2 ter Naravoslovje in tehnika 5. V učbeniku Aktivno v 

naravoslovje 2 (izdala založba DZS, 2014) je podana naslednja definicija pojma strjevanja: 

»Voda v plastenki zamrzne, če jo predolgo pustimo v zamrzovalniku. Ko jo postavimo za 

nekaj časa na sobno temperaturo, se led stali« (Šorgo idr., 2014, str. 28). V učbeniku 

Naravoslovje in tehnika 5 (izdala Tehniška založba Slovenije, 2005) pa piše: »V 

zamrzovalniku lahko vodo v tekočem stanju ohladimo in zamrznemo v ledene kocke« 

(Brumen idr., 2005, str. 11). 

Ker je vsebina naloge vzeta iz vsakdanjega življenja, je bilo pričakovati veliko pravilnih 

odgovorov, vendar ni bilo tako. Rezultati so pokazali, da učenci ne znajo povezovati 

kemijskih pojmov in učnih vsebin z izkušnjami iz vsakdanjega življenja. Pravilne odgovore 

lahko povežemo s poznavanjem definicij procesa strjevanja iz učbenikov, saj so ti navajali, da 

lahko sladoled zamrznemo v zamrzovalniku. 
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4. NALOGA 

 

Tuširaš se. V kopalnici je zelo vroče. Ogledalo postane rosno in se ne moreš pogledati vanj. 

Kaj se je nabralo na ogledalu? 

                                                                   

                                             

 

Tabela 17: Kognitivna stopnja, tip naloge, vključeni pojmi in pravilen odgovor 

KOGNITIVNA STOPNJA 2. stopnja (razumevanje) 

TIP NALOGE Naloga s kratkim odgovorom 

VKLJUČENI POJMI Kondenzacija, izhlapevanje, vodna para 

PRAVILEN ODGOVOR Na ogledalu se je nabrala vodna para/voda/vodne 

kapljice/kapljice vode/molekule vode v tekočem 

agregatnem stanju. 

Na ogledalu se je nabrala para, ki se je ohladila in postala 

voda. 

 

Pregled reševanja naloge 

 

Tabela 18: Pregled vrednosti relativnih in absolutnih frekvenc pri nalogi 4 

 ODGOVOR 

Kaj se je 

nabralo na 

ogledalu? 

Pravilni 

odgovori: 

 vodna 

para, para 

 vodni 

hlapi 

Pravilni 

odgovori: 

 vodne 

kapljice 

 voda 

 nabrala se 

je para 

 hlapi 

 kondenz 

1. skupina 

napačnih 

odgovorov: 

 vroč 

zrak  

 sopara  

 megla 

 vlaga 

2. skupina 

napačnih 

odgovorov 

 rosa 

3. skupina 

napačnih 

odgovorov: 

Procesi:  

 izhlapela 

 izparela  

 kondenzirala 

N = 228 f 124 59 15 23 4 

f 

(%) 

55,1 26,2 6,7 10,2 1,8 

*Pri nalogi 4 trije učenci sedmega razreda niso odgovorili na zastavljeno vprašanje. 

 

Na vprašanje »Kaj se je nabralo na ogledalu?« je pravilno odgovorilo 55,1 % učencev 

sedmega razreda. Med pravilne odgovore štejemo še odgovore: vodne kapljice, voda, kondenz 
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(26,2 %). Med napačnimi odgovori lahko izpostavimo odgovore, kot so: vroč zrak, sopara, 

megla in vlaga (6,7 %). Iz besedila naloge (»postane rosno«) je bilo mogoče pričakovati tudi 

odgovor rosa, ki ga je podalo 10,2 % učencev.  

S procesom kondenzacije se učenci prvič srečajo v tretjem razredu pri predmetu spoznavanje 

okolja, ko opazujejo, kaj se dogaja z vodo pri segrevanju. Pri sobni temperaturi je voda v 

tekočem agregatnem stanju. S segrevanjem do (100 °C) se iz tekočega agregatnega stanja 

spreminja v vodo v plinastem agregatnem stanju (Hergan idr., 2005). Spremembe agregatnih 

snovi učenci spoznajo v petem razredu osnovne šole.  

 

Tabela 19: Analizirani izbrani učbeniki za naravoslovje in tehniko v četrtem in petem 

razredu osnovne šole ter za naravoslovje v sedmem razredu osnovne šole (razlaga pojma 

kondenzacija) 

NASLOV 

UČBENIKA 

AVTORJI ZALOŽBA LETO RAZRED 

Naravoslovje in 

tehnika 4, 

učbenik za 4. 

razred 

devetletke 

Andreja 

Kolman, Danica 

Mati Djuraki, 

Irena Furlan, 

Joži Žibert, 

Marta Klanjšek 

Gunde, Matjaž 

Jaklin in Riko 

Jerman 

Rokus 2006 Četrti razred 

Raziskujem in 

ustvarjam, 

učbenik za 

naravoslovje in  

tehniko v 

četrtem razredu 

9-letne osnovne 

šole 

Gusta Mirt, 

Marta Novak in 

Janez Virtič 

 

Mladinska 

knjiga 

2004 Četrti razred 
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NASLOV 

UČBENIKA 

AVTORJI ZALOŽBA LETO IZDAJE RAZRED 

Od mravlje do 

Sonca 2,  

naravoslovje in 

tehnika za 5. 

razred 

devetletne 

osnovne šole 

 

Dušan Krnel, 

Barbara Bajd, 

Seta Oblak, Saša 

A. Glažar in 

Igor Hostnik 

Modrijan 2003 Peti razred 

Naravoslovje  

in tehnika 5, 

učbenik za 

naravoslovje in 

tehniko v 5. 

razredu 

devetletnega 

osnovnošolskega 

izobraževanja 

 

Milan Brumen, 

Ludvik 

Hajdinjak, 

Brigita Kruder, 

Bojana 

Mencinger 

Vračko in 

Tatjana Pufič 

Tehniška 

založba 

Slovenije 

2005 Peti razred 

Aktivno v 

naravoslovje 2, 

učbenik za 

naravoslovje v 

7. razredu 

osnovne šole 

Andrej Šorgo, 

Boris Čeh in 

Mitja Slavinec 

DZS 2014 Sedmi razred 

 

Strokovno ustrezno definicijo pojma kondenzacija najdemo v učbeniku Naravoslovje in 

tehnika 5 (izdala Tehniška založba Slovenije, 2005): »Če čašo pokrijemo z urnim steklom, se 

na urnem steklu in na stenah čaše vodna para ohlaja in zgoščuje v kapljice. Agregatno stanje 

vode se pri tem spremeni iz plinastega v tekoče. Vodne kapljice nato padejo nazaj v vodo« 

(Brumen idr., 2005, str. 10). Definicija je ustrezna, saj je proces kondenzacije razložen na 

primeru.  

Pravilne odgovore učencev lahko povežemo z definicijami v učbenikih, kot je na primer 

definicija v učbeniku Naravoslovje in tehnika 4 (izdala založba Rokus, 2006): »Pri 

izdihovanju na hladno šipo lahko opazimo, da se šipa orosi. V izdihanem toplem zraku se je 

voda na hladnem steklu iz plinastega stanja spremenila v tekoče. Na oknu opazimo drobne 

kapljice« (Mirt idr., 2004, str. 69).  
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Rezultati nalog 1 in 2 so pokazali, da ima večina učencev sedmega razreda osnovne šole 

težave pri prepoznavanju in razumevanju prehodov med agregatnimi stanji vode na 

makroskopski ravni (učenci ne razlikujejo med pojmoma izhlapevanje in izparevanje 

vode ter taljenje in raztapljanje). Medtem ko so rezultati 3 in 4 naloge pokazali, da večina 

učencev sedmega razreda osnovne šole prepozna in razume posamezna agregatna stanja 

vode na makroskopski ravni, kar pomeni, da moramo prvo hipotezo delno potrditi, 

delno zavrniti. 

 

5. NALOGA 

 

Podane so sheme porazdelitve delcev v različnih agregatnih stanjih snovi. Pod vsako shemo 

napiši agregatno stanje snovi, ki ga ponazarja. 

                           

_____________         _____________         _____________ 

 

 

Tabela 20: Kognitivna stopnja, tip naloge, vključeni pojmi in pravilen odgovor 

KOGNITIVNA STOPNJA 1. stopnja (znanje) 

TIP NALOGE Naloga s kratkim odgovorom 

VKLJUČENI POJMI Trdno agregatno stanje, tekoče agregatno stanje, plinasto 

agregatno stanje 

PRAVILEN ODGOVOR 1 – plinasto agregatno stanje, 2 – tekoče agregatno stanje, 

3 – trdno agregatno stanje 
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Pregled reševanja naloge 

 

Tabela 21: Pregled vrednosti relativnih in absolutnih frekvenc pri nalogi 5 (1. shema) 

 ODGOVOR 

1. shema 

(plinasto 

agregatno 

stanje) 

Pravilni 

odgovori: 

 plin, 

plinasto 

1. skupina 

napačnih 

odgovorov: 

primeri plinov:  

 para 

 zrak 

 vodni hlapi, 

hlapi 

2. skupina 

napačnih 

odgovorov: 

 tekočina, 

tekoče 

 kapljevinasto 

3. skupina 

napačnih 

odgovorov: 

 mehka snov 

N = 228 f 212 6 8 1 

f (%) 93,4 2,7 3,5 0,4 

*Pri nalogi 5 (1. shema) en učenec sedmega razreda osnovne šole ni podal odgovora. 

 

Tabela 22: Pregled vrednosti relativnih in absolutnih frekvenc pri nalogi 5 (2. shema) 

 ODGOVOR 

2. shema 

(tekoče 

agregatno 

stanje) 

Pravilni 

odgovori: 

tekočina, 

tekoče, 

kapljevi-

na, 

kapljevi-

nasto 

1. skupina 

napačnih 

odgovorov 

primeri 

tekočine 

(voda, 

vodno), 

tekočina 

2. 

skupina 

napačnih 

odgovorov 

plin, 

plinasto, 

vodni 

hlapi 

3. skupina 

napačnih 

odgovorov 

kamnina 

4. skupina 

napačnih 

odgovorov: 

trdna snov – 

tekočina 

srednja snov 

5. skupina 

napačnih 

odgovorov: 

procesi: 

utekočinja-

nje, parjenje 

N = 

228 

f 205 10 8 1 2 2 

f 

(%) 

89,9 4,4 3,5 0,4 0,9 0,9 
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Tabela 23: Pregled vrednosti relativnih in absolutnih frekvenc pri nalogi 5 (3. shema) 

 ODGOVOR 

3. shema (trdno agregatno 

stanje) 

Pravilni odgovori: 

 trdno, trdna snov, 

trdnina 

 primeri trdne snovi 

1. skupina napačnih 

odgovorov: 

 voda 

N = 228 f 226 1 

f (%) 99,6 0,4 

*Pri nalogi 5 (3. shema) en učenec sedmega razreda osnovne šole ni podal odgovora. 

 

Iz tabel rezultatov lahko vidimo, da so učenci vse tri sheme porazdelitev delcev na 

submikroskopski ravni v različnih agregatnih stanjih snovi uspešno prepoznali: plinasto 

agregatno stanje (93,4 %), tekoče agregatno stanje (89,9 %) in trdno agregatno stanje 

(99,6 %). Vzroke za dosežene velike odstotke pri posamezni nalogi je mogoče pripisati 

kakovostnemu učnemu gradivu, hkrati pa tudi učiteljem, ki z uporabo različnih 

vizualizacijskih elementov učencu razložijo tako makroskopsko kot tudi submikroskopsko 

raven delcev v posameznem agregatnem stanju snovi. O agregatnih stanjih snovi učenci slišijo 

že v drugem razredu osnove šole pri predmetu spoznavanje okolja, kjer spoznajo vsa tri 

agregatna stanja vode. Podrobneje pa posamezna agregatna stanja obravnavajo v petem 

razredu pri predmetu naravoslovje in tehnika. Med napačnimi odgovori za shemo, ki je 

predstavljala tekoče agregatno stanje, je najti navajanje snovi, ki so v določenem agregatnem 

stanju (npr. kamnina, voda, para in drugo), ali različnih procesov (npr. procesi utekočinjenja, 

parjenje). Vzrok za navajanje snovi v določenem agregatnem stanju je lahko učenčevo 

neustrezno razumevanje navodil naloge ali pa napačno razumevanje izbranih kemijskih 

pojmov, ki jih naloga preverja.  

Iz rezultatov naloge je razvidno, da večina učencev sedmega razreda razume in 

prepozna agregatna stanja snovi na submikroskopski ravni, kar pomeni, da je druga 

hipoteza potrjena. 
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6. NALOGA 

 

Na shemi je podana porazdelitev delcev v snovi. Oglej si shemo in dopolni besedilo. 

 

Katero spremembo ponazarja porazdelitev delcev na shemi?  

 

Porazdelitev delcev na shemi ponazarja ________________ snovi. 

 

Tabela 24: Kognitivna stopnja, tip naloge, vključeni pojmi in pravilen odgovor 

KOGNITIVNA STOPNJA 2. stopnja (razumevanje) 

TIP NALOGE Naloga s kratkim odgovorom 

VKLJUČENI POJMI Izhlapevanje snovi, izparevanje snovi, tekoče agregatno 

stanje, plinasto agregatno stanje, kondenzacija 

PRAVILEN ODGOVOR Izhlapevanje, izparevanje, kondenzacija, segrevanje, 

vrenje, ohlajanje 
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Pregled reševanja naloge 

Tabela 25: Pregled vrednosti relativnih in absolutnih frekvenc pri nalogi 6 

ODGOVOR N = 228 

f f (%) 

Pravilni odgovori: 

 izhlapevanje 

 izparevanje 

 prehod v plin 

 utekočinjanje 

 kondenzacija 

97 46,2  

Pravilni odgovori: 

 segrevanje 

 vrenje, vretje 

 ohlajanje 

7 3,3  

1. skupina napačnih odgovorov: 

agregatna stanja: 

 tekočina – plin 

 kapljevina – plin, plin – kapljevina 

 plinasto – tekoče 

 tekočina, tekoče 

 trdna snov – plin, plin – trdno 

 plinasto, plin 

 kapljevina, kapljevinast 

 tekoče – trdno 

 odhlapevanje 

 strjevanje  

 trdno 

99 47,1 

2. skupina napačnih odgovorov: 

snovi: 

 dve snovi 

 čista snov 

 zmes 

 vodne snovi 

 vodno 

 mehke snovi 

6 2,9  

3. skupina napačnih odgovorov: 

 delci 

1 0,5  

*Pri nalogi 6 petnajst učencev sedmega razreda osnovne šole ni podalo odgovora. 
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Šesta naloga sprašuje po procesu, ki ga predstavlja submikroskopska porazdelitev delcev na 

podani shemi. Na zastavljeno vprašanje je pravilno odgovorilo 49,5 % učencev. V nepravilnih 

odgovorih (50,5 %) so učenci navajali agregatna stanja (tekočina – plin, kapljevina – plin), ki 

jih ponazarja porazdelitev delcev na shemi. Napačno so odgovorili tudi, da porazdelitev 

delcev na shemi ponazarja snovi (2,9 %) in delce snovi (0,5 %). Prehode med agregatnimi 

stanji na submikroskopski ravni učenci prvič spoznajo v šestem razredu pri predmetu 

naravoslovje. Vzrok za slab rezultat pravilnih odgovorov je mogoče pripisati učbenikom, saj 

nekateri, na primer učbenika Naravoslovje 7 (izdala Tehniška založba Slovenije, 2005) in 

Naravoslovje 7 (izdala založba Rokus, 2005), opisujejo prehode med agregatnimi stanji samo 

na makroskopski ravni, ne pa tudi na submikroskopski ravni porazdelitve delcev snovi. 

 

7. NALOGA 

 

Na shemi je podana porazdelitev delcev v snovi. Oglej si shemo in dopolni besedilo.  

 

Katero spremembo ponazarja porazdelitev delcev na shemi?  

Porazdelitev delcev na shemi ponazarja ________________ snovi. 

 

Tabela 26: Kognitivna stopnja, tip naloge, vključeni pojmi in pravilen odgovor 

KOGNITIVNA STOPNJA 2. stopnja (razumevanje) 

TIP NALOGE Naloga s kratkim odgovorom 

VKLJUČENI POJMI Taljenje snovi, strjevanje snovi, trdno agregatno stanje, 

tekoče agregatno stanje 

PRAVILEN ODGOVOR Taljenje snovi, strjevanje snovi, zmrzovanje, odtajanje, 

ohlajanje, hlajenje, segrevanje, utekočinjenje 
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Pregled reševanja naloge 

Tabela 27: Pregled vrednosti relativnih in absolutnih frekvenc pri nalogi 7 

ODGOVOR N = 228 

f f (%) 

Pravilni odgovori: 

 taljenje, talitev 

 strjevanje, strditev 

 zmrzovanje, zmrznitev 

 odtajanje 

72  34,6 

Pravilni odgovori: 

 ohlajanje, hlajenje 

 segrevanje 

 utekočinjenje 

17 8,2 

1. skupina napačnih odgovorov: 

 topljenje 

 kondenzacija 

 stiskanje 

14 6,7 

2. skupina napačnih odgovorov: 

agregatna stanja, prehodi med agregatnimi stanji: 

 topitev, topijo 

 plinasto, plin 

 trdno, trdne, trde, trdna snov 

 tekoče, tekočina, tekočinaste 

 kondenzacija 

 tekočina – plin 

 kapljevina 

37  17,8 

3. skupina napačnih odgovorov: 

snovi: 

 zmes 

 ledena snov 

 dve snovi 

4  1,9 

Skupina, ki je ne moremo uvrstiti niti med napačne niti med 

pravilne odgovore: 

prehodi med agregatnimi stanji: 

 trdno – tekoče/kapljevina 

 trdne – vodne 

 tekoče – trdno 

 trdno – plinasto 

64 30,8 

*Pri nalogi 6 dvajset učencev sedmega razreda osnovne šole ni podalo odgovora. 
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Naloga se nanaša na shemo submikroskopske porazdelitve delcev pri prehodu iz trdnega v 

tekoče agregatno stanje oziroma obratno. Pravilen proces porazdelitve delcev v snovi na 

submikroskopski ravni je ugotovila tretjina učencev (34,6 %). Med pravilne odgovore smo 

uvrstili tudi procese, ki so jih navedli učenci: ohlajanje, hlajenje, utekočinjenje in segrevanje 

(8,2 %). Gre sicer za napačno poimenovanje procesa, vendar lahko iz teh odgovorov 

sklepamo, da je razmišljanje vezano na makroskopsko raven predstavitve v povezavi z 

vsakdanjim življenjem. Iz pridobljenih rezultatov lahko sklepamo, da je pri opisovanju 

agregatnih stanj snovi in prehodov med agregatnimi stanji snovi na submikroskopski ravni 

(17,8 %) razvito napačno razumevanje. 6,7 % učencev je napačno poimenovalo proces, ki ga 

prikazuje shema porazdelitve delcev na submikroskopski ravni. Učenci trdijo, da gre v tem 

primeru za proces topljenja, kondenzacije oziroma stiskanja. V posebno skupino odgovorov 

smo uvrstili prehode med agregatnimi stanji: trdno – tekoče/kapljevina, trdne – vode, tekoče – 

trdno (30,8 %). Ta skupina odgovorov ni popolnoma napačna, saj gre za pravilno 

poimenovanje prehoda agregatnega stanja delcev, vendar v tej nalogi od učencev zahtevamo 

prepoznavanje in poimenovanje točno določenega procesa med dvema agregatnima stanjema.  

Rezultati nalog 6 in 7 so pokazali, da večina učencev ne zna na podlagi submikroskopske 

predstavitve snovi poimenovati prehodov med agregatnimi stanji snovi, zato tretjo 

hipotezo zavrnemo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

8. NALOGA 

 

Podane so porazdelitve delcev v različnih agregatnih stanjih snovi.  

 

V tabelo napiši številko sheme porazdelitve delcev, ki ustreza posameznemu agregatnemu 

stanju, navedenemu v spodnji tabeli.  

 

Plin  

Tekočina  

Trdna snov  

Plin in tekočina  

Trdna snov in tekočina  

Trdna snov in plin  
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Tabela 28: Kognitivna stopnja, tip naloge, vključeni pojmi in pravilen odgovor 

KOGNITIVNA STOPNJA 1. stopnja (znanje): 1., 3. in 6. shema 

2. stopnja (razumevanje): 2., 4. in 5. shema 

TIP NALOGE Naloga izbirnega tipa 

VKLJUČENI POJMI Prehodi med agregatnimi stanji, trdno agregatno stanje, 

tekoče agregatno stanje, plinasto agregatno stanje 

PRAVILEN ODGOVOR Plin – 3; tekočina – 6; trdna snov – 1; plin in tekočina – 5; 

trdna snov in tekočina – 2; trdna snov in plin – 4 

 

Pregled reševanja naloge 

Tabela 29: Pregled vrednosti relativnih in absolutnih frekvenc pri shemi 8.1 

Shema 8.1 (trdno agregatno stanje) N = 228 

f f (%) 

Pravilen odgovor: 

 trdna snov 

224 98,7 

Napačni odgovori: 

 trdna snov in tekočina 

3 1,3 

 

Tabela 30: Pregled vrednosti relativnih in absolutnih frekvenc pri shemi 8.2 

Shema 8.2 (trdna snov in tekočina) N = 228 

f f (%) 

Pravilen odgovor: 

 trdna snov in tekočina 

211 93,0 

Napačni odgovori: 

 trdna snov in plin 

16 7,0 

*Pri shemi 8.2 en učenec sedmega razreda osnovne šole ni podal odgovora. 

Tabela 31: Pregled vrednosti relativnih in absolutnih frekvenc pri shemi 8.3 

Shema 8.3 (plinasto agregatno stanje) N = 228 

f f (%) 

Pravilen odgovor: 

 plin 

222 97,4 

Napačni odgovori: 

 tekočina 

 plin in tekočina 

6 2,6 
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Tabela 32: Pregled vrednosti relativnih in absolutnih frekvenc pri shemi 8.4 

Shema 8.4 (trdna snov in plin) N = 228 

f f (%) 

Pravilen odgovor: 

 trdna snov in plin 

211 93,0 

Napačni odgovori: 

 trdna snov in tekočina 

 plin in tekočina 

16 7,0 

*Pri shemi 8.4 en učenec sedmega razreda osnovne šole ni podal odgovora. 

Tabela 33: Pregled vrednosti relativnih in absolutnih frekvenc pri shemi 8.5 

Shema 8.5 (plin in tekočina) N = 228 

f f (%) 

Pravilen odgovor: 

 plin in tekočina 

212 93,4 

Napačni odgovori: 

 trdna snov in plin 

 trdna snov in tekočina 

15 6,6 

*Pri shemi 8.5 en učenec sedmega razreda osnovne šole ni podal odgovora. 

Tabela 34: Pregled vrednosti relativnih in absolutnih frekvenc pri shemi 8.6 

Shema 8.6 (tekočina) N = 228 

f f (%) 

Pravilen odgovor: 

 tekočina 

205 90,3 

Napačni odgovori: 

 trdna snov in tekočina 

 plin 

 plin in tekočina 

22 9,7 

*Pri shemi 8.6 en učenec sedmega razreda osnovne šole ni podal odgovora. 

Z osmo nalogo smo v preizkusu znanja preverjali, kako učenci na submikroskopski ravni 

razumejo posamezna agregatna stanja snovi in nekatere prehode med njimi. Naloga je 

povzetek pete, šeste in sedme naloge iz preizkusa znanja. 

Porazdelitev delcev snovi v plinastem agregatnem stanju je pravilno prepoznalo 97,4 % 

učencev, le 2,6 % odgovorov je bilo napačnih, ko so učenci zapisali, da gre za tekočino ali 

prehod plina v tekočino.  
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Tekoče agregatno stanje je pravilno prepoznalo 90,3 % učencev, 9,7 % odgovorov je 

napačnih. Med napačnimi odgovori je pogosto navedeno, da submikroskopska predstavitev 

predstavlja plin, prehod plina v tekočino ali prehod trdne snovi v tekočino.  

Učenci so bili najuspešnejši pri prepoznavanju porazdelitve delcev v trdni snovi, saj je 

pravilno porazdelitev prepoznalo kar 98,7 %. Le 1,3 % učencev je napačno zapisalo, da 

shema ponazarja prehod trdne snovi v tekočino.  

Porazdelitev delcev v zmesi tekočine in plina je pravilno prepoznalo 93,4 % učencev, medtem 

ko je 6,6 % učencev napačno navedlo porazdelitev delcev v zmesi trdne snovi in tekočine ali 

trdne snovi in plina. 

Porazdelitev delcev v zmesi trdne snovi in tekočine ter zmesi trdne snovi in plina je pravilno 

prepoznalo 93,0 % učencev, napačnih odgovorov je pri obeh shemah 7,0 %, kjer sta bila 

najpogostejša odgovora zmes trdne snovi in tekočine ter zmes tekočine in plina. 

Iz rezultatov naloge je razvidno, da večina učencev sedmega razreda razume in 

prepozna agregatna stanja snovi iz shem porazdelitve delcev snovi, kar pomeni, da je 

druga hipoteza potrjena.  

9. NALOGA 

 

Dopolni besedilo o kroženju vode v naravi! 

Toplota sonca povzroča, da voda _______________(9.1). V zraku se nabirajo vodni 

___________(9.2). _________________________(9.3) hlapi kondenzirajo v kapljice 

__________________(9.4). Majhne kapljice vode se združujejo v večje in nastanejo 

_______________(9.5). Začne deževati ali snežiti. Padavine se zbirajo v potokih ali rekah, ki 

tečejo proti ________________(9.6). Voda, nastala pri __________________(9.7) 

ledenikov, se zbira v hudournikih in potokih. Voda pronica skozi tla in se zbira kot 

__________________(9.8). Količina vode se zaradi ___________________(9.9) vode v 

naravi ohranja. 
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Tabela 35: Kognitivna stopnja, tip naloge, vključeni pojmi in pravilen odgovor 

KOGNITIVNA STOPNJA 2. stopnja (razumevanje) 

TIP NALOGE Naloga s kratkim odgovorom 

VKLJUČENI POJMI Kroženje vode v naravi, izhlapevanje, taljenje, vodni hlapi 

PRAVILEN ODGOVOR 9.1 – kroži/izhlapeva; 9.2 – hlapi; 9.3 – vodni; 9.4 – vode; 

9.5 – padavine/večje kapljice/oblaki; 9.6 – morju; 9.7 – 

taljenju; 9.8 – podtalnica; 9.9 – kroženja 

 

Pregled reševanja naloge 

Tabela 36: Pregled vrednosti relativnih in absolutnih frekvenc pri nalogi 9.1 

Toplota sonca povzroča, da voda _______________ (9.1). 

ODGOVOR 

N = 228 

f f ( %) 

Pravilni odgovori: 

 izhlapi, izhlapeva 

 kroži 

208 93,4  

1. skupina nepravilnih odgovorov: 

 izpari, izpareva 

13 5,8  

2. skupina nepravilnih odgovorov: 

 se spremeni v paro 

1 0,4  

 

3. skupina nepravilnih odgovorov: 

 se izsuši 

1 0,4  

*Pri nalogi 9.1 pet učencev sedmega razreda osnovne šole ni podalo odgovora. 

Tabela 37: Pregled vrednosti relativnih in absolutnih frekvenc pri nalogi 9.2 

V zraku se nabirajo vodni ______________ (9.2). 

ODGOVOR 

N = 228 

f f (%) 

Pravilni odgovori: 

 hlapi, vodni hlapi 

197 88,3  

1. skupina nepravilnih odgovorov: 

 delci 

15 6,8  

2. skupina nepravilnih odgovorov: 

 plini 

5 2,2  

3. skupina nepravilnih odgovorov: 

 oblaki 

4 1,8 

4. skupina nepravilnih odgovorov: 

 kapljice 

2 0,9  

*Pri nalogi 9.2 pet učencev sedmega razreda osnovne šole ni podalo odgovora. 
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Tabela 38: Pregled vrednosti relativnih in absolutnih frekvenc pri nalogi 9.3 

_____________________ (9.3) hlapi kondenzirajo v kapljice … 

ODGOVOR 

N = 228 

f f (%) 

Pravilni odgovori: 

 vodni 

 vodni hlapi 

211 96,8  

1. skupina nepravilnih odgovorov: 

 v ozračju 

2 0,9  

2. skupina nepravilnih odgovorov: 

 zračni 

 oblaki 

 voda 

 sonce 

 ohladitev  

5 2,3  

*Pri nalogi 9.3 deset učencev sedmega razreda osnovne šole ni podalo odgovora. 

Tabela 39: Pregled vrednosti relativnih in absolutnih frekvenc pri nalogi 9.4 

… hlapi kondenzirajo v kapljice __________________ (9.4). 

ODGOVOR 

N = 228 

f f (%) 

Pravilni odgovori: 

 vode 

 tekočine  

142 75,1  

1. skupina nepravilnih odgovorov:  

 dežja, dež 

 oblakov, oblaki, oblake, oblak 

40 21,1  

2. skupina nepravilnih odgovorov:  

 snovi 

 majhne 

 ogljikov dioksid  

3 1,6  

3. skupina nepravilnih odgovorov:  

 pare 

 rosa 

2 1,1  

4. skupina nepravilnih odgovorov:  

procesi:  

 izhlapevanje 

 hlapi  

2 1,1  

*Pri nalogi 9.4 devetintrideset učencev sedmega razreda osnovne šole ni podalo odgovora. 
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Tabela 40: Pregled vrednosti relativnih in absolutnih frekvenc pri nalogi 9.5 

Majhne kapljice vode se združujejo v večje in nastanejo _______________ 

(9.5). Začne deževati ali snežiti. 

ODGOVOR 

N = 228 

f f (%) 

Pravilni odgovori:  

 oblaki 

122 57,5  

Pravilni odgovori: 

 dež, dežne, padavine, deževati 

 težke kapljice, kapaljice, dežne kaplje, kaplje 

 snežinke  

76 35,9  

1. skupina nepravilnih odgovorov:  

 potoki, reke 

 večje vode 

 luže 

7 3,3  

2. skupina nepravilnih odgovorov:  

pridevniki:  

 manjše, večje, večji, težke, tekoči, ledene 

6 2,8  

3. skupina nepravilnih odgovorov:  

 vodni hlapi 

1 0,5  

*Pri nalogi 9.5 šestnajst učencev sedmega razreda osnovne šole ni podalo odgovora. 
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Tabela 41: Pregled vrednosti relativnih in absolutnih frekvenc pri nalogi 9.6 

Padavine se zbirajo v potokih ali rekah, ki tečejo proti 

_______________(9.6). 

ODGOVOR 

N = 228 

f f (%) 

Pravilni odgovori: 

 morju 

 oceanu, oceani 

 rekam, večjim rekam 

 jezeru, jezera, jezero 

191 91,3  

1. skupina nepravilnih odgovorov:  

 tlom 

 zemlji 

 talnicam 

 dolini, dolinam 

10 4,8  

2. skupina nepravilnih odgovorov:  

 ledenikom 

 vodi 

4 2,4  

3. skupina nepravilnih odgovorov:  

 toku, proti toku 

2 1,0  

4. skupina nepravilnih odgovorov:  

 kanalizacija 

1 0,5  

*Pri nalogi 9.6 dvajset učencev sedmega razreda osnovne šole ni podalo odgovora. 
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Tabela 42: Pregled vrednosti relativnih in absolutnih frekvenc pri nalogi 9.7 

Voda, nastala pri __________________ (9.7) ledenikov, se zbira v 

hudournikih in potokih. 

ODGOVOR 

N = 228 

f f (%) 

Pravilni odgovori: 

 taljenju, taljenje, talitvi, taliti 

83 51,9  

1. skupina nepravilnih odgovorov:  

 topljenje, topljenju, topitvi, topljenja, topitvah, topljenih 

 raztopljen led,  

 raztapljanje ledenikov, raztapljanju 

 stopljenih, stalitvi   

27 16,9  

2. skupina nepravilnih odgovorov:  

opis ledenikov:  

 izvirih ledenikov 

 vrh ledenikov 

 vznožju ledenikov 

 triglavski ledenik 

 velikih ledenikov 

 naravnih ledenikov 

 okolici ledenikov 

 trdni ledeniki 

 vodni ledeniki 

 gorah, gori  

25 15,6  

3. skupina nepravilnih odgovorov:  

procesi: 

 zmrzovanje, zmrznjeni ledeniki, mrzlih, zmrznjenih, zmrznjene 

 segrevanje 

 toploti, temperaturi 

 ohlajanje 

 nič stopinjah 

 izhlapevanje 

 otoplitev 

 razpada ledenikov 

 nastajanju, nastanku ledenikov 

20 12,5  

4. skupina nepravilnih odgovorov:  

 dežju, kapljanja, deževanju 

 sneg 

 oblakih 

5 3,1  

*Pri nalogi 9.7 oseminšestdeset učencev sedmega razreda osnovne šole ni podalo odgovora. 
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Tabela 43: Pregled vrednosti relativnih in absolutnih frekvenc pri nalogi 9.8 

Voda pronica skozi tla in se zbira kot __________________ (9.8). 

ODGOVOR 

N = 228 

f f (%) 

Pravilni odgovori: 

 podtalnica, podzemnica, podzemni potoki, podtalna voda 

170 82,1  

1. skupina nepravilnih odgovorov:  

 deževnica 

14 6,8  

2. skupina nepravilnih odgovorov:  

druge oblike vode:  

 pitna voda, voda 

 potok 

 reka, reke 

 morje, morju  

12 5,8  

3. skupina nepravilnih odgovorov:  

 hlapi 

 oblaki, oblak  

 v zraku 

 ledenik 

5 2,4  

4. skupina nepravilnih odgovorov:  

 tekočina 

4 1,9  

5. skupina nepravilnih odgovorov:  

 luža 

2 1,0  

*Pri nalogi 9.8 enaindvajset učencev sedmega razreda osnovne šole ni podalo odgovora. 
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Tabela 44: Pregled vrednosti relativnih in absolutnih frekvenc pri nalogi 9.9 

Količina vode se zaradi _____________(9.9) vode v naravi ohranja. 

ODGOVOR 

N = 228 

f f (%) 

Pravilni odgovori: 

 kroženje, kroženja, vračanja, krožijo  

82 46,1  

1. skupina nepravilnih odgovorov:  

samostojen proces:  

 kondenzacija 

 izhlapevanje   

23 12,9  

2. skupina nepravilnih odgovorov:  

 podzemne vode, podzemna voda 

 pronicanje 

 zaloge, količine 

 podtalna voda 

22 12,4  

3. skupina nepravilnih odgovorov:  

 ledenikov 

 tekoče vode 

 mrzle vode 

 čiste vode 

 morske vode, slane vode 

 rosa 

 kapljic vode 

21 11,8  

4. skupina nepravilnih odgovorov:  

 preveč, odvečne, veliko vode 

 premalo, malo vode 

 padavine, padavin, dež, deževne, padavinske 

16 8,9  

5. skupina nepravilnih odgovorov:  

 gibanje, premikanje vode 

 pomanjkanje vode 

 toplote 

 zraka 

 prsti 

 spremembe 

 postopek 

 uravnoteženo 

 suše 

 ozračje  

14 7,9  

*Pri nalogi 9.9 petdeset učencev sedmega razreda osnovne šole ni podalo odgovora. 

Pravilen odgovor, da toplota sonca povzroča, da voda izhlapi, je podalo 93,4 % učencev. Kot 

pravilen odgovor smo upoštevali tudi proces, da voda pri tem v naravi kroži. Največ 
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nepravilnih odgovorov (5,8 %) je bilo, da voda izpari. Učenci napačno razumejo procesa 

izhlapevanje in izparevanje, kar smo podrobneje analizirali že pri drugi nalogi preizkusa 

znanja. Proces kroženja vode v naravi učenci spoznajo v petem razredu osnovne šole pri 

predmetu naravoslovje in tehnika. Z analizo izbranih učbenikov smo našli nekaj opredelitev 

procesa kroženja vode v naravi. V e-učbeniku Naravoslovje in tehnika 5 (Petrovec idr., 2014, 

izdal Zavod RS za šolstvo) proces kroženja vode v naravi definirajo kot: »Topleje ko je zunaj, 

hitreje izhlapeva voda v ozračje. Vodni hlapi se dvigujejo. Med dvigovanjem se ohlajajo ter 

združujejo v kapljice ali kristalčke ledu. Veliko vodnih kapljic in kristalčkov ledu tvori 

oblake. Te kapljice se v oblaku združijo v večje kaplje, ki nato padejo nazaj na zemeljsko 

površje ali v morje, od koder ponovno izhlapijo in se dvigujejo v hladnejše plasti. Vse se 

ponavlja in to imenujemo kroženje vode v naravi. Padavine so lahko v obliki dežja, snega ali 

toče« (str. 172).   

V učbeniku Naravoslovje in tehnika 5 (izdala Tehniška založba Slovenije, 2014) so Brumen 

idr. (2014) proces kroženja vode pojasnili tako: »Voda kroži. Izhlapeva iz morij, rek in jezer. 

Vodo v obliki hlapov oddajajo v zrak tudi živi organizmi, človek, živali in rastline. Na 

Zemljino površje se voda vrača v obliki padavin. Ko se zrak dviga, se ohlaja. Ko se dovolj 

ohladi, se vodna para v njem izloči kot drobne kapljice. Kapljice so tako majhne, da 

posameznih ne bi mogli videti s prostim očesom. Ko pa se jih nabere zelo veliko, jih vidimo 

kot oblak. Vodne kapljice v oblaku nastanejo, ko se voda v ohlajenem zraku izloči na majhne 

delce snovi, ki so v zraku prisotni v velikem številu. To so delci prahu, dima in saj ter drobni 

majhni drobci soli. V oblaku kapljice rastejo tako, da se združujejo v večje. Ko so dovolj 

velike in težke, zapustijo oblak kot dež ali sneg. Voda nato pronica v zemljo, se zbere kot 

podtalnica in v izvirih priteka na površje. Potoki in reke se združujejo in tečejo v morje« 

(str. 66–67).  

Iz obeh definicij lahko razberemo, da je proces kroženja vode v naravi dobro in natančno 

opisan.  

Da se v zraku nabirajo vodni hlapi, je pravilno odgovorilo 88,3 % učencev. Neustrezni 

odgovori, ki so jih zapisali učenci, pa so: delci (6,8 %), plini (2,2 %), oblaki (1,8 %) in 

kapljice (0,8 %). Proces kondenzacije vodnih hlapov je pravilno podalo 96,8 % učencev, 

preostali odgovori (2,3 %) so bili napačni: zračni hlapi, oblaki, voda, sonce in ohladitev. 

Dobljeni rezultati kažejo na nerazumevanje procesa kondenzacije, ki smo ga preverjali že v 

četrti nalogi preizkusa znanja. Da se vodni hlapi kondenzirajo v kapljice vode, je odgovorilo 

75,1 % učencev, medtem ko so bili preostali odgovori napačni. Največ nepravilnih odgovorov 
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je bilo, da se vodni hlapi kondenzirajo v kapljice dežja ali oblakov (21,1 %), čeprav je v 

nadaljevanju naloge zapisano, da se kapljice vode združujejo v večje, kar kaže na nastanek 

oblakov.  

Da se majhne kapljice vode združujejo v večje in nastanejo oblaki, je pravilno zapisalo 

57,5 % učencev, prav tako jih je smiselno odgovorilo (dež, padavine) še 35,9 %, kar je skupaj 

93,4 % vseh učencev. Med nepravilnimi odgovori je mogoče najti odgovore, da nastanejo 

reke in potoki (3,3 %), ali pa so učenci podali neustrezne pridevnike (2,8 %). Kot neustrezne 

pridevnike do navedli: manjše, večje, težke in drugo. Večina učencev (91,3 %) je pravilno 

ugotovila, da potoki in reke tečejo proti morju oz. oceanu. 4,8 % učencev je nepravilno 

zapisalo, da tečejo proti zemlji, proti tlom, medtem ko je 2,4 % učencev napisalo, da reke 

tečejo proti ledenikom. Najdemo tudi napačna odgovora proti toku (1,0 %) in proti 

kanalizaciji (0,5 %). Nastanek vode pri procesu taljenja ledenikov je pravilno prepoznalo 

51,9 % učencev. Nepravilne odgovore je navedlo 48,1 % učencev. Med napačnimi odgovori 

je bil podan tudi odgovor, da se ledeniki topijo (16,9 %). Napačni odgovori učencev kažejo, 

da ti ne razlikujejo med procesoma taljenja in raztapljanja, o čemer pričajo rezultati pri prvi 

nalogi preizkusa znanja. 29,8 % vseh učencev ni odgovorilo na vprašanje, pri katerem procesu 

je nastala voda iz ledenikov, kar kaže na nepoznavanje procesa taljenja. Proces kroženja vode 

je kot pravilen odgovor zapisalo 46,1 % učencev. Le enega od procesov (kondenzacija, 

izhlapevanje) pri kroženju vode je prepoznalo 12,9 % učencev. Preostali nepravilni odgovori 

ne navajajo procesov, temveč različne oblike vode, npr. podzemne vode, ledeniki, padavine 

(41,0 %). Pridobljeni rezultati nam kažejo, da večina učencev pozna in razume proces 

kroženja vode v naravi.  

Rezultat naloge je pokazal, da učenci sedmega razreda osnovne šole poznajo in 

razumejo izbrane kemijske pojme, povezane s kroženjem vode v naravi, zato četrto 

hipotezo potrdimo.  
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10.  NALOGA 

 

Ob slabem vremenu padajo iz oblakov dežne kaplje na tla. Voda, ki pade na tla, se združi v 

potoke, reke, ki se nazadnje izlijejo v morje. Voda iz morja izhlapeva in se ponovno vrne v 

ozračje.  

Kako imenujemo pojav, pri katerem voda izhaja iz morja v oblake in se nato vrača nazaj v 

morje? ________________________________________________________________ 

 

Tabela 45: Kognitivna stopnja, tip naloge, vključeni pojmi in pravilen odgovor 

KOGNITIVNA STOPNJA 1. stopnja (znanje) 

TIP NALOGE Naloga s kratkim odgovorom 

VKLJUČENI POJMI Kroženje vode v naravi 

PRAVILEN ODGOVOR Kroženje vode 
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Pregled reševanja naloge 

Tabela 46: Pregled vrednosti relativnih in absolutnih frekvenc pri nalogi 10 

ODGOVOR N = 228 

f f (%) 

Pravilen odgovor 

 kroženje, vodni krog 

157 75,8  

1. skupina nepravilnih odgovorov: 

procesi:  

 kondenzacija, kondenzacija vode 

 izhlapevanje, izhlapevanje vode 

 izparevanje 

 sublimacija 

 kondenzacija – izhlapevanje 

43 20,8  

2. skupina nepravilnih odgovorov: 

 snovi 

 vodni hlapi 

 para 

 dež, pada dež 

6 2,9  

3. skupina nepravilnih odgovorov: 

kemijske spremembe: 

 fotosinteza 

1 0,5  

*Pri nalogi 10 enaindvajset učencev sedmega razreda osnovne šole ni podalo odgovora. 

Rezultati naloge kažejo, da je več kot tri četrtine učencev (75,8 %) proces pravilno 

poimenovalo kot kroženje vode v naravi. Delne procese znotraj kroženja vode v naravi pa je 

zapisalo 20,8 % učencev. V napačnih odgovorih učenci navajajo različne oblike vode: vodni 

hlapi, vodna para (2,9 % učencev). En učenec (0,5 %) je menil, da opis ustreza procesu 

fotosinteze. Iz pridobljenih rezultatov lahko sklepamo, da učenci iz opisa pravilno 

poimenujejo proces kroženja vode v naravi.  

Rezultat naloge je pokazal, da učenci sedmega razreda osnovne šole poznajo in 

razumejo izbrane kemijske pojme, povezane s kroženjem vode v naravi, zato četrto 

hipotezo potrdimo.  
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6 ZAKLJUČEK 

 

Glavni namen diplomskega dela je bil pri učencih sedmega razreda osnovne šole ugotoviti 

razumevanje agregatnih stanj vode na makroskopski ravni, agregatnih stanj snovi na 

submikroskopski ravni, prehodov med agregatnimi stanji snovi na makroskopski in 

submikroskopski ravni predstavitve delcev snovi ter razumevanje izbranih kemijskih pojmov, 

povezanih s procesom kroženja vode v naravi, na makroskopski ravni. Rezultati raziskave so 

pokazali, da več kot polovica učencev sedmega razreda na makroskopski ravni ne razume 

agregatnih stanj vode, saj ne razlikuje med pojmoma izhlapevanje in izparevanje ter taljenje 

in raztapljanje. Več kot 80,0 % učencev sedmega razreda na makroskopski ravni razume in 

prepozna proces kondenzacije in strjevanja Prva raziskovalna hipoteza je tako potrjena le 

za prepoznavanje in razumevanje procesa kondenzacije in strjevanja, ni pa potrjena za 

procese izhlapevanja in izparevanja ter taljenja in raztapljanja.  

Večina učencev je uspešno prepoznala submikroskopske predstavitve agregatnih stanj. 

Submikroskopsko predstavitev plina je pravilno prepoznalo 93,4 % učencev (peta naloga) in 

97,4 % (osma naloga), submikroskopsko predstavitev tekočine je pravilno prepoznalo 89,9 % 

(peta naloga) in 90,3 % (osma naloga) in submikroskopsko predstavitev trdne snovi 99,6 % 

(peta naloga) in 98,7 % (osma naloga) anketiranih učencev. Drugo raziskovalno hipotezo, 

da učenci sedmega razreda osnovne šole iz submikroskopskih predstavitev prepoznajo 

in razumejo agregatna stanja snovi, lahko potrdimo.  

Malo manj kot polovica učencev (49,5 %) ni bila uspešna pri poimenovanju prehoda iz 

tekočega v plinasto agregatno stanje oziroma iz plinastega v tekoče agregatno stanje na osnovi 

sheme submikroskopske porazdelitve delcev. Več kot polovica sedmošolcev (42,8 %) ni znala 

poimenovati prehoda iz trdnega v tekoče agregatno stanje oziroma iz plinastega v tekoče 

agregatno stanje iz submikroskopske porazdelitve delcev. Tretja raziskovalna hipoteza je 

zavrnjena. 

Pri prepoznavanju procesa kroženja vode v naravi na makroskopski ravni je bilo pri deveti 

nalogi uspešnih le 46,1 % učencev, pri deseti nalogi pa 75,8 % učencev, vendar jih večina 

razume kemijske pojme, povezane s kroženjem vode v naravi. Četrta raziskovalna hipoteza 

je potrjena. 
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Rezultati raziskave so pokazali, da imajo učenci sedmega razreda osnovne šole največ težav 

pri razumevanju in razlikovanju pojmov staliti se in stopiti se (nalogi 1 in 9). Da se bo led 

stalil v soku, je v preizkusu znanja pri prvi nalogi pravilno ugotovilo le 31,1 % vseh učencev, 

medtem ko je pri deveti nalogi 51,9 % učencev ugotovilo, da pri taljenju ledenikov nastaja 

voda. To nam kaže, da učenci ne razlikujejo med pojmoma stopiti se in staliti se. Podobno 

težavo opazimo tudi pri nalogi, ki preverja razumevanje procesov izhlapevanja in izparevanja 

ter razlikovanje med njima. V preizkusu znanja so učenci napačno zapisali, da voda pri 

močnem segrevanju izhlapi (74,5 %), v drugem delu istega preizkusa znanja pa pravilno 

ugotovili, da toplota sonca povzroča, da voda izhlapi (93,4 %). To kaže, da učenci ne 

razlikujejo med procesoma izhlapevanja in izparevanja. Težave imajo tudi pri prepoznavanju 

in poimenovanju prehodov med agregatnimi stanji snovi iz shem submikroskopskih 

porazdelitev delcev. Več kot polovica učencev ni prepoznala iz submikroskopske porazdelitve 

delcev prehoda med tekočim in plinastim agregatnim stanjem (izhlapevanje, izparevanje). 

Prav tako jim težave povzroča poimenovanje prehoda iz trdnega v tekoče agregatno stanje 

(taljenje).  

Ugotovitve raziskave so pokazale, da imajo učenci razvito napačno razumevanje prehodov 

med agregatnimi stanji vode (taljenje, izparevanje) na makroskopski ravni, nekaterih 

prehodov med agregatnimi stanji na submikroskopski ravni in makroskopski ravni 

(izhlapevanje, kondenzacija, taljenje, strjevanje). Rezultati naše raziskave so podobni 

ugotovitvam drugih raziskav, ki kažejo, da imajo učenci težave pri razumevanju procesa 

izhlapevanja (Bar in Travis, 1991) in pri razlikovanju med pojmoma izhlapevanje in 

kondenzacija (Osborne in Crosgrove, 1983). 

Učenci sedmega razreda so bili zelo uspešni pri določevanju delčnih predstavitev, značilnih za 

trdno snov (98,7 %), tekočino (90,3 %) in plin (98,7 %). Prav tako nimajo težav pri 

določevanju delčnih predstavitev, značilnih za zmes plina in tekočine (93,4 %), zmes trdne 

snovi in tekočine (93,0 %) ter za zmes trdne snovi in plina (93,0 %).  

Raziskava Henriques (2000) je pokazala, da učenci napačno razumejo proces kroženja vode v 

naravi, saj ga povezujejo s procesom taljenja in zmrzovanja, ne pa s procesom izhlapevanja 

vode. Učenci sedmega razreda, ki so bili vključeni v raziskavo diplomskega dela, pa so bili 

uspešni pri prepoznavanju in razumevanju procesa kroženja vode v naravi, saj je proces 

izhlapevanja vode pravilno navedlo 93,4 % učencev.  
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Ugotovimo lahko, da ima večina učencev razvito ustrezno razumevanje agregatnih stanj snovi 

na submikroskopski ravni in agregatnih stanj vode na makroskopski ravni. Učenci sedmega 

razreda imajo ustrezno oblikovane mentalne modele za izbrane kemijske pojme, povezane s 

kroženjem vode v naravi. 
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PRILOGE  

 

PRILOGA 1: KODIRNIK REZULTATOV PREIZKUSA ZNANJA S 

FREKVENCAMI  

 

*Opomba: v tabelah so s krepkim poševnim tiskom označeni pravilni odgovori in njihove 

frekvence. 

 

1. naloga 

 

ODGOVOR FREKVENCA 

1 stopil, se stopi, stopi 121 

2 raztopil, raztopi 21 

3 stalil, stali 65 

4 topil, topi, topiti 7 

5 taliti, talil 6 

6 izgine 1 

7 trdno v kapljevinasto 2 

8 pomešal 1 

9 mrzla voda 1 

10 plavala bo, plaval 3 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. naloga 

 

ODGOVOR FREKVENCA 

1 izhlapela, izhlapi 164 

2 izparela, izpari, sparela 53 

3 krompir popije vodo 2 

4 para je šla ven 1 

5 nastala je para, para, spremeni 

se v paro 

4 

6 uparela 1 

7 toplota se vpije 1 

8 izginila 1 

Ni odgovora 1 

 

3. naloga 

 

ODGOVOR FREKVENCA 

1 zamrzovalnik 167 

2 hladilnik 19 

3 leden prostor, na hladno, hladen 

prostor, na mrzlo 

10 

4 zmrznil, zmrzovanje 7 

5 polizala bi ga 1 

6 skrinjo 21 

7 para 1 

8 odtajati 1 

Ni odgovora 1 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. naloga 

 

ODGOVOR FREKVENCA 

1 vodna para, para 84 

2 vlaga 9 

3 vodni hlapi 34 

4 rosa 23 

5 vodne kapljice, kapljice vode 38 

6 molekule vode 1 

7 nabrala se je para, ki se je 

ohladila in postala voda 

1 

9 voda 13 

10 vroč zrak, zrak 2 

11 kondenz 7 

12 plin - voda 2 

13 megla 3 

14 hlapi 2 

15 izparela 1 

17 sopara 1 

18 izhlapela 2 

19 nizka temperatura 1 

20 plin 1 

Ni odgovora 3 

 

 

5. naloga 

 

5.1 

ODGOVOR FREKVENCA 

1 plin, plinasto 212 

2 para 2 

3 tekoče, tekočina 7 

4 zrak 1 

5 mehka snov 1 

6 kapljevinasto 1 

7 vodni hlapi, hlapi 3 

Ni odgovora 1 

 



 

 

5.2. 

ODGOVOR FREKVENCA 

1 tekočina, tekoče 151 

2 voda, vodno 10 

3 plinasto, plin 7 

4 parjenje 1 

5 kapljevinasto, kapljevina 54 

6 srednja snov 1 

7 utekočinjeno 1 

8 vodni hlapi 1 

9 kamnine 1 

10 trdna snov tekočina 1 

 

5.3. 

ODGOVOR FREKVENCA 

1 trdno, trdna snov, trdo 214 

2 led 10 

3 trdnina 1 

4 zaledenelo 1 

5 voda 1 

Ni odgovora 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. naloga 

 

ODGOVOR FREKVENCA 

1 izhlapevanje 74 

2 kondenzacija 8 

3 tekočina plin 23 

4 plinasto tekoče 24 

5 tekočina, tekoče 17 

6 trdna snov plin, plin trdno 2 

7 izparevanje 12 

8 plinasto, plin 13 

9 izhlapitev 2 

10 dve snovi 1 

11 kapljevina plin, plin kapljevina 9 

12 segrevanje 4 

13 vrenje, vretje 2 

14 mehke 1 

15 kapljevina, kapljevinaste 2 

16 vodne snovi 1 

17 prehode v plin 2 

18 tekoče trdno 1 

19 hlapno 1 

20 vodne in plinaste 1 

21 vodno 1 

22 utekočinjenje 1 

23 hlapenje 1 

24 ohlajanje 1 

25 delce 1 

26 čista snov 1 

27 zmes 1 

28 odhlapevanje 1 

29 strjevanje 1 

30 trdno 1 

Ni odgovora 18 

 

 

 



 

 

7. naloga 

 

ODGOVOR FREKVENCA 

1 topljenje 10 

2 taljenje, talitev 50 

3 topitev, topijo 4 

4 tekoče trdno, tekočina trdno, 11 

5 zmrznitev, zmrzovanje 13 

6 trdno tekoče 39 

7 plinasto, plin 2 

8 strditev, strjevanje 6 

9 trdno, trdne, trde, trdna snov 20 

10 utekočinjenje 6 

11 dve snovi 1 

12 trdno kapljevina 11 

13 segrevanje 9 

14 tekoče, tekočina, tekočinaste 6 

15 kondenzacija 3 

16 tekočina plin 1 

17 vodne 1 

18 stiskanje 1 

19 ledene snov 1 

20 trdne in vodne 2 

21 kapljevina 2 

22 odtajanje 3 

23 kroge 1 

24 zmes 2 

25 ohlajanje, hlajenje 2 

26 trdno plinasto 1 

Ni odgovora 20 

 

 

 

 

 



 

 

8. naloga 

 

plin 

  

 FREKVENCA 

shema 1  0 

shema 2 0 

shema 3 222 

shema 4 0 

shema 5 2 

shema 6 4 

 

tekočina  

 

 FREKVENCA 

shema 1  4 

shema 2 6 

shema 3 6 

shema 4 1 

shema 5 5 

shema 6 205 

Ni odgovora 1 

 

trdna snov  

 

 FREKVENCA 

shema 1  224 

shema 2 1 

shema 3 0 

shema 4 0 

shema 5 0 

shema 6 3 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

plin in tekočina  

 FREKVENCA 

shema 1  0 

shema 2 4 

shema 3 0 

shema 4 7 

shema 5 212 

shema 6 4 

Ni odgovora 1 

 

trdna snov in tekočina  

 

 FREKVENCA 

shema 1  0 

shema 2 211 

shema 3 0 

shema 4 8 

shema 5 1 

shema 6 7 

Ni odgovora 1 

 

trdna snov in plin  

 

 FREKVENCA 

shema 1  0 

shema 2 7 

shema 3 0 

shema 4 211 

shema 5 7 

shema 6 2 

Ni odgovora 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. naloga 

 

9.1 

ODGOVOR FREKVENCA 

1 izhlapi, izhlapeva 203 

2 izpari, izpareva 13 

3 spremeni v paro 1 

4 kroži 5 

5 izsuši 1 

Ni odgovora 5 

 

9.2 

ODGOVOR FREKVENCA 

1 hlapi, vodni hlapi 197 

2 kapljice 2 

3 plini 5 

4 delci 15 

5 oblaki 4 

Ni odgovora 5 

 

9.3 

ODGOVOR FREKVENCA 

1 vodni 178 

2 v ozračju 2 

3 vodni hlapi 33 

4 z ohladitvijo 1 

5 sonce 1 

6 oblaki 1 

7 zračni 1 

8 voda 1 

Ni odgovora 10 

 

 

 



 

 

9.4 

ODGOVOR FREKVENCA 

1 dežja, dež 30 

2 vode 137 

3 oblaki, oblake, oblakov, oblak 10 

4 ogljikov dioksid 1 

5 izhlapevanje, hlape 2 

6 tekočine 4 

7 kondenz 1 

8 pare 1 

9 rosa 1 

10 snovi 1 

11 majhne 1 

Ni odgovora 39 

 

9.5 

ODGOVOR FREKVENCA 

1 oblaki 122 

2 dež, dežne, padavine, deževati 22 

3 kaplje, dežne kaplje, kapljice, 

težke kapljice 

48 

4 snežinke 6 

5 manjše 1 

6 večje, večji 2 

7 težke 1 

8 potoki, reke 1 

9 kapljevina 1 

10 tekoče, tekoči 2 

11 nevihta 1 

12 vodni hlapi 1 

13 večje vode 1 

14 ledene 1 

15 luže 2 

Ni odgovora 16 

 

 

 

 



 

 

9.6 

ODGOVOR FREKVENCA 

1 morju 177 

2 tlom 5 

3 jezeru, jezera, jezero 7 

4 dolinam, dolini 3 

5 toku, proti toku 2 

6 vodi 3 

7 oceanu, oceani 5 

8 ledenikom 1 

9 talnicam 1 

10 kanalizacija 1 

11 rekam, večjim rekam 1 

12 zemlji 1 

Ni odgovora 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9.7 

ODGOVOR FREKVENCA 

1 topljenju, topljenje, topitvi, 

topljenja, topitvah, topljenih 

22 

2 Taljenje, taljenju, talitvi, taliti 83 

3 raztopljen led 1 

4 otoplitev 2 

5 nastajanju, nastanku 2 

6 zmrzovanje,zmrznjeni, ledeniki, 

zmrznjenih, mrzlih, zmrznjene 

6 

7 ohlajanje 1 

8 temperaturi, toploti 3 

9 snegu 1 

10 raztapljanju, raztapljanje 

ledenikov 

1 

11 vrh ledenikov, gorah, gori 4 

12 velikih 2 

13 deževanja, dežju, kapljanja 3 

14 izviru, izvirih 2 

15 vrhu 2 

16 trdnih, trdno stanje, trdih 3 

17 stopljenih, stalitvi 3 

18 segrevanje 2 

19 oceanskih, vodnih 3 

20 trdoti 1 

21 vznožju 2 

22 dnu, koncih 3 

23 triglavski 1 

24 naravnih 1 

25 okolici 1 

26 razpada 1 

27 nič stopinjah 1 

28 oblakih 1 

29 izhlapevanje 1 

30 padlih 1 

Ni odgovora 68 

 

 

 



 

 

9.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODGOVOR FREKVENCA 

1 podtalnica, podzemnica, 

podzemni potoki, podtalna voda 

170 

2 potok 4 

3 voda, pitna voda 3 

4 deževnica 14 

5 luža 2 

6 oblak, oblaki 2 

7 tekočina 4 

8 morju, morje 1 

9 reke, reka 2 

10 ponikalnica 2 

11 hlapi 1 

12 v zraku 1 

13 ledenik 1 

Ni odgovora 21 



 

 

9.9 

ODGOVOR FREKVENCA 

1 kroženja, kroženje, vračanja, 

proces vračanja, krožijo 

82 

2 morske vode, slane vode 4 

3 količine, zaloge 9 

4 rosa 1 

5 temperatura, toplote 2 

6 izhlapevanje, hlapov 17 

7 podtalne vode, podtalnice, 

podtalne 

7 

8 padavinske, padavine, padavin, 

dež, deževne 

8 

9 kondenzacija 6 

10 preveč, odvečne, veliko 6 

11 ledenikov 2 

12 tekoče 4 

13 podzemne, podzemna 4 

14 gibanje 1 

15 pomanjkanja 1 

16 čiste, čistoto 4 

17 zmrznjene, mrzle 5 

18 toplote 3 

19 kapljic 1 

20 prsti 1 

21 uravnoteženo 1 

22 suše 1 

23 ozračje 1 

24 pronicanje 2 

25 spremembe 1 

26 malo 1 

27 premikanje 1 

28 postopka 1 

29 zraka 1 

Ni odgovora 50 

 

 

 

 



 

 

10. naloga 

 

ODGOVOR FREKVENCA 

1 kroženje vode, kroženje, vračanje, 

proces vračanja, vodni krog, 

naravni krog, naravni proces, krog 

157 

2 kondenzacija, kondenzacija vode 24 

3 kondenzacija-izhlapevanje 2 

4 fotosinteza 1 

5 izhlapevanje, izhlapevanje vode 12 

6 izparevanje 2 

7 vodni hlapi 2 

8 para 1 

9 dež, pada dež 3 

10 sublimacija 3 

Ni odgovora 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRILOGA 2: PREIZKUS ZNANJA 

 

 

Agregatna stanja snovi                   Šifra: _______________ 

 

1. Poleti ti je zelo vroče in se želiš osvežiti s hladnim sokom. Iz zamrzovalnika vzameš 

kocko ledu in jo daš v sok. Kaj se bo zgodilo z ledom? 

 

2. Mami pomagaš kuhati kosilo. V lonec daš krompir z vodo. Posodo pozabiš pokriti. 

Ko čez čas pogledaš v lonec, je v njem le še krompir. Kaj se je zgodilo z vodo? 

 

3. Jošt ti kupi sladoled, ki kmalu postane mehak. Kaj bi naredil, da bi se spet strdil? 

 

4. Tuširaš se. V kopalnici je zelo vroče. Ogledalo postane rosno in se ne moreš pogledati 

vanj.  

Kaj se je nabralo na ogledalu? 

 

5. Podane so sheme porazdelitve delcev v različnih agregatnih stanjih snovi. Pod vsako 

shemo napiši agregatno stanje snovi, ki ga ponazarja.  

 

 

                         _____________       _____________      ______________ 

6. Na shemi je podana porazdelitev delcev v snovi. Oglej si shemo in dopolni besedilo. 

 

Katero spremembo ponazarja porazdelitev delcev na shemi?  

 Porazdelitev delcev na shemi ponazarja ________________ snovi. 



 

 

7. Na shemi je podana porazdelitev delcev v snovi. Oglej si shemo in dopolni besedilo.  

 

Katero spremembo ponazarja porazdelitev delcev na shemi?  

Porazdelitev delcev na shemi ponazarja ________________ snovi. 

 

8. Podane so porazdelitve delcev v različnih agregatnih stanjih snovi.  

 

V tabelo napiši številko sheme porazdelitve delcev, ki ustreza posameznemu agregatnemu 

stanju, navedenemu v spodnji tabeli.  

 

Plin  

Tekočina  

Trdna snov  

Plin in tekočina  

Trdna snov in tekočina  

Trdna snov in plin  

 

 

 

 

 



 

 

9. Dopolni besedilo o kroženju vode v naravi! 

 

Toplota sonca povzroča, da voda _______________. V zraku se nabirajo vodni ___________.  

_________________ hlapi se kondenzirajo v kapljice ___________________.  

Majhne kapljice vode se združujejo v večje in nastanejo _______________. Začne deževati 

ali snežiti. Padavine se zbirajo v potokih ali rekah, ki tečejo proti ________________. Voda, 

nastala pri __________________ ledenikov, se zbira v hudournikih in potokih.  

Voda pronica skozi tla in se zbira kot __________________. Količina vode se zaradi 

___________________ vode v naravi ohranja. 

 

10. Ob slabem vremenu padajo iz oblakov dežne kaplje na tla. Voda, ki pade na tla, se 

združi v potoke, reke, ki se nazadnje izlijejo v morje. Voda iz morja izhlapeva in se 

ponovno vrne v ozračje.  

 

Kako imenujemo pojav, pri katerem voda izhaja iz morja v oblake in se nato vrača nazaj v 

morje? _____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


