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POVZETEK 

V današnjem času se v behavioristično usmerjen oz. tradicionalni pouk vključuje različne 

aktivne učne metode. Pri tem deluje učitelj kot motivator aktivnega dela učencev. V 

teoretičnem delu magistrskega dela sledi najprej pregled literature s področja o lipidih, nato so 

na osnovi pregleda različnih poljudnih člankov v javno dostopnih revijah in časopisih, ki 

vključujejo različne trditve o lipidih, oblikovani t. i. miti o lipidih, ki so s pomočjo študija 

znanstvene literature bodisi potrjeni bodisi ovrženi. Učno vsebino o lipidih lahko v skladu z 

načeli aktivnega pouka učenci spoznavajo preko različnih aktivnih učnih metod, s pomočjo 

katerih je pri njih spodbujeno kritično mišljenje o pomenu lipidov v vsakdanjem življenju. 

Predstavljene so glavne značilnosti samostojnega eksperimentalnega dela in dela z besedilom 

po korakih splošne študijske strategije. Pri samostojnem eksperimentalnem delu učenci 

posebej krepijo svoje laboratorijske spretnosti, ob delu z besedilom pa krepijo bralno 

pismenost, ki je pri slovenskih učencih na splošno zelo slaba.  

 

V empiričnem delu magistrskega dela so predstavljeni rezultati raziskave, ki je bila izvedena z 

namenom primerjave dveh aktivnih metod za učenje o lipidih pri pouku kemije v 9. razredu 

glede na kakovost in trajnost usvojenega znanja o lipidih ter situacijski interes učencev za 

usvajanje znanja o lipidih. V raziskavo je bilo vključenih 198 učencev štirih osnovnih šol, ki 

so del vsebin o lipidih spoznavali tako, da so v okviru aktivnega pouka kemije preučevali t. i. 

mit o lipidih, pri čemer so ga kot rezultat lastnega dela potrdili ali ovrgli. Kontrolna skupina 

učencev je preučila t. i. mit o lipidih ob delu s poljudnim člankom po korakih splošne 

študijske strategije, eksperimentalna skupina učencev pa ob samostojnem  eksperimentalnem 

delu po navodilih. Skupini učencev sta bili glede na kemijsko predznanje izenačeni. Po dveh 

strnjenih učnih urah so učenci kontrolne in eksperimentalne skupine rešili preizkus znanja in 

vprašalnik o izvedbi učne ure, s katerim smo preverili situacijski interes za usvajanje znanja o 

lipidih, štiri tedne za tem pa še pozni preizkus znanja. Rezultati izvedene raziskave so 

pokazali, da so bili učenci kontrolne skupine uspešnejši pri reševanju preizkusa in poznega 

preizkusa znanja o lipidih. Znanje kontrolne skupine učencev je bilo kakovostnejše in 

trajnejše v primerjavi z znanjem eksperimentalne skupine učencev. V primerjavi s fanti so 

bila dekleta uspešnejša pri reševanju (tudi poznega) preizkusa znanja. Višji situacijski interes 

za usvajanje znanja o lipidih so pokazali učenci eksperimentalne skupine. Dekleta so izkazala 

višji situacijski interes za usvajanje znanja o lipidih, saj so ocenila pouk kot prijetnejši, 

zanimivejši in pestrejši. Tudi obravnava učne snovi je dekleta bolj pritegnila k sodelovanju 

kot fante. Z vidika kakovosti in trajnosti znanja se je delo s poljudnim člankom po korakih 

splošne študijske strategije izkazalo kot bolj učinkovita aktivna metoda učenja.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ključne besede: lipidi, aktivni pouk, samostojno eksperimentalno delo, delo z besedilom 

(splošna študijska strategija), kakovost in trajnost znanja, situacijski interes za usvajanje 

znanja 
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ABSTRACT  

Nowadays, behavioristic oriented - traditional teaching includes various active learning 

methods. The teacher is acting as a motivator of pupils’ active work. The theoretical part of 

the master's thesis is based on the review of various popular articles in publicly available 

newspapers and magazines, including various claims about lipids; the so-called myths. 

Through the study of the scientific literature so-called myths of lipid are either confirmed or 

refuted. The learning content of lipids, in accordance with the principles of active teaching 

can teach pupils through a variety of active learning methods, which encourage critical 

thinking about the importance of lipids in everyday life. The principal features of 

experimental work and work with text, are presented with a step-by-step process explained in 

the thesis. Working independently, pupils strengthen their laboratory skills, and when 

working with text, pupils strengthen their reading literacy, which is generally very poor 

amongst Slovenian pupils. 

 
In the empirical part of the master’s thesis, results of a qualitative research are presented, 

which were conducted to compare the two methods of active learning about lipids in the 9th 

grade chemistry class, depending on the quality and durability of consumer knowledge about 

lipids and the situational interest of pupils to acquire knowledge about lipids. The study 

included 198 pupils from four elementary schools. With the partial implementation of the 

active teaching method, pupils were taught about the so-called myth of lipids. Our goal was, to 

confirm or deny the myth with independent work. The control group of pupils examined the 

so-called myth of lipids while working with a non-technical article by general study strategies. 

The experimental group of pupils studied the so-called myth of lipids on their own 

experimental work. In terms of previously assimilated knowledge of chemistry, both groups 

of students were equal. After two intense lessons, pupils of both groups took two tests each 

and filled out questionnaires on the implementation of the lesson. The questionnaire was 

designed to determine the situational interest in acquiring knowledge about lipids. Four weeks 

after the first test, both groups took a second test, which determined the longevity of the 

acquired knowledge. The results of the research showed that pupils of the control group got 

better results at both the first and the second test they took about their knowledge of lipids. 

The knowledge of the control group of pupils was both, higher quality, and more durable in 

comparison with the knowledge of pupils from the experimental group. Results also indicated, 

that girls scored better than boys in both tests. Pupils of the experimental group showed 

increased interest in learning about the lipids. Girls showed higher situational interest in 

acquiring knowledge about lipids; they evaluated the lessons as more enjoyable, interesting 

and varied. The lessons themselves intrigued girls a lot more than boys. From the perspective 

of the quality and the longevity of knowledge, the study method based on the study of the 

article proved more effective. 

 

 

 

 

Keywords: lipids, active lessons, independent experimental work, work with text (common 

study strategy), the quality and durability of knowledge, situation interest in the acquisition of 

knowledge 
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1 UVOD 
 

Spremembe so običajni del našega vsakodnevnega življenja in se kažejo tudi v sodobni šoli. 

Ena izmed njih je spremenjeno pojmovanje in obenem obravnavanje avtoritete učitelja. Stroga 

avtoriteta učitelja, ki je bila v preteklosti posebej spoštovana s strani učencev, ki so ji sledili, 

je prešla v avtoriteto, ki se je približala učencem, saj učence spodbuja in jim dopušča 

svobodo, da pri pouku samostojno delujejo in izražajo svoje ideje. Učitelj je bil v preteklosti 

edini pravi vir informacij, danes ima vlogo usmerjevalca, vodnika, spodbujevalca, 

inštruktorja, poslušalca in organizatorja. Poleg strokovnega znanja je pomembno, da ima tudi 

znanje o medsebojnih odnosih, s pomočjo katerega lahko učni proces prilagaja potrebam, 

sposobnostim in interesom učencev (Kerndl, 2010). Sodobni učitelj tako pri učencih vzbuja 

interes za učenje in spodbuja izvajanje kakovostnega aktivnega pouka, s katerim pri učencih 

spodbuja razvoj inovativnosti in ustvarjalnosti (Ivanuš Grmek, Čagran in Sadek, 2009; Ferk 

Savec, 2012; Susman in Pečar, 2014).   

Za aktivni pouk je značilno, da je usmerjen v učenca, upošteva značilnosti posameznikov in 

spodbuja dejavnost učencev pri usvajanju znanja. Učitelj ne »posreduje« znanja učencem in 

učenci znanja ne »sprejemajo«. Vsak učenec znanje usvoji z lastno miselno aktivnostjo. 

Učitelj aktivni pouk naravoslovnih vsebin lahko doseže tako, da v pouk naravoslovnih vsebin 

vključi projektno učno delo, učenje z raziskovanjem, sodelovalno in kooperativno učenje, 

izkustveno učenje ipd. Z aktivnim poukom učenci usvojijo trajnejše znanje, ki je uporabno v 

različnih situacijah in učencem pomaga razumeti sebe ter tudi svet. Učitelj usmerja razvoj 

različnih potencialov pri učencu in naravnanost posameznega učenca. Aktivni pouk spodbuja 

sodelovanje učencev in omogoča povezanost učencev s starši in drugimi dejavniki iz okolja 

(Ivanuš Grmek, Čagran in Sadek, 2009; Ferk Savec, 2012; Susman in Pečar, 2014).   

Pri aktivnem pouku se poleg preizkušenih in ustaljenih metod, ki jih učitelji lahko dojemajo 

kot rutino, učenci pa mnogokrat kot zdolgočasenost, demotiviranost in dekoncentriranost, 

uporabljajo tudi aktivne metode, ki vnesejo v pouk svežino in zagotavljajo bolj kakovostno 

znanje učencev (Nolimal, 2011a; Javornik Krečič, Konečnik Kotnik in Sternad Zabukovšek, 

2013). Metode aktivnega pouka za obravnavo določene učne snovi se lahko med seboj 

prepletajo. Učitelj na osnovi poznavanja sposobnosti, odzivov in interesov svojih učencev 

presodi o primernosti izbire določene učne metode, saj ta vpliva na učinkovitost poučevanja 

in uspešnost učencev. Učne metode, uporabljene v situacijah, ki so povezane z vsakdanjim 

življenjem in izkušnjami učencev, doprinesejo k temu, da je pouk naravoslovja učencem 

zanimivejši in pestrejši (Ferk Savec, 2012; Susman in Pečar, 2014). 

V magistrskem delu bo preučevana uspešnost učenja kemije pri devetošolcih ob uporabi dveh 

učnih metod aktivnega pouka – torej ob samostojnem eksperimentalnem delu učencev in z 

učenjem ob delu z literaturo po načelih splošne študijske strategije. Učni metodi sta bili 

izbrani, ker sta obe zanimivi in primerni za poučevanje kemijskih vsebin o lipidih v 9. razredu 

osnovne šole ter tudi zato, ker smo želeli preučiti njuno ustreznost v šolski praksi. Prva učna 

metoda je izbrana, ker ima pri pouku kemije samostojno eksperimentalno delo učencev v 

skladu z učnim načrtom za kemijo (Bačnik idr., 2011) ključno vlogo pri usvajanju kemijskega 

znanja. Druga učna metoda je izbrana, ker se vsebine o lipidih pogosto pojavljajo v 

prispevkih, objavljenih v raznih časopisih in poljudnih revijah, in je učenje ob delu z literaturo 

po načelih splošne študijske strategije primerno za samostojno usvajanje novega znanja 

kemije v povezavi z razvijanjem razumevanja vloge kemije v družbi ter bralne pismenosti 

(Ferk Savec, 2012; Susman in Pečar, 2014).  
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2 TEORETIČNI DEL 
 

2.1  O učenju in poučevanju  
 

Pouk je pojem, ki opredeljuje načrtno, namerno in organizirano usvajanje novega znanja in 

doseganja številnih drugih vzgojno-izobraževalnih ciljev. Pouk tvorita dve temeljni 

aktivnosti: aktivnost učencev (učenje) in aktivnost učitelja (poučevanje). Učenje pomeni 

vsako spremembo v vedênju, znanju, informiranosti, stališčih, razumevanju, zmožnostih ali 

spretnostih, ki je trajna in je ni mogoče pripisati fizični rasti ali razvoju podedovanih 

vedenjskih vzorcev. Učenje postaja vedno bolj pomembna komponenta posameznikovega in 

širšega družbenega vsakdanjega življenja in dela. Poučevanje pomeni metodično 

posredovanje neke učne snovi učencem v pedagoško osnovanem okolju. Vključuje različne 

načine približevanja učne snovi učencem, kar poteka kot govorno in vizualno prikazovanje, 

demonstriranje procesov in aktivnosti z namenom, da jih učenci zaznajo in jih z nadaljnjimi 

miselnimi dejavnostmi usvojijo (Kramar, 2009; Ferk Savec, 2012; UNESCO/ISCED, 1993, v 

Marentič Požarnik, 2012).  

V nadaljevanju bosta opisana dva modela učenja oz. pristopa k pouku: tradicionalni, 

behavioristično usmerjen model pouka, in kognitivno-konstruktivistični model pouka 

(Javornik Krečič, Konečnik Kotnik in Sternad Zabukovšek, 2013). 

 

2.1.1 Behavioristično usmerjen ali tradicionalni pouk 

 

Tradicionalni didaktični paradigmi se pripisujejo posamezne značilnosti transmisijsko-

dogmastične in behavioristične paradigme. Behavioristični model poudarja predvsem 

poslušanje, temelji na dražljajih in odgovorih v smislu verižne reakcije. Mentalni procesi, kot 

so mišljenje, cilji, pričakovanja, behavioristov ne zanimajo, saj menijo, da zaradi 

nedostopnosti objektivnemu raziskovanju ne morejo biti predmet znanosti. Učitelj ima vlogo 

kontrolorja in v njegovih rokah poteka učni proces zelo trdno. Učenec je v vlogi prejemnika, 

ki odgovarja po svojih najboljših močeh. Ta model lahko zgreši pri sposobnostih in 

zmožnostih učencev, ker se te predpostavljajo in predhodno ne preverjajo (Nolimal, 2011a; 

Marentič Požarnik, 2012).  

Pri tradicionalnem pouku je učitelj v središču dogajanja in predstavlja vir znanja, saj podaja 

prejemniku oz. učencu končne resnice. Pomembno je, kaj bo učitelj povedal in na kakšen 

način bo razložil določeno učno snov svojim učencem. Slednji od učitelja pričakujejo le 

besedne modrosti. Obstaja velika statusna razlika med učenci in učiteljem, čigar vloga se kaže 

v strogi avtoriteti. Pri pouku ni mogoče opaziti demokratičnosti, učitelj nad učenci izvaja 

nadzor. Prevladujejo predvsem verbalne učne metode, kot sta npr. razlaga in pogovor. Učenci 

nimajo priložnosti za aktivno sodelovanje, izbiranje in odločanje med različnimi možnostmi 

ter prevzemanje odgovornosti za svoje odločitve in dejanja. Pri preverjanju in ocenjevanju 

znanja je pomembna količina izkazanega znanja in ne tudi kakovost izkazanega znanja 

(Ferjan, 2003, v Ivanuš Grmek, Čagran in Sadek, 2009; Rogers in Freiberg, 1994, v Javornik 

Krečič, Konečnik Kotnik in Sternad Zabukovšek, 2013).  

Učenci pri tradicionalnem pouku nimajo dovolj možnosti za izražanje svojih zamisli in 

njihove izkušnje nimajo posebne teže, saj pri pouku večinoma govori učitelj, ki učence 

frontalno nagovarja. Pouk poteka iz osnove, da obstaja znanje, ki je neodvisno od učenca in se 
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vanj postopno pretaka. Učenci ne kažejo delovne vneme in izražajo naveličanost nad čustveno 

nevtralnimi vsebinami. Tradicionalni pouk se kaže v nizki motivaciji učencev, majhni 

uporabnosti in trajnosti znanja, v slabih dosežkih učencev in odporu do učenja (Ivanuš 

Grmek, Čagran in Sadek, 2009; Marentič Požarnik, 2012). 

Tradicionalni pouk nekateri imenujejo tudi transmisijski pouk, ki ustreza pojmovanju, da je 

učenje preprost proces kopičenja novih informacij in spreminjanje posameznika na osnovi 

principa dražljaj – reakcija. Glavne značilnosti transmisijskega pouka so jasno in podrobno 

opredeljeni učni cilji in natančno načrtovanje celotne učne ure. Učiteljeva glavna funkcija je, 

da poskrbi za natančno in podrobno razčlenjevanje in strukturiranje učne snovi ter za ustrezno 

količino različnih vaj in nalog. V učnem procesu sta fazi urjenje in ponavljanje precej 

pomembni, vendar pogosto ostajata na ravni reprodukcije in podkrepitve uspešnih dosežkov 

učencev (Valenčič Zuljan, 2002, v Javornik Krečič, Konečnik Kotnik in Sternad Zabukovšek, 

2013).   

V preteklosti se je v slovenskih šolah tradicionalna kultura pouka odražala v naslednjih 

značilnostih (Bečaj, 2008, v Kerndl, 2010):   

o učitelji se čutijo odgovorne za učno uspešnost učencev, ki jih poučujejo;  

o ugled učitelja je odvisen od uspešnosti njegovih učencev; 

o radovednost učencev je zaželena predvsem na deklarativni ravni;  

o aktivnosti usmerja učitelj, od učencev se pričakuje, da mu le sledijo in zaupajo; 

o prevladuje frontalna oblika poučevanja, ki je prilagojena podajanju in sprejemanju 

dejstev; 

o ključen del učnih dejavnosti predstavljata utrjevanje razlag, pojmov in definicij ter 

rutinsko reševanje različnih nalog;  

o učitelji so premalo usmerjeni k učencem in njihovem učenju;  

o večina učiteljev je storilnostno naravnanih.  

 

2.1.2 Kognitivno-konstruktivistični pouk 

 

Kognitivno-konstruktivistično usmerjen pouk drugače imenujemo tudi transformacijski pouk. 

Ta model pouka izhaja iz širšega, dinamičnega in inovativnega pojmovanja učenja kot 

postopka trajnega spreminjanja človeka na osnovi izkušenj (Marentič Požarnik, 1987, v 

Javornik Krečič, Konečnik Kotnik in Sternad Zabukovšek, 2013). V središče dogajanja 

postavlja učenca in njegovo dejavnost, ki jo povezuje z oblikovanjem in vzpodbujanjem 

kognitivnega konflikta med kognitivno strukturo učenca in novimi spoznanji (Javornik 

Krečič, Konečnik Kotnik in Sternad Zabukovšek, 2013).  

Glavne značilnosti kognitivno-konstruktivistično usmerjenega pouka so (Valenčič Zuljan, 

2002, v Javornik Krečič, Konečnik Kotnik in Sternad Zabukovšek, 2013): 

o ključna je aktivna vloga učenca v vseh etapah pouka, kar zahteva poglobljeno 

spoznavanje učencev ter izbiranje in načrtovanje problemskih situacij in raznolikih 

didaktičnih pristopov; 

o v procesu učenja je velika pozornost namenjena predznanju učencev; 

o preverjanje in ocenjevanje znanja je osnovano na notranji vzpodbudi, poudarja 

vrednost posameznika in njegovega osebnega razvoja, temelji na predelanem sistemu 

posameznikovega znanja ter na spretnosti vrednotenja kognitivnih in metakognitivnih 

sposobnosti učencev in na sposobnosti samovrednotenja učencev; 
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o vključitev različnih oblik preverjanja in ocenjevanja znanja, kot so praktično 

preverjanje, samoocenjevanje in mape učenčevih izdelkov; 

o naloga učitelja je vzpodbuditi ali oblikovati situacije kognitivnega konflikta in 

poskrbeti za ustrezno podporo pri njihovem razreševanju (količina in način podpore 

sta odvisna od lastnosti in potreb učenca ter značilnosti učne ure); 

o cilj pouka je razvoj metakognitivnih spretnosti, saj so osnova učenčevega 

samostojnega in aktivnega učenja; 

o učitelj načrtuje tudi čas za analiziranje, saj je pomembno spodbujati in krepiti 

medsebojno sodelovanje pri učencih; 

o med učenci vladajo sodelovalni odnosi in sproščena razredna klima; 

o učitelj in učenci vstopajo v pouk kot celostno učeči se posamezniki, ki prinašajo 

intelektualne spretnosti in mnoga pričakovanja, pojmovanja in vse tisto, kar sooblikuje 

proces učenja in vpliva na kakovost usvojenega znanja.  

 

Temelji konstruktivistično usmerjenega pouka se kažejo v didaktičnem konstruktivizmu, ki je 

teorija učenja in poučevanja ter ima svoje korenine globoko v psihologiji in filozofiji. Znanje 

je nemogoče preprosto posredovati od učitelja do učenca. Bistvo konstruktivizma temelji na 

predpostavki, da učenci aktivno sami ustvarjajo in preoblikujejo znanje s pomočjo lastnih 

izkušenj. Poudarja se pomen znanja in posameznikovih spretnosti v procesu učenja. Gradnjo 

novega razumevanja konstruktivisti razumejo kot kombinacijo predhodnega učenja, novih 

informacij in pripravljenosti na učenje (Hozjan, 2003; Brooks in Brooks, 1993, v Woldab, 

2013).  

Osnovna načela didaktičnega konstruktivizma so (Plut Pregelj, 2008): 

a) Učenci s pomočjo lastnih izkušenj aktivno gradijo svoje znanje, ki ni kopija 

posredovanega. Oblikovanje znanja je pogojeno s kognitivnimi, socialnimi in 

čustvenimi dejavniki.  

b) Pogoj za oblikovanje znanja učencev je povezava dejavnikov, ki jo omogoča pouk s 

svojo organizacijo. Oblikovano znanje z razumevanjem je dokaj smiselno, uporabno 

in trajno. V procesu učenja so pomembni izkušnja učenca in njegova miselna 

aktivnost, sodelovanje, sprejemanje različnosti ter srečevanje z življenjskimi 

situacijami. Glavni element učenja je razreševanje problemov in razmišljanje o učenju.  

c) Predhodno znanje, interesi in prepričanja so glavna izhodišča pouka.  

d) Učenec je odgovoren za svoje učenje in usvojeno znanje, učitelj pa prevzema 

odgovornost za poučevanje učencev in kopičenje njihovega znanja.  

Konstruktivizem poudarja pomen odgovornosti vseh vključenih v učni proces. Za rezultate 

učnega procesa nosijo veliko odgovornost učitelji in šole, saj odločajo, kaj in kako bodo 

poučevali učence in kako bodo vodili učence na poti do zastavljenih učnih ciljev. Učitelj mora 

biti odprt za novosti, saj mora sprejemati spremembe kot del vsakodnevne prakse. Pridobivati 

mora nova znanja in spretnosti, ki mu omogočajo kakovostno zasnovo in usmerjanje procesov 

poučevanja in tudi procesov, ki učencem zagotavljajo možnosti za učenje. Procesi učenja naj 

vključujejo reševanje različnih problemov. Učenci usvajajo znanje na osnovi osebne 

vpletenosti in pozitivne motivacijske ter čustvene naravnanosti. Učitelji morajo biti sposobni 

oblikovati učno okolje, ki bo spodbudilo samostojno in aktivno delovanje učencev. Del 

učnega okolja so drugačni pristopi, skupinske in raziskovalne učne metode ter oblike učenja 

in poučevanja, ki morajo postati izhodišče za šolsko delo. Učinkovite učne metode in oblike 

konstruktivističnega pristopa so: izkustveni pouk, projektno in raziskovalno delo, sodelovalno 
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učenje, problemski pouk, avtentično učenje v realnih življenjskih situacijah, eksperimentalno 

in terensko delo, delo z različnimi viri in e-učenje. Bogato učno okolje z različnimi učnimi 

metodami spodbuja paleto idej učencev, ki si jih med seboj delijo in o njih razpravljajo. 

Okolje, ki je oblikovano na tak način, omogoča tudi razvoj sposobnosti kritičnega mišljenja 

(socialno-čustvene in kognitivne spretnosti). Učitelji, ki si prizadevajo za vzgajanje kritičnih 

mislecev, morajo različne učinkovite strategije za poučevanje kritičnega mišljenja smiselno 

umestiti v učne vsebine in kontekste (Bolliger, 2004; Rupnik Vec, 2012; Borstner, 2013; 

Ahmad, Ching, Yahaya  in Abdullah, 2015).  

Cetin Dindar (2016) pojasnjuje, da so učenci v konstruktivistično naravnanem učnem okolju 

aktivni udeleženci, ki sodelujejo v aktivnostih za spodbujanje učenja, z vrstniki v procesu 

učenja, prevzamejo odgovornost in svobodno izražajo svoje misli in ideje. Raziskava, ki je 

vključevala turške učence, je pokazala zmanjšanje motivacije pri učencih za učenje 

naravoslovja v konstruktivistično naravnanem učnem okolju. Kot razlog zmanjšane 

motivacije je navedla, da so učenci navajeni tradicionalnega načina učenja. Pri pouku delujejo 

kot pasivni udeleženci, saj spremljajo učiteljevo razlago in niso aktivno vključeni v proces 

učenja.  

 

2.2 Aktivni pouk naravoslovnih vsebin 
 

Pri pouku naravoslovnih predmetov je lahko učenec v aktivni ali pasivni vlogi, ki sta si precej 

v nasprotju. Kadar je učenec v pasivni vlogi, je odvisen od učitelja, ki mu posreduje tisto, kar 

se mora učenec naučiti in znati. Učitelj pri pouku izbere ustrezne učne primere, s katerimi 

ponazori učencu določen koncept. Pri tem je učenec pasiven prejemnik znanja. V središču 

učenja je namesto učenca posredovalec znanja – učitelj. Takšen pouk, ki je z vidika učenca 

pasiven, poteka dokaj hitro. Za učence je lahko precej dolgočasen, zato kmalu postanejo 

nezainteresirani, nemotivirani in neučinkoviti. V nasprotnem primeru je aktivni učenec precej 

neodvisen od učitelja in dosega dobre učne rezultate, ko pri pouku samostojno predeluje učno 

gradivo in posledično aktivno deluje v procesu učenja. Učenec kaže aktivno, dinamično vlogo 

pri lastnem izobraževanju. Aktivni pouk je običajno prijeten, motivacijsko naravnan in 

učinkovit način za pridobivanje življenjskih izkušenj. Pri učencih navadno spodbuja ponos, 

povečuje zaupanje in verodostojnost v očeh učiteljev in staršev (Petress, 2008; Rudasill, 2011; 

Ferk Savec, 2012; Majnik in Skočaj, 2013). 

 

Različne oblike in metode učenja zahtevajo od učitelja pripravljenost in tudi ustvarjalnost za 

vključevanje v pouk. Učitelji potrebujejo znanje o učenju, poznati morajo tudi značilnosti 

otrok, ki so vključeni v pouk naravoslovja. Pri pouku je treba zmanjšati čas, namenjen 

kopičenju različnih dejstev in podatkov. Učinkovit pouk naravoslovja se kaže v vključevanju 

aktivnosti za učence, ki jih miselno in čustveno aktivirajo. Rezultat aktivnega pouka je 

kakovostnejše in trajnejše naravoslovno znanje učencev v primerjavi z naravoslovnim 

znanjem, ki ga učenci usvajajo preko pasivno naravnanih pristopov učenja (Magdič in Vasić, 

2006; Ferk Savec, 2012; Ferk Savec, 2014; Marentič Požarnik, 2012).  

 

 

2.2.1 Značilnosti aktivnega pouka  

 

Glavne značilnosti aktivnega pouka pri učenju naravoslovnih vsebin so (Ferk Savec, 2012): 
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a. Premik v ravnotežju dejavnosti v učnem procesu od učitelja na učenca 

V učnem procesu so aktivnosti usmerjene v učence, ki sami usvajajo novo znanje. Učitelj ima 

vlogo usmerjevalca in spodbujevalca usvajanja novega znanja učencev. Učenci ob učiteljevi 

spodbudi, usmerjanju in pomoči poleg novih izkušenj in znanj preverjajo pravilnost svojih 

rezultatov, sklepov in posplošitev. Učenci ob tem razvijajo tudi sposobnost kritičnega 

mišljenja in sklepanja (Ferk Savec, 2012).  

b. Usmerjenost v interese učencev 

Pri aktivnem pouku ne gre za pomankanje učiteljeve razlage učne vsebine ali njegove 

odsotnosti od pouka, pač pa za njegovo spremenjeno vlogo; učitelj ima pri aktivnem pouku 

pomembno vlogo pri razvoju in povečanju situacijskega interesa učencev v aktivnem učnem 

procesu (Rotgans in Schmidt, 2011). Izhodišče pouka postanejo interesi učencev, ki naj bodo 

v učni proces vključeni tako, da so izzvani k usvajanju znanja. Pri pouku naj bodo v ospredju 

priložnosti, ki učencem nudijo ukvarjanje z novimi temami in problemi, saj na tak način 

spoznavajo sebe in svoja potencialna interesna področja ter jih kritično presojajo (Ferk Savec, 

2012).  

c. Razvijanje samostojnosti in odgovornosti učencev za svoje učenje 

Učenci pridobijo veliko izkušenj s samostojnim delom, saj pri aktivnem pouku samostojno 

raziskujejo, preizkušajo in iščejo informacije. Pri aktivnem pouku učitelj usmerja dejavnosti, 

ki imajo smiselne rezultate in cilje, na osnovi katerih izpelje odgovornost učencev za učenje 

(Ferk Savec, 2012). Učenci imajo neposreden vpogled v svoje znanje, na podlagi katerega 

lahko ugotovijo, kje je njihovo znanje šibko in predlagajo učne primere, da bi ga učinkovito 

izboljšali (Majnik in Skočaj, 2013). Poudarek je na vzajemni odgovornosti med učiteljem in 

učenci. Izvedene aktivnosti morajo biti usmerjene tako, da učenci dosegajo vzgojno-

izobraževalne cilje (Ferk Savec, 2012).  

d. Povezanost med umskimi in fizičnimi dejavnostmi 

Potrebna je uravnoteženost dejavnosti, ki od učencev zahtevajo fizično in umsko delovanje. 

Fizično delovanje predstavlja dejavnosti, ki jih učenci izvajajo s telesom. Umsko delovanje 

vključuje miselne dejavnosti. Pri vsem, česar se učenci učijo s telesom, sodeluje tudi glava 

(Jank in Meyer, 2006). Aktivni pouk lahko poteka tudi v prostoru, kjer učenci izvajajo 

eksperimentalno delo, da bi preverili in potrdili različna dejstva. Opisana učna situacija, ki 

vključuje eksperimentalno delo, pripomore k lažjemu usvajanju kemijskega znanja. Pri pouku, 

ki vključuje eksperimentalno delo učencev, je pomemben tako razvoj miselnih spretnosti 

učencev kakor tudi razvoj ročnih oz. eksperimentalnih spretnosti učencev kot del aktivnega 

pouka kemije (Taber, 2014).  

e. Uvajanje učencev na sodelovanje in delo v skupini  

Aktivni pouk naravoslovja lahko vključuje npr. projektno in problemsko učno delo, učenje z 

raziskovanjem, kooperativno in sodelovalno učenje, izkustveno učenje ipd. Učenje je 

uspešnejše, če poteka s samostojnim iskanjem in razmišljanjem, z diskusijo in sodelovanjem 

znotraj skupin ter s postavljenem hipotez in njihovim preizkušanjem. Takšno učenje ni več le 

transmisija, ampak transakcija, ki vključuje miselne povezave med učiteljem in učenci ter 

povezave med učenci samimi, in na koncu je tudi transformacija, ki pomeni spreminjanje 

osebnosti, pojmovanj in mnenj o svetu (Magdič in Vasić, 2006; Ferk Savec, 2012; Marentič 

Požarnik, 2012). 
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Pomembno je solidarno ravnanje, ki je usmerjeno k skupnim koristim vključenih. Po navadi je 

usmerjeno tudi k skupinskemu delu in različnim oblikam učenja in poučevanja, ki vključujejo 

medsebojno sodelovanje (Jank in Meyer, 2006).  

f. Usmerjenost k dosežkom 

Učitelj in učenci se usklajujejo, kaj naj bodo rezultati, ki naj bi bili doseženi pri pouku, in 

katero znanje naj bi usvojili ob upoštevanju učnih ciljev. Z doseženimi rezultati se lahko 

učenci identificirajo, hkrati lahko tudi ovrednotijo in kritizirajo učno delo med njimi samimi 

(Ferk Savec, 2012).  

 

g. Spodbujanje učenja preko ocenjevanja dejavnosti učencev pri usvajanju znanja in 

ne samo končnega izdelka 

Pri aktivnem pouku se poleg končnega rezultata poudarjajo tudi znanje in spretnosti učencev, 

pridobljene ob razvijanju končnega izdelka (Ferk Savec, 2012).  

 

2.2.2 Učne metode pri aktivnem pouku naravoslovnih vsebin  

 

Učitelj daje pri aktivnem pouku prednost tistim metodam, ki omogočajo miselno aktiviranje 

učencev in njihovo sodelovanje pri oblikovanju učnega procesa (Ivanuš Grmek, Čagran in 

Sadek, 2009). Učenci postajajo preko svojih aktivnosti boljši misleci in kritiki, sposobni 

sintetiziranja, analiziranja in vrednotenja novih informacij, ki jih posreduje učitelj ali drug vir 

informacij (Nelson in Crow, 2014; Florea in Hurjui, 2015).  

V nadaljevanju bosta predstavljeni učni metodi aktivnega pouka, t. i. učenje ob delu z 

literaturo po načelih splošne študijske strategije in samostojno eksperimentalno delo učencev 

po navodilih. Izbrani učni metodi sta primerni za poučevanje kemijskih vsebin o lipidih v 9. 

razredu osnovne šole (Bačnik idr., 2011; Ferk Savec, 2012; Susman in Pečar, 2014).  

 

2.2.2.1 Metoda dela z besedilom  

 

Učenci so v stiku z različnimi strokovnimi, znanstvenimi in leposlovnimi besedili, ki so lahko 

v klasični ali elektronski obliki. Besedila, ki so namenjena učencem za usvajanje znanja, so 

didaktično oblikovana. Takšna besedila morajo ustrezati starosti učencev, njihovim bralnim 

sposobnostim in razumevanju. Veliko gradiva ni didaktično oblikovanega, zato morajo učenci 

z rabo pisnega gradiva razvijati spretnosti kritične presoje, vrednotenja in oblikovanja 

lastnega kritičnega odnosa do gradiva. Učenci ob delu z besedilom pridobivajo, poglabljajo, 

sistematizirajo in širijo znanje. Obravnava učne snovi je vezana na uporabo pisnega besedila. 

Za namen uporabe pri pouku je včasih potrebno, da učitelj pisno besedilo iz izbranega vira 

prilagodi in preoblikuje tako, da bo pri učencih sprožilo, usmerjalo in spodbujalo miselno 

dejavnost (Kramar, 2009; Ivanuš Grmek in Javornik Krečič, 2011; Ribič Hederih, 2012).  

Poglobljeno miselno dejavnost označujejo (Ribič Hederih, 2012, str. 2): 

o analiza in razlaganje posameznih delov besedila; 

o odkrivanje in spoznavanje novih pojmov; 
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o iskanje glavnih idej besedila; 

o razčlenjevanje strukture vsebine besedila; 

o oblikovanje lastnih struktur; 

o oblikovanje novih spoznanj.  

 

Pomembno je, da učitelj navaja učence na rabo različnih besedilnih didaktičnih pripomočkov, 

kot so leksikoni, priročniki, slovarji in zlasti učbeniki. Učenci se z uporabo pisnih virov 

izobrazijo in usposobijo za samostojno usvajanje znanja ter za nadaljnje samoizobraževanje. 

Učenci ob delu z besedilom vseskozi razvijajo jezikovno-komunikacijske dejavnosti pisanja 

in branja (Kramar, 2009; Ivanuš Grmek in Javornik Krečič, 2011; Ribič Hederih, 2012).  

 

2.2.2.1.1 Bralna pismenost učencev  

 

Pismenost je kompleksna sposobnost, ki vključuje mnoge spretnosti branja in pisanja. Branje 

je osnovna dejavnost, ki ni povezana samo s knjigo, saj nas branje spremlja na vsakem 

koraku. Razvoj pismenosti se razlikuje glede na spol, starost, izobrazbo in druge dejavnike. 

Pismenost je socialno, kulturno in zgodovinsko oziroma geografsko osnovan pojem. Ključen 

element vseh pismenosti je bralna pismenost, ki je nadgradnja samega branja (Primožič, 2007; 

Pečjak, 2010).  

 

V mednarodni raziskavi PISA (Programme for International Student Assement) je bralna 

pismenost opredeljena kot uporaba, razumevanje in razmišljanje o napisanem besedilu, kar 

bralcu omogoča doseganje zastavljenih ciljev, razvijanje lastnega znanja in sodelovanje v 

družbi (OECD, 2013). Bralna pismenost je ena ključnih kompetenc formalnega izobraževanja 

– tudi osnovnošolskega v sodobni družbi, saj omogoča uspešno in učinkovito učenje 

posameznika. Pri razvoju bralne pismenosti je treba upoštevati zmožnosti posameznika. Na 

različnih razvojnih stopnjah posameznika razvijamo različne elemente bralne pismenosti. 

Razvita bralna pismenost se kaže kot razumevanje prebranega besedila in kot uspešnost pri 

reševanju problemov z branjem (Pečjak, Bucik, Peštaj, Podlesek in Pirc, 2010; Košak 

Babuder, 2012; Ebert in Weinert, 2013).  

Na učenčeve dosežke v bralni pismenosti vplivajo različni dejavniki. Ključen dejavnik, ki 

vpliva na bralno pismenost učenca, je socialno-ekonomski položaj družine. Otroci iz večjih 

družin v večini dosegajo boljše rezultate v bralni pismenosti, saj imajo doma na razpolago 

večjo količino knjig. Poleg tega imajo po navadi njihovi starši višjo stopnjo izobrazbe. Pri 

zgodnjem razvoju otrokove bralne pismenosti imajo pomembno vlogo starši, saj je njihova 

naloga otroke spodbujati k branju in pozneje tudi k obisku knjižnic. Starši berejo skupaj s 

svojimi otroki in na tak način pokažejo, da dajejo branju poseben pomen. Starši morajo 

pokazati, da jim branje predstavlja prijetno in sproščeno aktivnost. Na tak način so učenci 

deležni pozitivnih bralnih izkušenj predvsem v predšolskem in pozneje v začetnem obdobju 

šolanja, saj branje skupaj s starši dojemajo kot zanimivo in koristno. Poleg staršev morajo tudi 

učitelji učence spodbujati k branju različnih besedil, ki so primerna za njihovo raven šolanja. 

Učitelji morajo učence spodbujati, da poleg obveznega šolskega branja berejo čim več tudi 

izven pouka (Pečjak, Bucik, Gradišar in Peklaj, 2006; Geske in Ozola, 2008).  
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Učence ne delimo glede na motiviranost za branje. Vloga učitelja je, da odkrije, na kakšne 

načine so motivirani učenci za branje. Dejavnike bralne motivacije lahko razvrstimo po 

kriteriju zunanje in notranje motiviranosti (Pečjak, Bucik, Gradišar in Peklaj, 2006; Pečjak, 

2010).  

Prvine zunanje motivacije so (Pečjak, 2010, str. 41): 

a) socialna motivacija (branje omogoča učencu sodelovanje v različnih socialnih 

dejavnostih, kot je recimo pogovor s prijatelji); 

b) dosežek, priznanje (učenec bere zaradi dobre ocene, ki bo dodaten razlog, da ga bodo 

starši in učitelji pohvalili); 

c) tekmovanje z drugimi posamezniki (učenec bere, da bi bil boljši od svojih sošolcev in 

družinskih članov). 

 

Prvine notranje motivacije so (Pečjak, 2010, str. 40): 

a) interes za branje (povečana miselna aktivnost, vztrajanje in čustvena vključenost 

učenca za branje); 

b) kompetentnost (učenec zaupa v lastne bralne sposobnosti; verjame, da je sposoben 

besedilo prebrati, ga analizirati in v končni fazi razumeti); 

c) zatopljenost učenca v branje (osredotočenost učenca na gradivo, ki je predmet branja, 

s povečano miselno aktivnostjo); 

d) prepričanje učenca o pomembnosti branja.  

 

Zunanja motivacija vodi učence k branju predvsem v času izobraževanja. Pri zunanje 

motiviranih učencih za branje se kaže manjša bralna in učna učinkovitost. Pri notranje 

motiviranih učencih pa se v nasprotju z zunanje motiviranimi učenci kaže pogostejše branje, 

ki vodi k vseživljenjskemu branju, in večja je tudi bralna ter učna učinkovitost (Pečjak, 2010).  

Številni učenci so slabo motivirani za branje, kar se odraža v slabo razviti bralni pismenosti, 

ki se pri učencih kaže v obliki slabših ocen zaradi nerazumevanja besedil ali slabega branja, 

redke uporabe učbenikov in ostalih virov, nizke udeležbe pri bralni znački in v preredkem 

obisku knjižnic. Nezadovoljivi dosežki učencev na področju bralne pismenosti, ki so bili 

ugotovljeni v mednarodni raziskavi PISA (2009), so razlog za izvajanje različnih projektov za 

izboljšanje bralne pismenosti, v katerih so vključene pristojne državne institucije na področju 

vzgoje in izobraževanja (Nolimal, 2011b; Kokalj 2014).                                 

 

V šolskih letih 2011–2013 je bil na nekaterih slovenskih šolah izveden projekt 

Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja, ki potekal 

pod okriljem Zavoda RS za šolstvo. Glavni cilji projekta so bili prispevek k zagotavljanju 

enakih izobraževalnih možnosti učencev in prispevek k izboljšanju dostopa do kakovostnega 

izobraževanja (vključevanje učinkovitih didaktičnih strategij za doseganje višje bralne 

pismenosti v okviru formalnega izobraževanja) ter prispevek k uresničevanju nacionalne 

strategije za razvoj bralne pismenosti. Šole, ki so bile vključene v projekt, so svojo pozornost 

usmerile tako v razvoj tehnik pisanja in branja kot tudi v razvoj branja z razumevanjem in 

zahtevnejših miselnih operacij. Pri tem so uporabile različne bralne in mnoge druge učne 

strategije. Dosežki, ki so se pokazali na ravni pouka, so bili: izboljšanje motivacije in interesa 

za branje in učenje, izboljšanje tehnike branja in v določeni meri tudi branja z razumevanjem 

v drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju, kar dokazuje uporaba bralnih učnih 

strategij. Po mnenju vključenih učiteljev so dejavnosti učencev naredile pouk bolj zanimiv in 

zabaven, uporaba bralnih učnih strategij je učencem olajšala učenje. Na splošno se je projekt 

uspešno izkazal in prispeval k opolnomočenju učiteljev in učencev za razvoj bralne 



   

10 

 

pismenosti. Po zaključenem projektu na slovenskih osnovnih šolah še vedno potekajo 

dejavnosti, s katerimi se spodbuja in krepi bralno pismenost učencev (Nolimal, 2013a; 

Nolimal 2013b; Kokalj, 2014).  

 

2.2.2.1.2 Bralne učne strategije  

 

Bralno zmožnost pri učencih razvijamo z različnimi vrstami besedil. Pri učencih želimo 

doseči avtomatizirano tehniko branja in uporabo različnih bralnih učnih strategij za 

razumevanje prebranega besedila (Nacionalna strategija za razvoj pismenosti, osnutek, 2005).  

 

Bralna učna strategija je zaporedje različnih korakov oziroma miselnih dejavnosti, ki učencu 

zagotavljajo doseganje zastavljenega cilja. V literaturi je mnogo bralnih učnih strategij znanih 

in opisanih, mnoge med njimi se lahko za potrebe učitelja preoblikujejo glede na cilje, 

vsebine, želje in potrebe učencev (Pečjak, 1995, v Pečjak, 2010; Kokalj, 2014).  

 

Strategija VŽN in strategija VŽN PLUS  

Strategija je primerna za delo z vsem razredom. Strategija VŽN se lahko povezuje z besedili v 

učbenikih in z drugim gradivom, primernim za učence. Uporabna je pri slabo strukturiranih 

besedilih, saj omogoča učencem boljšo preglednost informacij in tudi aktivno vključenost v 

pouk. Z omenjeno strategijo aktiviramo učenčevo predznanje o neki snovi in ga pozneje 

povežemo z novo usvojenim znanjem. Učencem daje možnost, da izrazijo svoja vprašanja in 

ideje ter jih tudi zapišejo. Pisanje jim omogoča, da lažje usmerijo pozornost na obravnavano 

učno snov (Robič, 2008; Pečjak, 2010; Pečjak in Gradišar, 2012). 

 

 

Strategija VŽN je narejena v obliki tabele s tremi kolonami. V tabelo se vpišejo osnovna 

vprašanja, ki usmerjajo potek dela (Pečjak in Gradišar, 2012).  

 

Tabela 1: Strategija VŽN v obliki tabele (Pečjak in Gradišar, 2012) 

V: Kaj že vem? Ž: Kaj želim izvedeti? N: Kaj sem se naučil? 

   

 

Poznamo različne variante osnovne VŽN strategije. Pred branjem besedila učenci izpolnijo 

prvi dve koloni, tretjo pa izpolnijo po branju (tabela 1). Če dodamo četrto kolono, je to 

strategija VŽN PLUS. Četrto kolono izpolnijo učenci za domačo nalogo, lahko pa je dobra 

priložnost za nadaljnje raziskovanje. Pri uporabi bralne učne strategije se priporočajo 

skupinske oblike dela, saj spodbujajo učenčeve kognitivne procese. Učenci poslušajo drug 

drugega, razlagajo si svoje ideje in s tem spodbujajo lastno mišljenje (Pečjak in Gradišar, 

2002; Robič, 2008; Pečjak, 2010; Pečjak in Gradišar, 2012).  
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Paukova strategija 

Strategija je imenovana po avtorju Pauku (1973). V literaturi jo najdemo tudi pod imenom 

Cornellova metoda. Strategija je primerna predvsem za učence višje stopnje osnovnošolskega 

izobraževanja. Služi kot pomoč in podpora pri samostojnem učenju iz učbenikov v šoli in 

doma. V šoli jo morajo učenci večkrat vaditi ob učiteljevem usmerjanju, šele potem so jo 

sposobni samostojno uporabljati tudi doma. Paukova strategija poudarja dve dejavnosti v 

procesu učenja, zaradi katerih imajo učenci mnogokrat težave: (1) izbor bistvenih idej in 

pomembnih podrobnosti ter (2) zapomnitev teh informacij. Strategija je posebej primerna za 

uporabo pri besedilih, ki vsebujejo precej podrobnosti. Poudarek je na aktivnostih po branju, 

predvsem na ponavljanju ključnih besed ali fraz (Pečjak, Grosman in Ivšek, 2006; Pečjak in 

Gradišar, 2012; Kokalj, 2014).  

 

Strategija ima naslednje faze (Pečjak in Gradišar, 2002; Pečjak in Gradišar, 2012): 

 

1. Prazen list papirja, razdeljen s črto na dve koloni. 

2. Prvo branje besedila v celoti ali po smiselnih delih. 

3. Drugo branje in izpis pomembnih informacij v levo kolono.  

4. Zapis ključnih besed ali fraz v desno kolono. 

5. Ponavljanje besedila s pomočjo desne kolone.  

 

Metoda PV3P 

Metoda PV3P je učinkovita kompleksna učna strategija za predelavo besedila, ki omogoča 

dobro razumevanje učnega gradiva. Posamezne faze strategije spodbujajo predelavo 

prihajajočih informacij na način, da jih bralec razume in si jih zapomni (Pečjak in Gradišar, 

2002; Pečjak in Gradišar, 2012). 

 

 

Metoda PV3P vključuje naslednje faze (Pečjak in Gradišar, 2002; Pečjak in Gradišar, 2012): 

 

1. Preleteti gradivo. 

Učenci preberejo naslov in si poskušajo predstavljati, o čem bo besedilo govorilo. Pregledajo 

začetek in konec besedila, da vidijo, kako na široko je avtor besedila razdelal misli in ideje. 

Pregledajo slikovno gradivo in preberejo napise pod slikovnim gradivom. Preletijo tudi 

povzetek na koncu besedila, če obstaja (Pečjak in Gradišar, 2002; Pečjak in Gradišar, 2012).  

2. Vprašati se. 

Na osnovi prvega hitrega preleta besedila učenci postavijo vprašanja, na katera želijo dobiti 

odgovor. Z vprašanji si učenci določijo cilj branja. Sledi napoved, o čem bo besedilo govorilo. 

Nato poskušajo natančno povedati, kaj bi se radi naučili. Učenci svoja pričakovanja zapišejo 

na list (Pečjak in Gradišar, 2002; Pečjak in Gradišar, 2012).  

 

3. Prebrati. 

Učenci pozorno preberejo celotno besedilo. Učitelj jih med branjem usmeri, da so posebej 

pozorni na uvodni stavek, da po prebranem prvem odstavku po potrebi dopolnijo svoj seznam 
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vprašanj. Manj pomembne dele besedila z očmi samo preletijo. Izpisujejo si tudi neznane 

besede, ki jim bodo pozneje poskušali določiti ustrezen pomen (Pečjak in Gradišar, 2002; 

Pečjak in Gradišar, 2012). 

 

4. Ponovno pregledati. 

Učenci po končanem branju poskušajo najprej sami in nato s pomočjo učitelja ali sošolca 

pojasniti pomen novih, neznanih besed. Nato gredo ponovno skozi besedilo, ki ga poskušajo 

razdeliti na odstavke. Iz besedila poskušajo izločiti bistvene točke, in sicer z namenom, da bi 

si jih zapomnili. Učence lahko skozi posamezne odstavke vodi učitelj z vprašanjem, katera je 

glavna ideja v določenem delu besedila (Pečjak in Gradišar, 2002; Pečjak in Gradišar, 2012). 

 

5. Poročati. 

V tej fazi poskušajo učenci povedati, o čem govori besedilo, ki so ga prebrali. Glavni namen 

je pokazati razumevanje prebranega in s ponavljanjem utrditi prebrano vsebino ter si jo lažje 

zapomniti. Najboljši kazalci razumevanja besedila so naloge, pri katerih učenci odgovarjajo 

na lastna vprašanja, učiteljeva vprašanja (vprašanja o bistvu, podrobnostih, zaporedju 

dogodkov itd.) in zapis kratkega povzetka (Pečjak in Gradišar, 2002; Pečjak in Gradišar, 

2012). 

 

 

Splošna študijska strategija  

Splošna študijska strategija je uporabna pri učenju ob uporabi najrazličnejših (družboslovnih 

in naravoslovnih) besedil, saj bralca usmerja skozi celoten učni proces. Cilj strategije je, da 

učenci identificirajo, klasificirajo in uredijo informacije iz besedila z namenom, da bodo 

prebrano bolje razumeli in si tudi bolje zapomnili (Pečjak in Gradišar, 2002; Pečjak in 

Gradišar, 2012).  

 

Strategija vključuje naslednje korake (Pečjak in Gradišar, 2002; Pečjak in Gradišar, 2012):  

 

 

1. Hiter prelet besedila. 

 

Učenec preleti besedilo z namenom, da razbere vsebino, ki se jo mora naučiti. Prelet vsebine 

vključuje naslove, podnaslove, slike in podobno. Pri tem koraku učenec prikliče znanje o 

vsebini, ki ga že ima (Pečjak in Gradišar, 2002; Pečjak in Gradišar, 2012). 

 

 

2. Prvo branje besedila. 

 

Učenec med branjem besedila označuje nove, neznane besede. Cilj prvega branja je, da 

preverja razumevanje, zato sledi po prvem branju pojasnitev pomenov novih, neznanih besed 

in glavne misli besedila (Pečjak in Gradišar, 2002; Pečjak in Gradišar, 2012). 
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3. Iskanje pomena neznanim besedam in določanje bistva. 

 

Učenec izpiše nove, neznane besede in jim s pomočjo sobesedilne ali strukturne analize ali 

slovarja poišče ustrezen pomen. Pri tem koraku učenec poskuša ugotoviti, kaj in kje v 

besedilu je glavna misel – bistvo besedila (Pečjak in Gradišar, 2002; Pečjak in Gradišar, 

2012). 

 

4. Drugo branje besedila. 

 

Učenec ponovno prebere besedilo. Pozoren je na pomembne podrobnosti, ki pojasnjujejo 

bistvo besedila določenega v predhodnem koraku (Pečjak in Gradišar, 2002; Pečjak in 

Gradišar, 2012). 

 

5. Postavljanje vprašanj za preverjanje razumevanja. 

 

Po opisanih korakih sledi razumevanje besedila. To poteka s pomočjo vprašanj, ki so lahko 

ustna ali v obliki delovnega lista, ki ga učenec reši. Učitelj zastavlja vprašanja različnih ravni, 

ki se v skladu s predlagano klasifikacija vprašanj delijo na (Pečjak in Gradišar, 2002, str. 285; 

Pečjak in Gradišar, 2012, str. 321):  

 

 vprašanja informativne ravni, ki od učenca ne zahtevajo višjih miselnih procesov, gre 

zgolj za neposredno prepoznavanje informacij iz prebranega besedila;  

 vprašanja interpretativne ravni, ki vključujejo sklepanje, ugotavljanje povezav oz. 

odnosov in razlaganje; 

 vprašanja ravni posploševanja in ocenjevanja, ki zahtevajo od učenca, da izhaja iz 

specifičnih dejstev in jih povezuje v vedno bolj splošne kategorije.  
 

 

2.2.2.2 Laboratorijsko-eksperimentalna metoda 

 

V laboratorijsko-eksperimentalno metodo uvrščamo učiteljeve demonstracijske eksperimente 

in eksperimentalno delo učencev. Pri omenjeni učni metodi gre za prepletanje prikazovanja, 

razlage in pogovora. Prepletajo se tudi različne učne oblike: individualno delo, delo v 

dvojicah in skupinsko delo. Metodo se lahko vključi v vse etape učnega procesa. Primerna je 

na različnih stopnjah šolanja. Laboratorijsko-eksperimentalna metoda se najpogosteje 

uporablja pri naravoslovju. Za izvajanje te metode je potreben ustrezen prostor, ki omogoča 

varno eksperimentalno delo ob rokovanju z laboratorijsko opremo, pripomočki in snovmi 

(Glažar, 2006; Kramar, 2009; Ivanuš Grmek in Javornik Krečič, 2011).  

 

2.2.2.2.1 Samostojno eksperimentalno delo učencev 

 

Eksperimentalno delo ima ključno vlogo pri poučevanju in učenju različnih naravoslovnih 

vsebin (slika 1). Pri pouku kemije je pomembno usvajanje znanje z eksperimentalnim delom 

učencev, saj ima le-to bistveno vlogo pri učenju kemije, kar je razvidno iz učnega načrta, ki 

predvideva razvijanje eksperimentalno-raziskovalnega pristopa z namenom spodbujanja 

miselnih aktivnosti učencev. Vključevanje eksperimentalnega dela v pouk je pomembno, saj 

omogoča učencem razvijanje razumevanja raziskovalnega dela in pomena raziskovanja v 
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naravoslovju za njihovo življenje (Bačnik idr., 2008; Bačnik idr., 2011; Logar in Ferk Savec, 

2014).  

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Izsek o eks. pristopu iz UN za kemijo (Bačnik idr., 2011, str. 5) 

Eksperiment je vir podatkov, na osnovi katerih izpeljemo pravila, teorije in zakonitosti. 

Učitelju pri pouku služi kot vizualizacijsko sredstvo, ki omogoča lažje razumevanje 

abstraktnih pojmov, prispeva lahko k zmanjšanju razlike med abstraktnostjo kemijskega 

znanja in spretnostjo zaznave posameznika. Eksperimentalno delo kot učna metoda omogoča 

uresničevanje različnih ciljev in posledično razvijanje raznih znanj. S pomočjo 

eksperimentalnega dela pri pouku kemije in drugih naravoslovnih predmetov prikažemo 

makroskopsko raven pojmov in s tem učencem omogočimo lažje spoznavanje pojmov in vseh 

njihovih povezav. Vključevanje eksperimentalnega dela v pouk je povezano s premišljenim 

načrtovanjem strategije izvedbe izbranega eksperimenta. Slednji ni pri pouku zgolj sredstvo 

za motiviranje učencev, ampak je podpora razumevanju naravoslovnih pojmov. Vključuje se 

ga lahko v vse stopnje počevanja kemije (Wissiak Grm in Glažar, 2002; Vrtačnik idr., 2003; 

Devetak, 2006; Logar in Ferk Savec, 2011; Logar in Ferk Savec, 2012a; Vrtačnik, 1998, 

Glažar, 2007, v Logar in Ferk Savec, 2012b; Skvarč, 2014).  

Z ustrezno izvedenim eksperimentalnim delom lahko pri pouku kemije med drugim dosegamo 

pri učencih (Skvarč, 2014):  

o lažje razumevanje in učenje naravoslovnih pojmov ter konceptov; 

o navajanje na opazovanje, obdelavo in predstavitev podatkov in tudi opažanj; 

o razvijanje sposobnosti samostojnega načrtovanja eksperimenta; 

o učenje različnih eksperimentalnih metod in tehnik;  

o urjenje ročnih sposobnosti, navajanje na natančnost in sistematičnost;  

o razvijanje in spodbujanje kritičnega mišljenja in ustvarjalnosti.  

 

Pri eksperimentalnem delu spoznajo učenci različne lastnosti snovi in nevarnosti v povezavi z 

njimi ter se naučijo osnovnih eksperimentalnih spretnosti. Eksperimentalno delo (shema 1), ki 

je izvedeno kot demonstracija ali kot individualno/skupinsko delo ali kot delo v dvojicah 

mora biti del učne razlage. Demonstracijo eksperimenta, pri katerem so spremembe vizualno 

zaznavne lahko izpelje učitelj sam, ali ob pomoči učenca. Pri demonstraciji izbranega 

eksperimenta je treba učencem zagotoviti, da njegov potek dobro in jasno vidijo. Količine 

uporabljenih snovi so pri tem načinu eksperimentiranja večje kot pri individualnem ali 

skupinskem delu. Pri demonstraciji eksperimenta je pomembno, da učitelj vodi in usmerja 

učence tako pri opazovanju kot tudi pri zapisovanju opažanj. Učencem je smiselno omogočiti 

čim več priložnosti za samostojno izvajanje eksperimentov oz. za samostojno opazovanje, saj 

na tak način pridobijo neposredne izkušnje, porajajo se jim številna vprašanja, na katere želijo 

tudi odgovoriti. Pri skupinskem eksperimentalnem delu se učenci navajajo na odgovornost, 

medsebojno delitev dela oz. sodelovanje, upoštevanje mnenj ostalih sošolcev, delijo si usluge 

za uspeh in razvijajo kritično mišljenje. Tako demonstracija eksperimenta kot tudi samostojno 

 Razvijanje eksperimentalno-raziskovalnega pristopa: 

o navajanje na izbiro in uporabo primerne ter varne opreme; 

o opredelitev dejavnikov poskusov (eksperimentov); razlikovanje med 

konstantami  in spremenljivkami ter poznavanje kontrolnih (referenčnih) 

poskusov; 

o presoja zanesljivosti pridobljenih rezultatov; 

o navajanje na argumentirano sklepanje pri predstavitvi.  
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eksperimentalno delo sta ključna pri podpori usvajanja novega znanja kemije pri učencih 

(Devetak, 2006; Glažar, 2006; Logar in Ferk Savec, 2012b; Ibrahim, Surif, Hui in Yaakub, 

2014; Skvarč, 2014; Tomažič, 2014). 

 

Shema 1: Različne oblike eksperimentalnega dela (Glažar, 2006, str. 122) 

 

Pri samostojnem eksperimentalnem delu učenci razvijajo opazovalne sposobnosti, spretnosti 

obdelave, vrednotenja in prikaza rezultatov, spretnosti reševanja problemov, analitične 

sposobnosti in sposobnosti oblikovanja sklepov, ki temeljijo na empiričnih rezultatih. Pri 

učencih naj bi se spodbujalo tudi radovednost in jih motiviralo za učenje naravoslovja v šoli 

in doma (Johnstone in Al-Shuaili, 2001; Abrahams in Millar, 2008; Logar in Ferk Savec, 

2011; Skvarč, 2014). 

Za učence ima samostojno eksperimentalno delo precejšen pomen, zato je ključno, da se ga 

vključuje tako v pouk kemije kot v pouk drugih naravoslovnih predmetov. Učenci si tako 

učno snov bolje zapomnijo in razumejo, lažje se jo tudi naučijo. Pouk, ki vključuje 

eksperimentalno delo, je bolj razgiban, pester in zanimiv fantom in dekletom (Logar in Ferk 

Savec, 2012b). Raziskava Dilek Eren, Karadeniz Bayrak in Benzer (2015) je pokazala, da ni 

pomembnih razlik med fanti in dekleti v odnosu do naravoslovnih eksperimentov.  

Pri samostojnem eksperimentalnem delu lahko učenci natančno opazujejo dogajanje. Učenci 

nimajo težav pri hkratnem opazovanju in zapisovanju opažanj, saj lahko prilagodijo hitrost 

izvedbe eksperimenta in zapisovanja opažanj svojim spretnostim. Določenim učencem 

predstavlja eksperimentalno delo pri pouku kemije priložnost za sprostitev, saj ga učitelji 

navadno ne ocenjujejo. V samostojno delo učencev je pomembno vključevanje različnih 

gradiv, kot so delovni listi, saj prispevajo k resnejšemu izvajanju in opazovanju 

eksperimentalnega dela, kar omogoča tudi kakovostnejše znanje učencev. V primeru, da 

eksperimentalno delo ni ustrezno umeščeno v učni proces, pri učencih ne razvija želenih 

Eksperimentalno 
delo

Demonstracije 
eksperimentov

Učitelj

Učitelj in 
učenec

Učenec

Samostojno 
delo učencev

Individualno 
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Delo v 
dvojicah

Delo v skupini



   

16 

 

naravoslovnih kompetenc in predstavlja samo dodatno stroškovno postavko. Pri pouku je 

treba eksperimentalno delo ustrezno didaktično zasnovati. Od učencev mora poleg ročnih 

spretnosti zahtevati tudi miselno aktivnost. Pred začetkom vključevanja eksperimentalnega 

dela v pouk mora učitelj razmisliti, katera predznanja morajo imeti učenci, da lahko 

eksperimentalno delo učinkovito izvedejo. Predznanje se preveri pri vseh učencih, ne le pri 

posameznikih. Na osnovi povratne informacije o predznanju učencev lahko učitelj začne 

razmišljati, ali mogoče učenci potrebujejo posebno predpripravo, kako naj bo 

eksperimentalno delo zastavljeno, kaj mora vsebovati in podobno. V pouk je treba vpeljati 

načine izvedbe eksperimentalnega dela, ki spodbujajo pri učencih ustvarjalnost in sprožijo 

miselno aktivnost. Kakovosten pouk naravoslovja vključuje medpredmetno povezovanje 

eksperimentalnega dela. Na šoli lahko učitelji različnih naravoslovnih predmetov skupaj 

oblikujejo eksperimentalno delo, kjer se znanja in sposobnosti, ki jih usvajajo učenci v okviru 

različnih naravoslovnih predmetov v posameznih razredih, dopolnjujejo in nadgrajujejo v 

smiselno celoto (Logar in Ferk Savec, 2012b; Skvarč, 2014).  

 

2.3 Učna motivacija za učenje naravoslovja  
 

V psihologiji razlagajo učno motivacijo kot vrsto motivacije, ki jo učenci izražajo s svojim 

vedênjem v različnih situacijah šolskega učenja. Med sestavine učne motivacije, ki tvorijo 

motivacijski proces, so uvrščene: zunanja učna spodbuda, interes za učenje, zaznana 

pomembnost učenja, zaznana težavnost učenja, učna samopodoba, motivacijski cilji (pridobiti 

znanje, doseči uspeh, izogniti se neuspehu) in atribucije za uspeh in neuspeh (prizadevanje, 

sreča, sposobnosti) (Juriševič, 2006; Juriševič, 2012).  

Za spodbujanje in razumevanje učne motivacije je treba poznati odnos med notranjo ali 

intrinsično in zunanjo ali ekstrinsično motivacijo za učenje. Posameznik se lahko uči zaradi 

zunanjih posledic, ki niso nujen sestavni del dejavnosti oz. učenja; kadar cilj ni v dejavnosti, 

ampak zunaj nje, v določeni posledici, npr. v oceni, pohvali. Učenje je le sredstvo za 

doseganje pozitivnih posledic in izogibanje negativnim posledicam. Zunanja motivacija ni 

trajna, saj se v primeru odtegnitve zunanjega vira podkrepitve dejavnost konča. Povezana je z 

napetostjo in pritiski, z nizkim samospoštovanjem in zaskrbljenostjo, zlasti kadar se 

posameznik ne more zoperstaviti zahtevnim ciljem. Pri notranji ali intrinsični motivaciji je cilj 

delovanja v dejavnosti sami, vir podkrepitve je v posamezniku, ki želi razviti svoje spretnosti, 

obvladati določeno veščino, nekaj novega spoznati in tudi razumeti. Proces, kot sta npr. 

eksperimentalno raziskovanje ali odkrivanje v naravi, ima v primerjavi z rezultatom 

pomembnejšo funkcijo. Prednost notranje motivacije je v trajnosti, zadovoljstvu, 

kakovostnejši dejavnosti in boljših rezultatih. Intrinsična motivacija je povezana z 

ustvarjalnostjo, spontanostjo, užitkom in širjenjem interesov (Marentič Požarnik, 2012).  

Na motivacijo za učenje naravoslovja vplivajo naslednje sestavine motivacije: notranja 

motivacija, osebna ustreznost, zunanja motivacija, samoodločba, samoučinkovitost in ocena 

anksioznosti. Naštete sestavine motivacije so lahko med seboj neodvisne ali v določenem 

odnosu oz. razmerju. Učenci so na različne načine motivirani za učenje in učne uspehe. 

Notranje motivirani učenci zaznavajo sebe kot pobudnika lastnega vedenja oz. počnejo stvari, 

s katerimi bodo dosegli lastne cilje. Notranje motiviran učenec se uči naravoslovja zaradi 

samega sebe. Takšni učenci se učijo naravoslovja, ker ima to za njih osebni pomen v smislu 

nadaljnjega šolanja v smeri naravoslovja. Ti učenci so učno samozavestni, saj sta učenje in 

znanje zanje vrednoti. Učenci kažejo interes za učenje. Pri pouku naravoslovja jim 

zahtevnejše naloge predstavljajo zanimive izzive. Notranja motivacija izhaja iz temeljnih 

potreb, da se čutijo kompetentni in želijo biti prepričani, da sodelujejo v dejavnostih, ki so si 
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jih sami izbrali. Zunanje motiviranim učencem pomeni učenje naravoslovja sredstvo za 

doseganje zastavljenih ciljev – boljše ocene pri pouku naravoslovja. Samoodločba se navezuje 

na tiste učence, ki imajo nadzor nad njihovim učenjem naravoslovja. Učenci z visoko 

samoučinkovitostjo zaupajo v svoje znanje in zato niso zaskrbljeni za oceno pri pouku 

naravoslovja (Glynn, Taasoobshirazi in Brickman, 2009; Juriševič, 2012; Salta in 

Koulougliotis, 2012; Gril in Rožman, 2013). 

Ključni dejavniki motivacije pri učenju naravoslovja v skladu s konstruktivističnim pristopom 

poučevanja in motivacijskimi teorijami so: samoučinkovitost, aktivne učne strategije, 

stimulativno učno okolje,  individualni učni cilji in naravoslovje kot vrednota (Tuan, Chin in 

Shieh, 2005). Motivacija učencev, njihova stališča in njihovi interesi so pomembni elementi 

naravoslovnega izobraževanja, saj so ti efektivni elementi precej povezani z učenčevimi 

uspehi. Učenčeva motivacija vpliva na odnos do naravoslovja in dosežke v naravoslovju. Na 

motivacijo in posledično na znanje lahko vplivajo tudi učinki različnih drugih individualnih 

(npr. inteligentnost, čustvena stanja), socialnih (npr. podpora staršev, kulturne vrednote) in 

kontekstualnih dejavnikov učenja (npr. razredna klima, način poučevanja). Na splošno so 

učenci visoko motivirani za učenje naravoslovja. Učenci z visoko motivacijo imajo pozitiven 

odnos do naravoslovja, posledično so tudi uspešnejši pri učenju naravoslovja v primerjavi z 

ostalimi učenci. Dekleta so v primerjavi s fanti bolj motivirana za učenje naravoslovja 

(Patrick, Kpangban in Chibueze, 2007; Cavas, 2011; Gril in Rožman, 2013).  

Motivacija, odnos in interes učencev za učenje kemije se zmanjšujejo proti koncu osnovne 

šole in v obdobju srednješolskega izobraževanja. Pri določenih učencih se lahko nizka 

motivacija za učenje kemije odraža kot posledica zahtevnosti kemije, zahtevnega kurikuluma 

in časovne omejitve, pomanjkanja različnih aktivnosti, uporabe neprimernih in nezanimivih 

metod učenja, slabšega predznanja in nizke motiviranosti učitelja za poučevanje. Posledica 

nizke motivacije učencev je vedno manjše zanimanje za naravoslovje, kar je mogoče opaziti 

tako pri slovenskih učencih kot pri učencih drugje po svetu. Nizka motivacija za učenje 

kemije je razlog, da šole po svetu poskušajo ustvariti učni načrt, primeren za osnovnošolsko 

učenje kemije in na tak način povečati priljubljenost kemije med učenci. V povezavi z 

motivacijo učencev imajo pomembno vlogo tudi učitelji, saj je njihova funkcija spodbujanje 

motivacije za učenje, namreč motivirani učenci uživajo v učenju kemije in ostalih 

naravoslovnih predmetov, zaupajo v svojo sposobnost za učenje in tudi prevzamejo 

odgovornost za svoje učenje (Sanfeliz in Stalzer, 2003; Devetak, 2012; Salta in Koulougliotis, 

2012; Bayrakci in Demirbas, 2011, v Surucu in Ozdemir, 2013; Sharaabi Naor, Kesner in 

Shwartz, 2014). 

Poleg različnih pristopov poučevanja, ki pozitivno vplivajo na učenje kemije pri učencih, je 

treba v pouk kemije vključiti tudi situacije, s katerimi prikažemo pomen kemije v vsakdanjem 

življenju. Posledično je učenje kemije za učence bolj smiselno in zanimivo. Kontekst v 

povezavi z vsakdanjim življenjem zagotavlja široko področje zanimanja pri učencih, hkrati 

jim omogoči svobodo pri izbiri njihovega lastnega zanimanja. Različna tekmovanja na 

osnovnošolski ravni so sprejemljiv način za povečanje motivacije učencev za učenje kemije in 

ostalih naravoslovnih predmetov. Na splošno so tekmovanja priljubljena aktivnost pri večini 

učencev (Sharaabi Naor, Kesner in Shwartz, 2014).  

 

2.3.1 Situacijski interes 

 

Različne motivacijske sestavine so sestaven del motivacijskega procesa. Delimo jih na 

motivacijske sestavine, ki motivirano vedênje bolj spodbudijo in jih imenujemo motivacijski 
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pobudniki, in motivacijske sestavine, ki motivirano vedênje v daljšem časovnem obdobju 

vzdržujejo in jih imenujemo motivacijski ojačevalci. Delitev prispeva k natančnejšemu 

razumevanju motivacijske dinamike na posameznih fazah učnega procesa. Med motivacijske 

pobudnike sodijo tudi učencev interes za učenje neke učne vsebine in/ ali metode, ki vzbudijo 

zanimanje ter tudi radovednost (Juriševič, 2012).  

Interesi vplivajo na notranjo motivacijo učenca na dva načina (shema 2), in sicer lahko vpliva 

situacijski interes, ki ga spodbudi določena situacija, ki je za posameznika motivirajoča (npr. 

učenec se začne zanimati za določeno vsebino, ki ga je zaradi zanimivosti predstavitve oz. 

izvedbe pritegnila med poukom), ali pa vpliva interes na individualni ravni, ki je povezan z 

različnimi motivacijskimi spodbudami. Individualni interes že obstaja, se pa poveča skladno s 

povečevanjem situacijskega interesa in pripomore k notranji motiviranosti učenca (Schiefele, 

2009, v Juriševič, 2012). Situacijske interese spodbujajo predvsem naslednje lastnosti 

določene dejavnosti: osebna ustreznost, raven učenčeve dejavnosti, element novosti in 

razumljivost vsebin (Eccles, Wigfield in Schiefele, 1998, v Juriševič, 2012).  

 

 

 

 

 

   

 

Shema 2: Odnos med situacijskim in individualnim interesom (Juriševič, 2012, str. 26) 

Situacijski interes ima pomembno vlogo v procesu učenja in poučevanja. Pri pouku mora 

učitelj ustvariti situacijo, ki sproži interes tudi pri učencih, ki ga prvotno niso imeli. Zmožnost 

spodbude interesa pri učencih obvladajo eni učitelji intuitivno, drugi se je morajo naučiti. 

Interes zbujajo učne naloge in aktivnosti, ki so ravno prav nove, izzivalne in zahtevne, saj ni 

niti prenizka niti previsoka zahtevnost ugodna za razvoj interesov. Učne naloge in aktivnosti 

morajo biti osebno pomembne, da lahko učence miselno in čustveno aktivirajo. Potrebno je 

vključevanje primerov in vsebin v pouk, ki so učencem zanimive, povezane z življenjskimi 

izkušnjami in z že obstoječimi interesi. Interes prispeva, da neprijetne in težavne aktivnosti 

učenci izvajajo z lahkoto in z veseljem. Učitelj lahko poleg razvoja interesa pri učencih tudi 

prispeva k povečevanju interesa učencev. Pri poučevanju lahko oblikuje in uporabi učinkovite 

učne strategije, ki imajo pozitiven vpliv na intenziteto interesa učencev za učenje naravoslovja 

in na kakovost učenja (Schraw, Flowerday in Lehman, 2001; Devetak, 2012; Marentič 

Požarnik, 2012).  

Obstajajo učenci, ki pokažejo interes za določen naravoslovni predmet – npr. za fiziko, ne 

pokažejo pa interesa za ostale naravoslovne predmete, kot sta npr. kemija in biologija. Učence 

zanimajo različna področja in vsebine. Mnogi interesi, ki so spodbujeni od zunaj, se pri 

učencu navadno ohranijo le kratek čas. Tudi pri učencih se za določeno vsebino kaže interes 

le kratek čas, kar je opaziti predvsem pri pouku kemije in fizike (Krapp in Prenzel, 2011). Na 

splošno se večina učencev veseli kemije, saj imajo radi prikaz makroskopskih pojavov v 

obliki eksperimentov (Devetak, 2012). Kljub temu se lahko pod določenimi pogoji dlje 

trajajoči situacijski interes razvije v individualni interes, kar pojasnjuje tudi štirifazni model 

razvoja interesa, ki sta ga oblikovali Hidi in Renninger (2006). V prvi fazi se sproži situacijski 

Značilnosti situacije 

(novost, kompleksnost) 
Situacijski interes 

Individualni interes 
Notranja motivacija za 

učenje 
Zunanje in notranje 

spodbude 
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interes, v drugi fazi se vzdržuje situacijski interes, v tretji fazi se oblikuje individualni interes, 

ki se razvije iz prejšnje faze. Tretja faza vodi do končne četrte faze, kjer se popolnoma razvije 

individualni interes. Dolžina in oblika vsake faze razvoja interesa sta odvisni od individualne 

izkušnje posameznika in genetske predispozicije. Model poleg razlage razvoja situacijskega in 

individualnega interesa omogoča raziskovalcem preučevanje vpliva različnih učnih strategij 

na razvoj interesa posameznika (Lin, Hong in Chen, 2013). 

 

 

2.4 O lipidih  
 

2.4.1 Teoretične osnove o lipidih 

 

Lipidi so ena izmed glavnih skupin bioloških makromolekul. V primerjavi z drugimi 

biološkimi makromolekulami (proteini in polisaharidi) niso polimeri z velikim številom 

kemijsko različnih gradnikov (Wenk, 2010; Bendinskas idr., 2014). Lipidi gradijo telo in 

opravljajo različne biološke funkcije. Njihova temeljna funkcija je, da so gradniki v strukturi 

celične membrane in v skladiščenju energije. Služijo kot signalne molekule v različnih 

procesih znotraj celice. Umeščeni so med različnimi organeli in tudi znotraj posameznih 

organelov celic (Fahy, Cotter, Sud in Subramaniam, 2011; Zhao, Shen, Chang in Kim, 2013; 

Haberkant in Holthuis, 2014; Seu, 2015). 

Molekula lipida je sestavljena iz treh različnih delov (slika 2): hidrofilne glave, hidrofobnega 

repa in vmesnih delov, ki povezujejo hidrofilno glavo in hidrofobni rep (LaManna idr., 2012; 

Perttu, Kohli in Szoka, 2012).  

 

Slika 2: Zgradba molekule lipida (Perttu, Kohli in Szoka, 2012, str. 4485) 

Molekula lipida je amfipatična, saj vsebuje polarni in nepolarni del, kar vpliva na združevanje 

v agregate. Polarni del molekule je lahko sestavljen iz naslednjih funkcionalnih skupin:           

- COOH, - OH, - CHO, - COO, - NH2. Večji del molekule lipida, ki ga predstavljajo daljše 

verige ogljikovodikov, je nepolaren – hidrofobni rep. Nepolarni del omogoča, da so lipidi 

dobro topni v nepolarnih organskih topilih (npr. heksan) in netopni v polarnih topilih, kot je 

voda (Devetak in Glažar, 2009; McMurry, 2012).  

Lipide lahko klasificiramo na različne načine, npr. glede na strukturne značilnosti, 

funkcionalne značilnosti, biokemični izvor ali biološki sistem. Glede na kemijsko strukturo jih 

uvrščamo v dve kategoriji (shema 3): (1) lipidi, ki so estri, in (2) lipidi, ki niso estri (Devetak, 

2008; Low, Baker, Garcia in Wenk, 2009; McMurry, 2012; Potteiger in Belanger, 2015).  
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Shema 3: Delitev lipidov (nadgrajeno po Devetak, 2008; McMurry, 2012) 

 

2.4.1.1 Triacigliceroli 

 

Maščobne kisline so biološke molekule, ki vsebujejo karboksilno skupino (- COOH), vezano 

na nerazvejano ogljikovodikovo verigo. Obstajajo lahko v prosti obliki ali kot del zapletene 

strukture lipidov, kot so trigliceridi, glikolipidi, fosfolipidi in mnogi drugi. Maščobne  kisline 

najpogosteje vsebujejo 16, 18, 20 ali 22 ogljikovih atomov in nobene, eno ali več dvojnih vezi 

– odvisno od vira (Boyer, 2005; McMurray, 2012; Goldbach, Roesle in Mecking, 2015; 

Loftsson, Ilievska, Asgrimsdottir, Ormarsson in Stefansson, 2016).  

Glede na prisotnost dvojne vezi delimo maščobne kisline v dve skupini: nasičene in 

nenasičene maščobne kisline. Nasičene maščobne kisline vsebujejo samo enojne vezi med 

ogljikovimi atomi v nerazvejani dolgoverižni strukturi. Nenasičene maščobne kisline pa poleg 

enojnih vezi vsebujejo tudi dvojne vezi med ogljikovimi atomi. Pri mononenasičenih ali 

enkrat nenasičenih maščobnih kislinah je dvojna vez običajno med 9. in 10. ogljikovim 

atomom. Maščobne kisline, ki vsebujejo dve ali več dvojnih vezi, imenujemo polinenasičene 

maščobne kisline. V naravi prisotne nenasičene maščobne kisline imajo skoraj vedno cis – 

konfiguracijo dvojne vezi. Fizikalne značilnosti nenasičenih maščobnih kislin so predvsem 
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odvisne od prve dvojne (nenasičene) vezi v dolgoverižni ogljikovodikovi verigi. To vez 

imenujemo ω-n, kjer je n številka C-atoma, kjer se v molekuli prvič pojavi dvojna (nenasičena 

vez). Omega-3 maščobne kisline so večja skupina polinenasičenih ali večkrat nenasičenih 

maščobnih kislin, ki jim je skupna prva dvojna (nenasičena) vez na ω-3 mestu šteto od 

zadnjega ogljikovega atoma v nerazvejani verigi. Podobno po analogiji velja tudi za omega-6 

maščobne kisline (ω-6), kjer se prva dvojna vez pojavi na ω-6 mestu. Pri omega-9 maščobnih 

kislinah (ω-9) se prva dvojna vez pojavi na ω-9 mestu. Dvojne vezi nenasičenih maščobnih 

kislin omogočajo oblikovanje dodatnih funkcionalnih skupin, količina dvojnih vezi vpliva na 

znižanje tališča (Boyer, 2005; Krečič Stres, 2008; Devetak in Glažar, 2009; McMurray, 2012; 

Goldbach, Roesle in Mecking, 2015).  

Maščobne kisline so ključne sestavine (McMurry, 2012, str. 7): 

o celičnih membran; 

o lipoproteinov, predvsem lipoproteinov nizke gostote; 

o olj in ostalih maščob v prehrani.  

 

Maščobne kisline so metabolično gorivo v celicah. Človek zaužije maščobne kisline s hrano 

ali jih sintetizira ter v obliki triacilglicerolov shranjuje za uporabo v energijskem 

metabolizmu. Triacilgliceroli, imenovani tudi trigliceridi (shema 4), so estri glicerola in višjih 

maščobnih kislin. Na molekulo alkohola propan-1,2,3-triola (glicerola) so lahko zaestrene tri 

enake ali različne višje maščobne kisline. Proces esterifikacije lahko poteka postopoma. Pri 

tem nastanejo monoacilgliceroli in diacilgliceroli. V naravi redki enostavni triacilgliceroli 

vsebujejo tri enake maščobne kisline, pogostejši mešani triacilgliceroli vsebujejo dve ali tri 

različne maščobne kisline. Polarne karboksilne skupine maščobnih kislin in polarne 

hidroksilne skupine alkohola (glicerola) so med seboj povezane z estrsko vezjo, zato so 

molekule triacilglicerolov nepolarne (Boyer, 2005; Gabrič, Glažar, Graunar in Slatinek Žigon, 

2005; Moldoveanu in Chang, 2011; Repnik in Potočnik, 2014). 

 

Shema 4: Nastanek molekule triacilglicerola (Gabrič idr., 2005, str. 38) 

Struktura triacilglicerolom omogoča, da so netopni v vodi in dobro topni v nepolarnih topilih. 

Triacilgliceroli so lahko izolirani iz različnih virov s pomočjo organskih topil. Na agregatno 

stanje maščob oz. triacilglicerolov vpliva vsebnost nasičenih in nenasičenih maščobnih kislin. 

V maščobah živalskega izvora običajno prevladujejo nasičene maščobne kisline, zato so 

živalske maščobe pri sobni temperaturi v trdnem agregatnem stanju. V maščobah rastlinskega 

izvora običajno prevladujejo nenasičene maščobne kisline, zato so rastlinske maščobe pri 

sobni temperaturi v tekočem agregatnem stanju. Veljajo tudi izjeme npr. kokosovo maslo 



   

22 

 

(rastlinske maščobe), vsebuje nasičene maščobne kisline, zato je pri sobni temperaturi v 

trdnem agregatnem stanju (Boyer, 2005; Devetak in Glažar, 2009).  

 

Olja so zmesi triacilglicerolov (vsebujejo pretežno nenasičene maščobne kisline), ki se 

pridobivajo iz različnih vrst semen (Goldstein, 2014, str. 1694): 

o sojina semena vsebujejo od 8 do 23 % celotne mase; 

o semena žafranike vsebujejo od 24 do 34 % celotne mase; 

o lanena semena vsebujejo od 25 do 40 % celotne mase; 

o sončnična semena vsebujejo od 46 do 50 % celotne mase.  

 

Sojino olje vsebuje 53 % linolne kisline, 23 % oleinske kisline, 11 % palmitinske kisline, 4 % 

stearinske kisline in 8 % linolenske kisline. Linolna (LA) in linolenska kislina (ALA) sta 

pomembni esencialni maščobni kislini, ki ju človeško telo nujno potrebuje za svoje delovanje. 

Človeško telo esencialni maščobni kislini ni sposobno samo sintetizirati, zato ju je potrebno 

vnesti z ustrezno prehrano (Hlastan Ribič, 2009; Dolinar in Lončar, 2014; Goldbach, Roesle 

in Mecking, 2015). Triacilgliceroli so prisotni v hrani, kozmetiki, barvah, lakih, dišavah in 

aromah. V zadnjem času se vse bolj pogosto uporabljajo kot biodizelsko gorivo (Moldoveanu 

in Chang, 2011).  

 

Pri triacilglicerolih predstavljajo reaktivno mesto estrske vezi. Pri procesu saponifikacije ali 

umiljenju maščob s kalijevim hidroksidom (KOH) ali natrijevim hidroksidom (NaOH) 

nastanejo glicerol, mila ali soli maščobnih kislin (shema 5). Mila so zmesi soli različnih 

maščobnih kislin, ki vsebujejo dodatek kalija ali natrija. Nastanejo pri bazični hidrolizi 

maščob (Boyer, 2005; Krečič Stres, 2008).  

 

Shema 5: Bazična hidroliza triacilglicerola z NaOH (Krečič Stres, 2008, str. 25) 

V preteklosti so mila izdelovali s kuhanjem živalskih maščob skupaj z lesnim pepelom, pri 

raztapljanju katerega v vodi nastaja t. i. lug (NaOH). V današnjem času mila nadomeščajo z 

različnimi sintetičnimi detergenti npr. natrijevim dodecilsulfatom. Pri raztapljanju mila v vodi 

se polarni deli molekul mila obrnejo proti vodi, nepolarni deli pa stran od vode. Pri tem se 

tvorijo miceli. Mila odstranjujejo maščobo s kože in blaga na način, da jo obdajo z 
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nepolarnim delom oziroma hidrofobnimi repi, ob tem pa polarni del oziroma hidrofilno glavo 

obrnejo proti vodi (Boyer, 2005; Krečič Stres, 2008). 

Hidroliza triacilglicerolov poteka tudi v organizmih (shema 6), kjer jo katalizirajo encimi 

lipaze, prisotni v prebavilih in maščobnih celicah, ki sproščajo maščobne kisline za potrebe 

energijskega metabolizma (Boyer, 2005; Krečič Stres, 2008). 

 

 

Shema 6: Hidroliza triacilglicerola, katalizirana z encimi, ki se imenujejo lipaze (Krečič Stres, 2008, str. 25) 

 

 

2.4.1.2 Voski 

 

Voski nastanejo pri esterifikaciji višjih alkoholov z višjimi maščobnimi kislinami pod 

vplivom encimov. Kot katalizator pri kemijski reakciji se uporabljajo encimi iz različnih 

skupin, ki so aciltransferazno aktivni. Lastnosti voskov in njihova uporaba so odvisne od 

dolžine verige maščobnih kislin, višjih alkoholov in tudi stopnje nenasičenosti. Ti dejavniki 

vplivajo na tališče, oksidacijsko in toplotno stabilnost voskov (Boyer, 2005; Aslan idr., 2014).  

Voski delujejo kot zaščitna prevleka rastlinskih listov in kot vodoodbijajoča snov na perju 

ptic. Služijo tudi za oljenje kože. Eden najbolj znanih je čebelji vosek, ki je nepolarni lipid, 

zgrajen iz palmitinske kisline in estrsko vezanega triakontanola, alkohola s 30 atomi ogljika 

(slika 3). Voski se uporabljajo v kozmetiki, premazih, industrijski proizvodnji celuloze in 

papirja (Boyer, 2005; Del Río, Prinsen in Gutierrez, 2013). 

 

 

Slika 3: Struktura lipidov čebeljega voska (Boyer, 2005, str. 215) 
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2.4.1.3 Fosfolipidi 

 

Glede na kemijsko strukturo so fosfolipidi precej podobni triacilglicerolom. Na molekulo 

propan-1,2,3-triola (glicerola) sta zaestreni dve molekuli maščobnih kislin (najpogosteje 

palmitinska, stearinska in oleinska kislina) in fosforjeva(V) kislina. Slednja je zaestrena z eno 

nizkomolekularno molekulo, kot so aminoalkohol, glicerol, aminokislina serin ali 

polihidroksi-alkohol inozitol. Fosfolipid, ki ima fosforjevo(V) kislino zaestreno z 

aminoalkoholom (holin), imenujemo fosfatidilholin ali lecitin. Na tak način nastale polarne 

lipide poimenujemo tako, da imenu alkohola (ali analogne molekule) dodamo predpono 

»fosfatidil« (npr. fosfatidiletanolamin in fosfatidilserin). Pri hidrolizi fosfolipida nastanejo: 

glicerol, maščobni kislini, fosfat in aminoalkohol (Boyer, 2005; Krečič Stres, 2008; 

McMurry, 2012).  

Biološka membrana je dinamična dvodimenzionalna struktura, saj je zgrajena iz dveh plasti 

fosfolipidov (slika 4), kamor so vgrajene tudi beljakovine. Zagotavljajo obliko, služijo kot 

material za nastanek bioaktivnih snovi in vplivajo na delovanje ter funkcije beljakovin. 

Fosfolipidi vsebujejo hidrofilno glavo in hidrofobni rep. Vloga hidrofilne glave je stik z 

znotraj in zunajceličnim vodnim okoljem (McMurry, 2012; Takatori, Mesman in Fujimoto, 

2014; Potteiger in Belanger, 2015).  

 

Slika 4: Zgradba fosfolipidnega dvosloja (Repnik in Potočnik, 2014, str. 23) 

Poleg fosfolipidov v vodi spontano tvorijo dvosloj tudi sfingolipidi. Tu so polarne skupine na 

površini, kar daje dvoslojni strukturi ionski značaj in hkrati omogoča interakcije (dipol – dipol 

in ion – dipol) z molekulami vode v okolici. Nepolarni del, ki ga predstavljajo 

ogljikovodikove verige maščobnih kislin, je usmerjen v notranjost dvojne plasti, ki predstavlja 

osnovo membrane. Biološke membrane so sestavljene iz 60 % proteinov in 40 % lipidov. 

Najpomembnejši predstavniki lipidov so glicerofosfolipidi in sfingolipidi, pojavljajo se tudi 

steroidi (Boyer, 2005; Krečič Stres, 2008).  

Sfingolipide uvrščamo v skupino lipidov, ki imajo estrsko zgradbo. Osrednja molekula je 

sfingozin, ki je aminoalkohol z 18 ogljikovimi atomi. Na drugem ogljikovem atomu 

sfingozina je aminska skupina, ki se lahko poveže z amidno vezjo z maščobno kislino. To 

molekulo imenujemo ceramid, ki ima dva nepolarna repa, ki ju prispevata maščobna kislina in 

aminoalkohol sfingozin. V primeru, da se fosfoholin veže na hidroksilno skupino na prvem 

ogljikovem atomu, nastane sfingomielin, ki ima polarno glavo in nepolarna repa (Boyer 2005; 

Krečič Stres, 2008).  
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2.4.1.4 Glikolipidi 

 

Z izrazom glikolipid označujemo spojino, ki je sestavljena iz aminoalkohola sfingozina, 

maščobne kisline in ene ali več monosaharidnih enot. Če se preko glikozidne vezi na 

hidroksilno skupino sfingozina (na C1 atomu) veže monosaharid (glukoza ali galaktoza), to 

strukturo imenujemo cerebrozid. Gangliozidi imajo na C1 atomu aminoalkohola sfingozina 

vezan oligosaharid s sialično kislino. V tem primeru polarno glavo predstavlja več 

monosaharidov, ki so med seboj povezani z glikozidno vezjo. Glikolipidi so razporejeni v 

celični membrani. Dve tretjini vseh glikolipidov sta razporejeni v celičnih organelih, kot so 

lizosomi, endosomi, Golgijev aparat, endoplazemski retikulum in mitohondriji (Boyer 2005; 

Krečič Stres, 2008; Malhotra, 2012).   

Površinsko aktivne snovi, ki so večinoma kemičnega izvora, se uporabljajo v različnih 

industrijskih panogah. V zadnjih letih se je na osnovi upoštevanja trajnostnega razvoja 

spodbudila in razvila zavest, da so se pričele uporabljati površinsko aktivne snovi naravnega 

izvora. Kemijska struktura omogoča glikolipidom, da lahko delujejo kot površinsko aktivna 

snov. Glikolipidi so naravna alternativa površinsko aktivnih snovi, ki se uporabljajo v 

biomedicinski, farmacevtski, zdravstveni in prehrambni industriji. Delujejo protivirusno, 

protiglivično, antibakterijsko in antikancerogeno (Cortés-Sánchez, Hernández-Sánchez in 

Jaramillo-Flores, 2013).  

 

2.4.1.5 Steroidi 

 

Steroidi so lipidi, ki imajo tetraciklični sistem, ki je zgrajen iz enega petčlenskega in treh 

šestčlenskih obročev (slika 5). V skupino steroidov uvrščamo sterole, žolčne kisline, vitamin 

D in steroidne hormone. Steroli so predstavniki enostavnih lipidov. Rastlinski steroli oz. 

fitosteroli so naravne spojine, ki so strukturno in funkcionalno podobni holesterolu. Ljudje in 

sesalci ne morejo sintetizirati fitosterolov, zato jih v organizem vnesejo s prehrano. Prehrana, 

bogata s fitosteroli, vključuje sadje, zelenjavo, žita, oreščke in rastlinska olja. Navadno se 

samo 4–5 % fitosterolov absorbira iz črevesja. Fitosteroli zavirajo absorpcijo holesterola v 

črevesju, znižujejo skupni in LDL-holesterol, delujejo protivnetno in povzročajo smrt rakastih 

celic (Krečič Stres, 2008; Flis Smaka, 2012; Rozman, 2013a; Vanmierlo idr., 2015).  

 

Slika 5: Tetraciklični sistem steroidov (Krečič Stres, 2008, str. 28) 

Osnovna membranska in izhodiščna sterola sta holesterol (pri človeku in sesalcih) in 

ergosterol (pri rastlinah, glivah in kvasovkah). Človeško telo proizvede na dan približno 80 

mg holesterola. Skoraj polovica se ga v jetrih pretvori v žolčne kisline, ki se shranjujejo v 

žolču in preko žolčnika izločajo v tanko črevo. Približno 90 % žolčnih kislin se ponovno 

resorbira v jetra oz. v žolč. To omogoča, da je biosinteza žolčnih kislin iz holesterola zmerna. 
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Vitamin D je derivat holesterola in vitamin, ki je topen v lipidih. Prisoten je v hrani, nastane 

tudi pri izpostavljenosti soncu. Vitamin D3 uravnava metabolizem kalcija, deluje protivnetno, 

uravnava delovanje živčno-mišičnih povezav in številnih encimov (Flis Smaka, 2012; 

Rozman, 2013a).  

Glavna skupina biološko aktivnih steroidov so steroidni hormoni, kamor spadajo hormoni 

skorje nadledvične žleze in spolni hormoni, ki nastajajo iz holesterola. Spolni hormoni so 

potrebni za normalen spolni razvoj ter normalno delovanje mnogih presnovnih procesov pri 

moških in ženskah (Flis Smaka, 2012; Rozman, 2013a).  

 

2.4.1.6 Terpeni 

 

Terpeni so lipofilne alifatske hlapne spojine s splošno kemijsko formulo (C5H8), ki so prisotne 

v eteričnih oljih citrusov, zelišč in drugih rastlin (Mendanha, Moura, Anjos, Valadares in 

Alonso, 2013; Croteau, 1987, v Borge, Sandberg, Øyaas in Abrahamsen, 2016).  

Terpeni so spojine, ki nastanejo iz izoprena prikazanega na sliki 6 (Boyer, 2005).  

 

Slika 6: Struktura izoprena (Boyer, 2005, str. 222) 

 

Terpeni, ki so sestavljeni iz različnega števila izoprenskih enot, so podani v tabeli 2. 

 

Tabela 2: Pravi terpeni (Okuniewski, Paduszynski in Domanska, 2016) 

Vrsta terpenov Število izoprenskih enot Molekulska formula 

monoterpeni 2 C10H16 

seskviterpeni 3 C15H24 

diterpeni 4 C20H32 

triterpeni 6 C30H48 

tetraterpeni 8 C40H64 

 

V živalih in rastlinah so naslednji pomembni terpeni: β-karoten, limonen, likopen, gibereliska 

kislina in skvalen, ki deluje kot intermediat v biosintezi živalskih in rastlinskih steroidov. 

Mnogi od naštetih terpenov dajejo rastlinam značilno barvo in vonj. Terpeni predstavljajo 

pomembno zaščito pred glivami, bakterijami, različnimi žuželkami in ostalimi okolijskimi 

obremenitvami. Zaradi specifičnih lastnosti se terpeni uporabljajo v medicinski tehnologiji, 

kozmetični in prehrambeni industriji kot aditivi. Njihova pomembnost se kaže tudi v povezavi 

z zdravjem človeka. Monoterpen mentol je sestavina različnih mazil, učinkovit je proti kašlju 

in služi tudi inhalaciji (Boyer, 2005; Krečič Stres, 2008; Leavell, McPhee in Paddon, 2015; 

Okuniewski, Paduszynski in Domanska, 2016).  
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2.4.1.7 Eikozanoidi 

 

Eikozanoidi so oksigenirani produkti polinenasičenih maščobnih kislin C-20, ki vključujejo 

prostaglandine, levkotriene, tromboksane in hidroksimaščobne kisline. Pri hidrolizi 

fosfolipidov, ki so del celične membrane, nastaja – pod vplivom encima fosfolipaza A2 – 

arahidonska kislina, ki je esencialna maščobna kislina in prekurzor v sintezi eikozanoidov. 

Prostaglandini nastanejo po ciklooksigenazni poti pod vplivom izoencimov ciklooksigenaza 1 

in 2. Encima imata dve aktivnosti. Pri prvi aktivnosti katalizirata pretvorbo arahidonske 

kisline v prostaglandin G2, pri drugi pa pretvorbo prostaglandina G2 v prostaglandin H2, iz 

katerega pod vplivom drugih encimov nastanejo različni prostaglandini in tromboksan. 

Produkti pretvorbe arahidonske kisline po ciklooksigenazni poti so prostaglandini, 

prostaciklin in tromboksan A2. Drugo pot razpada arahidonske kisline imenujemo 

lipoksigenazna pot. Tu nastanejo levkotrieni in različne vrste hidroksieikozatetraenoičnih 

kislin, v povezavi z encimi lipoksigenaze. Večina levkotrienov se oblikuje v inflamatornih 

krvnih celicah npr. v levkocitih, makrofagih in mastocitih (Hammond in O'Donnell, 2012; 

Šilovinac, 2013).  

Eikozanoidi so bioaktivne molekule, ki delujejo kot močni lipidni mediatorji v različnih 

fizioloških procesih. Prostaglandini in levkotrieni imajo pomembno vlogo pri vnetnem 

odzivu, ki vodi v razvoj različnih bolezni, kot so astma, kardiovaskularne bolezni in rakava 

obolenja. Prostaglandini in levkotrieni sodelujejo pri nastanku bolečine in vročine, uravnavajo 

krvni tlak in ciklus spanje – budnost. Zmanjšujejo sekrecijo želodčne kisline, sodelujejo pri 

strjevanju krvi in pri uravnavanju reproduktivnih funkcij (Žakelj Mavrič, 2010; Song idr., 

2013; Xu, Ho, Xu, Wen in Ong, 2013; Puppolo, Varma in Jansen, 2014).  

 

2.4.1.8 Topni vitamini v lipidih  

 

Vitamine razvrščamo med lipidotopne in vodotopne vitamine (tabela 3). Lipidotopni vitamini 

se lahko opredelijo kot terpeni, vendar se zaradi svojega vpliva na zdravje človeka uvrščajo v 

posebno skupino lipidov. Večje količine topnih vitaminov v lipidih lahko povzročijo težave, 

saj se vitamini npr. A in D kopičijo v membranah in v adipoznem oz. maščobnem tkivu 

(Boyer, 2005; Rozman, 2013b).  

 

Tabela 3: Kemijske lastnosti in biološka funkcija lipidotopnih vitaminov (Boyer, 2005) 

Lipidotopni 

vitamini 

Kemijske lastnosti Biološka funkcija 

A terpen z 20 ogljikovimi atomi 

 

vpijanje svetlobe 

D produkt holesterola in UV 

svetlobe 

regulacija metabolizma fosforja 

in kalcija 

E aromatski obroč z dolgo verigo 

ogljikovih atomov 

preprečitev oksidativne 

poškodbe bioloških membran 

K biciklični sistem z dolgo verigo 

ogljikovih atomov 

regulacija strjevanja krvne 

plazme 
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2.4.2 Miti in zmote o lipidih  

 

V času informacijsko-komunikacijske tehnologije so mladostnikom na voljo poljudni članki z 

naravoslovno vsebino ne samo v dnevnem časopisju in tiskanih revijah, ampak tudi preko 

revij in drugih objav na svetovnem spletu. Na podlagi pregleda in analize primerov takšnih 

poljudnih člankov v zvezi s splošno sprejetimi trditvami o lipidih so za namen magistrskega 

dela opredeljeni t. i. miti. Slednji so na osnovi soočenja z znanstveno literaturo potrjeni ali 

ovrženi kot t. i. zmote. 

 

1. mit: Pojma »maščobe« in »lipidi« sta sinonima.  

 

V poljudnih člankih različnih časopisov in revij se pojem »maščobe« uporablja kot sinonim za 

pojem »lipidi« (Viva, 2010a; EnaA Lifestyle, b.d.). 

Soočenje mita z znanstveno literaturo: 

Lipidi so raznolika skupina organskih spojin, ki se razlikujejo v kemijski strukturi, funkcijah 

in številnih drugih lastnostih (Haberkant in Holthuis, 2014). Glede na kemijsko strukturo 

lipide klasificiramo v dve kategoriji (shema 3, str. 21): (1) lipidi, ki so estri, in (2) lipidi, ki 

niso estri (nadgrajeno po Devetak, 2008; Mc Murry, 2012). 

Maščobe ali triacilgliceroli so estri glicerola in višjih maščobnih kislin (Gabrič, Glažar, 

Graunar in Slatinek Žigon, 2005, str. 38). Glede na kemijsko strukturo jih tako uvrščamo med 

lipide, ki so estri (shema 3, str. 21; nadgrajeno po Devetak, 2008; McMurry, 2012). 

Ob soočenju 1. mita z znanstveno literaturo je le-ta ovržen kot zmota, saj pojma lipidi in 

maščobe nista sinonima. 

 

2. mit: Maščobe so v prehrani človeka pomembne.  

 

V poljudnih člankih različnih časopisov in revij se pojavlja trditev, da so maščobe v prehrani 

človeka pomembne (Elle, b.d.; Lisa, b.d.).  

 

Soočenje mita z znanstveno literaturo: 

 

Maščobe pospešujejo absorpcijo v maščobah topnih vitaminov (A, D, E in K), povečujejo 

energijsko gostoto hrane in hkrati izboljšujejo okus, vonj in konsistenco živil (Hlastan Ribič, 

2009). V maščobah so vključene življenjsko pomembne maščobne kisline, ki sodelujejo pri 

uravnavanju bioloških in fizioloških procesov v telesu (Hlastan Ribič, 2009; Sanchez-

Salcedo, Sendra, Carbonell-Barrachina, Martinez in Hernandez, 2016).  

Uživanje nasičenih maščobnih kislin v priporočeni količini (manj kot tretjino vseh dnevno 

zaužitih maščob) zdravju ni škodljivo (Hlastan Ribič, 2009). Za kaprilno maščobno kislino je 

značilno protivirusno delovanje. Butirična maščobna kislina naj bi pomagala tudi pri 

preprečevanju rakavih obolenj (Dolinar in Lončar, 2014).  
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V dnevni prehrani naj bi nenasičene maščobne kisline predstavljale dve tretjini vseh dnevno 

zaužitih maščob, saj v optimalni količini zmanjšujejo tveganje za nastanek bolezni srca in 

ožilja. Polinenasičene maščobne kisline znižujejo koncentracijo »dobrega« HDL- in 

»slabega« LDL-holesterola v krvi, mononenasičena oleinska kislina znižuje koncentracijo 

LDL-holesterola (Hlastan Ribič, 2009). Nenasičene maščobne kisline preprečujejo duševne 

motnje, artritis, kolitis, rakava obolenja in vnetje trebušne slinavke, saj delujejo protivirusno, 

protiglivično in antibakterijsko (Loftsson idr., 2016). 

 

Esencialne maščobne kisline omega-3 in omega-6 maščobne kisline so nujno potrebne za 

normalno delovanje človeškega telesa, saj imajo pomembno vlogo pri rasti in razvoju 

možganov, živčevja in očesne mrežnice. Sodelujejo tudi pri sintezi tkivnih hormonov (Hlastan 

Ribič, 2009; Flis Smaka, 2012). Omega-3 in omega-6 maščobne kisline telesu koristijo kot 

pomembni regulatorji krvnega obtoka in imunskega sistema (Hlastan Ribič, 2009; Flis Smaka, 

2012; Šupe, 2013). Za učinkovito delovanje je ključno pravo razmerje med omega-3 in 

omega-6 maščobnimi kislinami (od 1 : 1 do 1 : 4) (Simopoulos, 2003, v Alabdulkarim, Bakeet 

in Arzoo, 2012).  

 

Ob soočenju 2. mita z znanstveno literaturo je le-ta potrjen, saj priporočena količina maščob 

v prehrani zares ugodno vpliva na človekovo zdravje.  

 

3. mit: Holesterol je glede na kemijsko strukturo maščoba.  

 

V poljudnih člankih različnih časopisov in revij se holesterol glede na kemijsko strukturo 

enači z maščobo oz. triacilglicerolom (Gorenjski Glas, 2015; Viva, 2010b).  
 

Soočenje mita z znanstveno literaturo: 

Holesterol je najbolj znan steroid, ki je sestavljen iz štirih kondenziranih obročev A, B, C in D 

(slika 7) (Boyer, 2005, str. 219). Glede na kemijsko strukturo ga uvrščamo med lipide, ki niso 

estri (shema 3, str. 21,  nadgrajeno po Devetak, 2008; McMurry, 2012). 

 

Slika 7: Struktura holesterola (Repnik in Potočnik, 2014) 

Kemijska struktura molekule holesterola se razlikuje od kemijske strukture molekule maščobe 

oz. triacilglicerola, kjer so z estrsko vezjo različne maščobne kisline vezane na molekulo 

glicerola (Devetak in Glažar, 2009; Gabrič, Glažar, Graunar in Slatinek Žigon, 2005, str. 38). 

Maščobe oz. triacilglicerole uvrščamo v skupino lipidov, ki so estri (shema 3, str. 21; 

nadgrajeno po Devetak, 2008; McMurry, 2012). 
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Ob soočenju 3. mita z znanstveno literaturo je le-ta ovržen kot zmota, saj je holesterol 

neestrski lipid.   

 

4. mit: Margarina in maslo sta človeku škodljivi maščobi. 

 

V poljudnih člankih različnih časopisov in revij se pojavljajo številna vprašanja o primernosti 

uporabe margarine in masla v vsakdanji prehrani človeka (Žurnal24, 2016a; Cosmopolitan, 

b.d.).  

 

Soočenje mita z znanstveno literaturo: 

Margarino proizvajajo s kemijskim procesom hidrogenacije, ki vključuje tri kemijske 

reakcije: nasičenje dvojnih vezi, geometrijsko izomerizacijo (cis – trans) in položajno 

izomerizacijo (Dolinar in Lončar, 2014; Scrinis, 2014; Iida, Itoh, Minowa, Yanagisawa in 

Igarashi, 2015). Produkti geometrijske izomerizacije so transmaščobne kisline, ki 

predstavljajo tveganje za razvoj bolezni srca in ožilja, zato jih je priporočljivo uživati v čim 

manjših količinah (Iida idr., 2015). 

V trdih margarinah od 4,53 % do 28,84 % vseh prisotnih maščobnih kislin predstavljajo 

transmaščobne kisline. Večina margarin vsebuje veliko količino omega-6 maščobnih kislin in 

manjšo količino omega-3 maščobnih kislin (Scrinis, 2014; Vučić idr., 2015).  

Margarina vsebuje tudi različne aditive, kot so antioksidanti, konzervansi, barvila, 

emulgatorji, stabilizatorji in arome, ki nimajo ugodnega vpliva na človekovo zdravje (Brasil, 

1997, v Santos idr., 2016). 

Maslo je mlečni proizvod, ki navadno vsebuje več kot 80 % maščob. Prevladujejo nasičene 

maščobne kisline, ki pri pogostem uživanju povečajo tveganje za nastanek bolezni srca in 

ožilja. Majhen delež maščob vključuje srednje in kratke verižne maščobne kisline, ki so 

prehransko ugodnejše. Vsebuje približno 260 mg/100 g holesterola (Pajk Žontar, 2013).  

Maslo je lahko nesoljeno ali soljeno. Ponekod je maslu dovoljeno dodajati naravna barvila 

(Fearon, 2003). 

Ob soočenju 4. mita z znanstveno literaturo je le-ta potrjen, saj margarina in maslo nista 

priporočljivi živili za vključevanje v prehrano človeka in ju je treba uživati v zmernih 

količinah.   

 

5. mit: Deviško kokosovo olje je »zdrava maščoba«. 

 

V poljudnih člankih različnih časopisov in revij kot zdravo maščobo navajajo deviško 

kokosovo olje, ki ga je primerno uporabljati v prehrani (Družina, 2013; Bodi eko, 2016a).  

 

Soočenje mita z znanstveno literaturo: 

 

Zdrave maščobe so nasičene in nenasičene maščobe, ki niso bile spremenjene s toplotno 

obdelavo pri visokih temperaturah (Flis Smaka, 2012).  

 

Deviško kokosovo olje vsebuje predvsem srednje verižne nasičene maščobne kisline (50 %), 

kratko verižne nasičene maščobne kisline (42 %) in nenasičene maščobne kisline (8 %) 
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(Hamsi idr., 2015; Nitbani, Jumina, Siswanta in Solikhah, 2016). Srednje in kratko verižne 

maščobne kisline človeško telo hitreje prebavi in lažje absorbira v črevesju (Dolinar in 

Lončar, 2014).  

Pridobiva se z mokrim postopkom neposredno iz kokosovega mleka pri zmerni temperaturi. 

Kokosovo olje, pridobljeno z mokrim postopkom, ima pozitivne učinke, saj se ohranijo 

kemijske sestavine, kot so vitamin E in polifenoli (Nevin in Rajamohan, 2004; Nevin in 

Rajamohan, 2006, v Koh in Long, 2012; Xu idr., 2015). 

Deviško kokosovo olje ugodno vpliva na zdravje človeka, saj zvišuje koncentracijo HDL-

holesterola v krvi in znižuje koncentracijo celotnega holesterola (Nevin in Rajamohan, 2004; 

Xu idr., 2015).  

Ob soočenju 5. mita z znanstveno literaturo je le-ta potrjen, saj je deviško kokosovo olje 

zdrava maščoba, ki jo je primerno uporabljati v prehrani človeka.  

 

6. mit: Čips je zdravju škodljiv ocvrt prigrizek.  

 

V poljudnih člankih različnih časopisov in revij se pojavljajo trditve o škodljivosti čipsa (Bodi 

eko, 2016b; Žurnal24, 2016b).                                                                                                                          

Soočenje mita z znanstveno literaturo: 

Cvrenje opredelimo kot način toplotne obdelave živila, pri katerem je živilo potopljeno v 

večji količini olja pri temperaturi 150–200 °C (Rocio Teruel, García-Segovia, Martínez-

Monzó, Linares in Garrido, 2014). Ob dodatku živila v segreto olje se temperatura olja zniža, 

nato v živilu temperatura narašča in pri 100 °C začne voda iz živila izparevati. Pri tem se v 

živilo absorbira maščoba (Pajk Žontar, 2014a).  

Pri cvrenju poteka več zapletenih kemijskih reakcij, kot so npr. oksidacija, hidroliza, 

polimerizacija, ciklizacija in Maillardova reakcija (Rocio Teruel idr., 2014; Zribi idr., 2014; 

Li, Wu, Liu, Jin in Wang, 2015).  

Produkt Mailardove reakcije je kancerogen in genotoksičen akrilamid, ki nastaja predvsem v 

živilih rastlinskega izvora, ki vsebujejo veliko ogljikovih hidratov (npr. v krompirju), pri 

toplotnih postopkih, kot so praženje, pečenje ali cvrenje (Pajk Žontar, 2014a; Pajk Žontar, 

2014b; Zidarič idr., 2012; Bassama, Achir, Trystram, Collignan in Bohuon, 2015). Glavni 

prekurzor za nastanek akrilamida v živilih je aminokislina asparagin, ki reagira z 

reducirajočimi sladkorji. V živilih se onesnaževalec akrilamid tvori pri temperaturi nad 120 

°C (Zidarič idr., 2012).  

Prekomerno uživanje ocvrte hrane, kot je čips, ki je bogat vir maščob, lahko privede do resnih 

zdravstvenih stanj, kot so rakava obolenja, bolezni srca in ožilja, sladkorna bolezen in 

hipertenzija (Krokida, Oreopoulou, Maroulis in Marinos-Kouris, 2001, v Rocio Teruel idr., 

2014).  

Ob soočenju 6. mita z znanstveno literaturo je le-ta potrjen, saj je čips zdravju škodljiv ocvrt 

prigrizek.  
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7. mit: Svinjska mast je primerna maščoba za cvrenje.  

 

V poljudnih člankih različnih časopisov in revij je svinjska mast navedena kot primerna 

maščoba za cvrenje različnih živil (Delo, 2011; Primorske novice, b.d.).  

 

Soočenje mita z znanstveno literaturo: 

 

Cvrenje v maščobi je odsvetovan postopek termične obdelave živil. Pri toplotni obdelavi pri 

višjih temperaturah (cvrenje, pečenje) zlasti škrobnatih živil nastaja akrilamid. Pri 

pregrevanju maščobe se tvori akrolein. Oba nastala onesnaževalca škodujeta človekovemu 

zdravju (Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, 2005).  

Lahka prebavljivost maščobe je kakovostna zahteva maščobe, ki je primerna za cvrenje 

(Skvarča, 1995, v Kreševec, 2009). Svinjska mast vsebuje pretežno nasičene maščobne kisline 

(40–45%), od tega je 25 % palmitinske kisline in 15 % stearinske kisline (De Leonardis, 

Macciola, Lembo, Aretini in Nag, 2007). Zaradi visoke vsebnosti nasičenih maščobnih kislin 

je svinjska mast trda in težko prebavljiva (Banković-Ilić, Stojković, Stamenković, Veljković 

in Hung, 2014; Grdun, 2014).   

Pri termični obdelavi živil se priporoča zmerna uporaba kakovostnih rastlinskih maščob, 

predvsem olj (Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, 2005). 

Ob soočenju 7. mita z znanstveno literaturo je le-ta ovržen kot zmota, saj težko prebavljiva 

svinjska mast ni primerna maščoba za cvrenje, ki je odsvetovan postopek toplotne obdelave 

živil.  

 

8. mit: V mleku prevladujejo nasičene maščobne kisline.  

 

V poljudnih člankih različnih časopisov in revij se pojavljajo trditve, da v mleku prevladujejo 

nasičene maščobne kisline (Cevc, 2007; Viva, 2010c).  

 

Soočenje mita z znanstveno literaturo: 

 

S pojmom »mleko« vedno označujemo kravje mleko, zato je treba druge vrste mleka, kot so 

npr. ovčje, kozje, bivolje, kobilje mleko itd., obvezno izpostaviti (Suwa Stanojević, 2009; 

Bajt, 2011).  

Bajt (2011) opredeljuje mleko z naslednjimi besedami: »Mleko je normalen izloček mlečne 

žleze, dobljen z redno neprekinjeno molžo ene ali več zdravih krav, ki so pravilno krmljene in 

vzdrževane ter mu ni nič dodano niti odvzeto« (str. 7).  

Kravje mleko vsebuje približno 68 % nasičenih maščobnih kislin, 28 % mononenasičenih 

maščobnih kislin in 4 % polinenasičenih maščobnih kislin (Malacarne, Martuzzi, Summer in 

Mariani, 2002, v Furlič, 2011). Mleko vsebuje tudi manjši delež transmaščobnih kislin, ki so 

naravni produkt biohidrogenacije maščobnih kislin v vampu prežvekovalcev (Dolinar in 

Lončar, 2014; Pajk Žontar, 2013; Vieitez idr., 2016).  

Ob soočenju 8. mita z znanstveno literaturo je le-ta potrjen, saj v mleku prevladujejo 

nasičene maščobne kisline.  

  

 



   

33 

 

2.4.3 Lipidi v učnem načrtu  

 

Učenci se srečajo s pojmom »lipidi« že v vsakdanjem življenju. Med drugim so v stiku z 

javno dostopnimi časopisi in revijami, ki so jim na voljo v šoli in doma. Številni poljudni 

članki v teh časopisih in revijah vključujejo različne trditve o lipidih. Mnoge med njimi so 

napačne, zato je pomembno, da učenci pri pouku usvojijo znanje o lipidih, ki ga lahko 

učinkovito uporabijo pri kritičnem presojanju o ustreznosti številnih trditev o lipidih.  

Učenci pri pouku gospodinjstva v 6. razredu v sklopu modula Hrana in prehrana spoznajo 

pomen zdrave prehrane (slika 8). Učenci spoznajo, da ustrezno sestavljeni dnevni obroki 

hrane zadovoljujejo človekove potrebe po hranljivih snoveh in energiji, ki je potrebna za rast, 

razvoj in opravljanje številnih življenjsko pomembnih funkcij. Navedene potrebe spoznajo v 

sklopu priporočil zdrave prehrane. Učenci spoznajo, da prevelike ali premajhne vrednosti 

hranljivih snovi povzročijo poslabšanje človekovega zdravstvenega stanja (Simčič idr., 2011).    

 

Slika 8: Izsek iz UN za gospodinjstvo (priporočila zdrave prehrane, Simčič idr., 2011, str. 14) 

Poleg priporočil zdrave prehrane pri pouku gospodinjstva v sklopu modula Hrana in 

prehrana učenci razvrščajo živila v skupine glede na hranljive snovi (slika 9). Učenci 

podrobneje spoznajo, kaj so maščobe, maščobe delijo glede na izvor in agregatno stanje, 

spoznajo glavne vire rastlinskih in živalskih maščob, spoznajo načine pravilnega shranjevanja 

maščobnih živil in tudi topnost maščob v vodi. V povezavi z vnosom maščob in njihovim 

vplivom na zdravje človeka se omeni lahko tudi holesterol, ki je glavni predstavnik steroidov 

(Koch, 2006; Koch, Hitti in Hribar Kojc, 2016).  

 

Slika 9: Izsek iz UN za gospodinjstvo (razvrščanje živil v skupine, Simčič idr., 2011,  str. 15) 

Pozneje pri pouku kemije v 9. razredu v skladu z učnim načrtom učenci usvojeno znanje o 

maščobah utrdijo in ga nadgradijo s kemijskega vidika. Učenci maščobe opredelijo kot 

triacilglicerole, ki so estri glicerola in maščobnih kislin (slika 10). Spoznajo predvsem 

osnovne lastnosti maščob, njihove vire, pomen za živa bitja in kako se uporabljajo. V 

nekaterih učbenikih za kemijo v 9. razredu so omenjeni lipidi (Kornhauser in Frazer, 2005, 

str. 104; Smrdu, 2005, str. 53; Devetak, Cvirn Pavlin, Jamšek in Pahor, 2011, str. 42). V 

določenih je posebej izpostavljen neestrski lipid – holesterol (Smrdu, 2005, str. 55; Devetak, 
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Cvirn Pavlin, Jamšek in Pahor, 2011, str. 44). Izraza »lipidi« v učnem načrtu za kemijo ni 

zaslediti, čeprav učenci spoznajo maščobe oz. triacilglicerole, ki so najobsežnejša skupina 

lipidov. 

 

Slika 10: Izsek iz UN za kemijo (maščobe, Bačnik idr., 2011, str. 13) 

V sodobnem času je izrednega pomena zdravo življenje. Naloga učitelja je, da pri učencih 

spodbudi kritično mišljenje o pomenu lipidov v njihovem vsakdanjiku. V skladu z učnim 

načrtom naj učitelj v pouk kemije vključi različne aktivne metode dela, ki vključujejo 

eksperimentalno delo, delo z različnimi literaturnimi viri (npr. poljudni članki o lipidih, 

gradivo na spletu ipd.) ter snovi iz vsakdanjega življenja (npr. deklaracije izdelkov). Pri 

pouku naj učenci informativno spoznajo tudi izraz »lipidi«. Pri razlagi vpliva nasičenih in 

nenasičenih maščobnih kislin na zdravje je treba omeniti holesterol, saj so maščobe oz. 

triacilgliceroli z njim v tesni povezavi. 
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3 EMPIRIČNI DEL  
 

3.1 Opredelitev raziskovalnega problema  

 
Glavni namen magistrskega dela je primerjava dveh aktivnih metod učenja kemije (vsebina o 

lipidih v 9. razredu osnovne šole): (1) samostojnega eksperimentalnega dela učencev po 

navodilih in (2) učenja ob delu z literaturo po korakih splošne študijske strategije, in sicer 

glede na kakovost in trajnost usvojenega znanja ter situacijski interes učencev za usvajanje 

znanja o lipidih. Navedeni učni metodi sta bili izbrani, ker sta obe zanimivi in primerni za 

poučevanje kemijskih vsebin o lipidih v 9. razredu osnovne šole in tudi zato, ker smo želeli 

preučiti njuno ustreznost v šolski praksi. Prva je izbrana, ker ima pri pouku kemije 

samostojno eksperimentalno delo učencev v skladu z učnim načrtom za kemijo (Bačnik idr., 

2011) ključno vlogo pri usvajanju kemijskega znanja. Druga je izbrana, ker se vsebine o 

lipidih pogosto pojavljajo v prispevkih v raznih časopisih in poljudnih revijah in je učenje ob 

delu z literaturo po načelih splošne študijske strategije primerno za samostojno usvajanje 

novega znanja kemije v povezavi z razvijanjem razumevanja vloge kemije v družbi ter bralne 

pismenosti (Ferk Savec, 2012; Susman in Pečar, 2014).  

 

Učno gradivo, razvito v okviru magistrskega dela, je bilo preverjeno in nadgrajeno na osnovi 

delavnice, namenjene učiteljem kemije (Ferk Savec in Kramžar, 2015). 

 

3.2 Cilji raziskave in hipoteze  

 

3.2.1 Cilji raziskave  

 

Glavni cilji, ki izhajajo iz opredelitve problema, so: 

o Ugotoviti, ali obstajajo statistično pomembne razlike v znanju in trajnosti znanja s 

področja vsebin o lipidih med učenci, ki so se učili ob delu z literaturo s splošno 

študijsko strategijo, in učenci, ki so usvajali znanje s samostojnim eksperimentalnim 

delom  hipoteza 1, hipoteza 2.  

o Ugotoviti, ali obstajajo statistično pomembne razlike v znanju in trajnosti znanja s 

področja vsebin o lipidih med dekleti in fanti  hipoteza 3, hipoteza 4. 

o Ugotoviti, ali obstajajo statistično pomembne razlike v situacijskem interesu med 

učenci, ki so se učili ob delu z literaturo s splošno študijsko strategijo, in učenci, ki so 

usvajali znanje s samostojnim eksperimentalnim delom  hipoteza 5. 

o Ugotoviti, ali obstajajo statistično pomembne razlike v situacijskem interesu med 

dekleti in fanti  hipoteza 6. 

 

3.2.2 Hipoteze  

 

Hipoteza 1: Učenci eksperimentalne skupine (usvajali znanje ob samostojnem 

eksperimentalnem delu učencev) dosegajo statistično pomembno boljše rezultate na 

preizkusu znanja s področja o lipidih kot učenci kontrolne skupine (usvajali znanje 

ob uporabi dela s poljudnim člankom s splošno študijsko strategijo). 
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Hipoteza 2: Na poznem preizkusu znanja s področja o lipidih v znanju učencev 

eksperimentalne skupine (usvajali znanje ob samostojnem eksperimentalnem delu 

učencev) in kontrolne skupine (usvajali znanje ob uporabi dela s poljudnim člankom 

s splošno študijsko strategijo) ni statistično pomembnih razlik.  

Hipoteza 3: Na preizkusu znanja s področja o lipidih med dekleti in fanti ni statistično 

pomembnih razlik.  

Hipoteza 4: Na poznem preizkusu znanja s področja o lipidih med dekleti in fanti ni 

statistično pomembnih razlik.  

Hipoteza 5: Učenci eksperimentalne skupine (usvajali znanje ob samostojnem 

eksperimentalnem delu učencev) so izkazali statistično pomembno višji situacijski interes 

za usvajanje znanja o lipidih v primerjavi z učenci kontrolne skupine (usvajali znanje ob 

uporabi dela s poljudnim člankom s splošno študijsko strategijo).   

Hipoteza 6: Dekleta so v primerjavi s fanti izkazala statistično pomembno višji situacijski 

interes za usvajanje znanja o lipidih.  

 

3.3 Metoda in raziskovalni pristop  

 

3.3.1 Opis vzorca  

 

V raziskavo je bilo vključenih 198 učencev devetih razredov s štirih osnovnih šol iz osrednje 

Slovenije. V kontrolno skupino je bilo vključenih 96 učencev, v eksperimentalno skupino sta 

bila vključena 102 učenca (tabela 4). Učenci so predhodno rešili predpreizkus znanja, s 

katerim smo preverili predznanje učencev. Med učenci kontrolne in eksperimentalne skupine 

v predznanju ni bilo statistično pomembnih razlik (t = 0,715, α = 0,477).  

 

Tabela 4: Vključeni učenci v kontrolno in eksperimentalno skupino 

 F f [%] 

Kontrolna skupina 96 48,50  

Eksperimentalna skupina 102 51,50  

Skupaj  198 100,00  

 

Povprečna starost vključenih učencev v kontrolno in eksperimentalno skupino je bila 14 let. 

Število in odstotek vključenih učencev glede na spol prikazuje tabela 5.  
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Tabela 5: Vključeni učenci v vzorec glede na spol 

 f f [%] 

Moški 109 55,10  

Ženske 89 44,90  

Skupaj 198 100,00  

 

 

3.3.2 Uporabljeni instrumenti  

 

Za namen magistrskega dela so bili uporabljeni spodnji instrumenti:  

a) Preizkusi znanja 

 

o Predpreizkus znanja (priloga 3) je bil izdelan za namen te raziskave. 

Sestavljen je bil iz sedmih nalog različnega tipa (1., 3.1, 3.3, 4. in 5. naloga 

kratkih odgovorov; 2., 3.2 in 6.b naloga izbirnega tipa; 6.a in 7. naloga 

dopolnjevanja). Najvišje možno število točk, ki so jih učenci lahko zbrali na 

predpreizkusu, je bilo 22. Učenci so imeli na voljo 20 minut za reševanje 

predpreizkusa, s katerim smo preverili kakovost kemijskega predznanja 

učencev. Cronbach alfa znaša 0,722.  

o Preizkus znanja – PZ in pozni preizkus znanja – PPZ (priloga 4 in 5) s 

področja lipidov je bil enak. Sestavljen je bil iz sedmih nalog različnega 

tipa (1. in 3. naloga izbirnega tipa; 2. naloga označevanja; 4. in 7. naloga 

pojasnjevalnega tipa; 5. naloga kratkih odgovorov; 6. naloga računskega 

tipa). Najvišje možno število točk, ki so jih učenci lahko dosegli, je bilo 13. 

Učenci so imeli na voljo 20 minut za reševanje preizkusa oz. poznega 

preizkusa znanja. Cronbach alfa znaša 0,616.  

 

b) Vprašalnik »Izvedba učne ure« 

 

Teoretično oblikovan vprašalnik (Chen, Darst in Pangrazi, 2001) je bil sestavljen iz desetih 

trditev, ki se vsebinsko nanašajo na merjenje situacijskega interesa. Učenci so odgovarjali na 

5-stopenjski lestvici Likertovega tipa. Stopnja 1 je pomenila – sploh se ne strinjam, stopnja 5 

pa je pomenila – popolnoma se strinjam s trditvijo (Juriševič, Vogrinc in Glažar, 2010). 

Cronbach alfa znaša 0,843.  
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3.3.3 Potek raziskave  

 

Opis postopka zbiranja podatkov  

Pred začetkom raziskave smo štiri osnovne šole v osrednji Sloveniji seznanili s potekom 

raziskave. S pridobljenimi soglasji osnovnih šol in staršev smo pričeli zbirati podatke v 

mesecu marcu 2016, saj je takrat poteklo poučevanje vsebinskega sklopa kisikove družine 

organskih spojin v skladu z učnim načrtom za kemijo. Pred poučevanjem kontrolne in 

eksperimentalne skupine učencev smo s predpreizkusom znanja preverili predznanje učencev, 

na podlagi katerega so bili učenci vključeni v kontrolno (usvajanje znanja ob uporabi dela s 

poljudnim člankom s splošno študijsko strategijo) in eksperimentalno skupino (usvajanje 

znanja ob samostojnem eksperimentalnem delu učencev) (shema 7). V skladu z načeli 

aktivnega pouka so učenci del vsebin o lipidih spoznavali tako, da so preučevali »mit o 

lipidih«, pri čemer so ga kot rezultat lastnega dela potrdili ali ovrgli. V dveh zaporednih učnih 

urah je kontrolna skupina učencev oblikovani »mit o lipidih« preučila ob delu s poljudnim 

člankom po korakih splošne študijske strategije (priloga 2). Eksperimentalna skupina 

učencev je v dveh zaporednih učnih urah oblikovani »mit o lipidih« preučila s samostojnim 

eksperimentalnim delom v skladu s pripravljenim gradivom (priloga 1). Pri pouku obeh 

skupin je imel učitelj usmerjevalno in usklajevalno vlogo, ključna je bila aktivna vloga 

učencev, ki so samostojno delali in pozneje med seboj sodelovali znotraj skupin pri primerjavi 

rezultatov samostojnega dela. Po končanem aktivnem učenju so učenci v 20 minutah rešili 

preizkus znanja, s katerim smo preverili kakovost usvojenega znanja in vprašalnik o izvedbi 

učne ure (Juriševič, Vogrinc in Glažar, 2010), s katerim smo preverili situacijski interes za 

usvajanje znanja o lipidih. Po štirih tednih premora so učenci primerjanih skupin rešili tudi 

pozni preizkus znanja, s katerim smo preverili trajnost usvojenega znanja.  
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Shema 7: Prikaz poteka raziskave 

 

 

 

Opis postopka obdelave podatkov 

Zbrani podatki, ki so bili pridobljeni s predpreizkusom znanja, preizkusom znanja, poznim 

preizkusom znanja in vprašalnikom o izvedbi učne ure, so bili vneseni v program Excel in 

nato statistično obdelani s pomočjo programa za statistično obdelavo podatkov (SPSS 20.0). 

Za potrditev ali zavrnitev oblikovanih hipotez raziskave smo uporabili t-preizkus.  

 

 

Učna snov o lipidih  

Kontrolna skupina  

učencev 

Eksperimentalna skupina  

učencev 

Predpreizkus znanja  (20 min) Predpreizkus znanja  (20 min) 

Delo s poljudnim člankom po 

korakih splošne študijske 

strategije (blok učna ura) 

Samostojno eksperimentalno 

delo učencev (blok učna ura) 

   Preizkus znanja   (PZ)                                   

(20 min) 
     Preizkus znanja   (PZ)                                       

(20 min) 

Vprašalnik o izvedbi učne ure                                       

(5 min) 
Vprašalnik o izvedbi učne ure                                       

(5 min) 

  Pozni preizkus znanja   (PPZ)                                   

(20 min) 
  Pozni preizkus znanja   (PPZ)                                      

(20 min) 

Po 4 tednih  Po 4 tednih  
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4 REZULTATI 

 

4.1 Kakovost usvojenega znanja učencev  
 

Za namen preučevanja hipoteze 1 smo analizirali uspešnost reševanja posameznih nalog na 

preizkusu znanja (PZ) kontrolne in eksperimentalne skupine učencev.  

 

Analiza 1. naloge na PZ  

Pri prvi nalogi izbirnega tipa (priloga 4) so morali učenci odgovoriti, kakšna je kemijska 

struktura maščob, tako da so morali med navedenimi odgovori (A, B, C, Č in D) izbrati 

pravilen odgovor D – maščobe so glede na kemijsko strukturo estri.  

 

Graf 1: Delež uspešnosti reševanja 1. naloge na PZ primerjanih skupin 

Pri prvi nalogi na PZ se izkaže visoka uspešnost reševanja, saj je 97,92 % učencev kontrolne 

skupine in 97,06 % učencev eksperimentalne skupine izbralo pravilen odgovor D – estri (graf 

1). Sklepamo, da je visoka uspešnost reševanja prve naloge posledica predznanja o kemijski 

reakciji esterifikacije ali učinkovite uporabe aktivnih učnih metod, preko katerih so učenci 

usvojili kemijsko zgradbo maščob. Napačen odgovor A (alkoholi) je kot pravilno rešitev 

naloge izbralo 1,04 % učencev kontrolne skupine. Napačen odgovor B (aldehidi) in C (ketoni) 

ni izbral nihče. Kot pravilno rešitev naloge je napačen odgovor Č (etri) izbralo 1,04 % 

učencev kontrolne skupine in 2,94 % učencev eksperimentalne skupine. Sklepamo, da so bili 

ti učenci ne glede na pripadnost primerjanima skupinama površni pri izbiri odgovora, saj sta si 

izraza eter in ester precej podobna. 
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Analiza 2. naloge na PZ  

Pri drugi nalogi označevanja (priloga 4) so učenci na strukturni formuli primera molekule 

maščobe označili polarni del molekule in nepolarni del molekule. Vsak ustrezno označen in 

poimenovan del molekule maščobe je bil ovrednoten z eno točko.  

 

Graf 2: Delež uspešnosti reševanja 2. naloge na PZ primerjanih  skupin 

Na PZ je drugo nalogo pravilno rešilo 59,38 % učencev kontrolne skupine in 50,00 % 

učencev eksperimentalne skupine (graf 2). Sklepamo, da so bili učenci obeh skupin zbrani pri 

razlagi teoretičnih izhodišč, saj so znali razlikovati med polarnim in nepolarnim delom 

molekule maščobe. Na PZ kontrolne skupine je nalogo napačno rešilo 35,42 % učencev. Na 

PZ eksperimentalne skupine je nalogo napačno rešilo 37,26 % učencev. Ugotavljamo, da so 

učenci na strukturni formuli molekule maščobe ustrezno označili polarni del in nepolarni del 

molekule maščobe, vendar potem označena dela molekule maščobe niso ustrezno 

poimenovali. Na PZ kontrolne skupine je 3,12 % učencev pravilno označilo in poimenovalo 

samo (b) – nepolarni del molekule. Na PZ eksperimentalne skupine je 5,88 % učencev 

pravilno označilo in poimenovalo samo (b) – nepolarni del molekule maščobe. Ugotavljamo, 

da je kakovostno usvojeno znanje o maščobnih kislinah učencem omogočilo, da so pravilno 

označili in poimenovali dolgoverižne maščobne kisline na strukturni formuli molekule 

maščobe. 

 

Analiza 3. naloge na PZ 

Pri tretji nalogi izbirnega tipa (priloga 4) so morali učenci odgovoriti, katera značilnost ne 

velja za kupljen ocvrt čips, tako da so morali med navedenimi odgovori (A, B, C, Č in D) 

izbrati pravilen odgovor C – vsebuje manj maščob kot čips iz pečice.  
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Graf 3: Delež uspešnosti reševanja 3. naloge na PZ primerjanih skupin 

Pri tretji nalogi na PZ se izkaže visoka uspešnost reševanja, saj je 86,46 % učencev kontrolne 

skupine in 85,29 % učencev eksperimentalne skupine kot pravilen odgovor na zastavljeno 

vprašanje obkrožilo odgovor C (graf 3). Sklepamo lahko, da je večina učencev kontrolne in 

eksperimentalne skupine dobro poznala posamezne značilnosti kupljenega ocvrtega čipsa, saj 

jih je spoznala pri blok učni uri. Kot pravilno rešitev naloge je napačen odgovor A obkrožilo 

4,91 % učencev eksperimentalne skupine. Napačen odgovor B je obkrožilo 4,17 % učencev 

kontrolne skupine in 3,92 % učencev eksperimentalne skupine. Napačen odgovor Č je 

obkrožilo 1,04 % učencev kontrolne skupine in 1,96 % učencev eksperimentalne skupine. 

Napačen odgovor D je obkrožilo 8,33 % učencev kontrolne skupine in 3,92 % učencev 

eksperimentalne skupine. Menimo, da učenci niso bili dovolj pozorni pri branju navodil, kjer 

je bilo ustrezno označeno (ne velja), da med navedenimi odgovori izberejo tisti odgovor, ki ne 

velja za kupljen ocvrt čips. 

 

Analiza 4. naloge na PZ  

Pri četrti nalogi pojasnjevalnega tipa (priloga 4) so morali učenci pojasniti, v čem se doma v 

pečici pripravljen čips razlikuje od kupljenega čipsa, ki se pripravlja s cvrenjem v večji 

količini olja. 
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Graf 4: Delež uspešnosti reševanja 4. naloge na PZ primerjanih skupin 

Pri četrti nalogi na PZ se izkaže nizka uspešnost reševanja (graf 4), saj je nalogo pravilno 

rešilo 11,46 % učencev kontrolne skupine in 15,70 % učencev eksperimentalne skupine. 

Sklepamo, da so imeli učenci obeh skupin težave pri primerjavi čipsov, ki se razlikujejo v 

načinu priprave in vplivu na zdravje človeka. Nalogo je napačno rešilo 5,21 % učencev 

kontrolne skupine in 4,90 % učencev eksperimentalne skupine. Pogosto podana napačna 

odgovora sta bila: doma v pečici pripravljen čips vsebuje 70 % manj maščob, doma v pečici 

pripravljen čips vsebuje veliko soli in sladkorja. Menimo, da so učenci kupljen, v pečici 

pripravljen Chio Oven čips, ki vsebuje veliko sladkorja in soli, enačili s čipsom, pripravljenim 

doma v pečici, ki po navadi vsebuje manj ali nič soli in maščobe. Od vseh navedenih 

odgovorov je največji delež na PZ obeh skupin predstavljal delni odgovor – doma pripravljen 

čips v pečici vsebuje manjšo količino maščob in dodatkov. Delni odgovor je navedlo 40,63 % 

učencev kontrolne skupine in 31,37 % učencev eksperimentalne skupine. Ugotavljamo, da so 

se učenci pri delnem odgovoru osredotočili na manjšo količino maščob in ostalih dodatkov, ki 

je niso povezali z ugodnejšim vplivom na zdravje človeka. Delni odgovor – doma pripravljen 

čips v pečici vsebuje manjšo količino maščob – je navedlo 19,78 % učencev kontrolne 

skupine in 27,45 % učencev eksperimentalne skupine. Ugotavljamo, da so ti učenci pri blok 

učni uri usvojili predvsem način priprave različnih čipsov, ki vključujejo različno količino 

maščob. 

 

Analiza 5. naloge na PZ  

Pri peti nalogi kratkih odgovorov (priloga 4) so morali učenci navesti 4 primere različnih 

dodatkov, ki jih vsebujejo čipsi različnih blagovnih znamk. Vsak ustrezno prepoznan dodatek 

je bil ovrednoten z 0,50 točke. 
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Graf 5: Delež uspešnosti reševanja 5. naloge na PZ primerjanih skupin 

Pri peti nalogi na PZ je 55,21 % učencev kontrolne skupine in 41,18 % učencev 

eksperimentalne skupine doseglo vse možne točke, saj so navedli štiri primere dodatkov, ki 

jih je naloga zahtevala (graf 5). Najpogostejši dodatki, ki so jih učenci navedli, so bili: sol, 

sladkor, barvila in ojačevalci okusa. Nalogo je napačno rešilo 4,17 % učencev kontrolne 

skupine in 5,88 % učencev eksperimentalne skupine. Sklepamo, da so bile omenjene blagovne 

znamke v navodilih razlog, da so ti učenci navedli namesto dodatkov različne blagovne 

znamke čipsov npr. Chio, Spar, Pringles. Pri nalogi je en dodatek navedlo le 2,08 % učencev 

kontrolne skupine in 14,70 % učencev eksperimentalne skupine. Sklepamo, da majhen delež 

učencev, ki so navedli en dodatek, kaže na dobro poznavanje različnih dodatkov, ki so jih 

učenci spoznali pri samostojnem delu med blok učno uro.  

 

Analiza 6. naloge na PZ  

Pri šesti nalogi računskega tipa (priloga 4) so morali učenci na osnovi podatkov v besedilu 

naloge izračunati količino maščob v eni porciji Chio Oven čipsa. Učenci so nalogo lahko 

izračunali ob pomoči kalkulatorja. 

 

Graf 6: Delež uspešnosti reševanja 6. naloge na PZ primerjanih skupin 
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Šesto nalogo na PZ je pravilno rešilo 63,54 % učencev kontrolne skupine in 53,92 % učencev 

eksperimentalne skupine (graf 6). Računska naloga je bila pravilno rešena, če je bil zapisan 

celoten postopek reševanja, ki je vodil do pravilnega rezultata. Sklepamo, da so računsko 

nalogo pravilno rešili predvsem tisti učenci, ki nimajo večjih učnih težav pri matematiki. 

Računsko nalogo je napačno rešilo 11,46 % učencev kontrolne skupine in 17,65 % učencev 

eksperimentalne skupine. Nekateri učenci so zapisali napačen postopek reševanja naloge, zato 

je bil napačen tudi rezultat. Menimo, da so učenci z učnimi težavami pri matematiki računsko 

nalogo rešili napačno ali se računske naloge sploh niso lotili reševati. Delno je računsko 

nalogo rešilo 20,83 % učencev kontrolne skupine in 18,63 % učencev eksperimentalne 

skupine. Nekateri omenjeni učenci so zapisali le del računskega postopka. Menimo, da 

celotnega računskega postopka niso zapisali učenci, ki obvladajo matematiko, saj so nalogo 

izračunali »na pamet« ali ob pomoči kalkulatorja.  

 

Analiza 7. naloge na PZ  

Pri sedmi nalogi pojasnjevalnega tipa (priloga 4) so morali učenci pojasniti, ali gre za 

neškodljiv prigrizek na osnovi oznake »brez cvrtja« in količine sestavin tega prigrizka, katere 

so učenci spoznali pri delu s poljudnim člankom ali pri samostojnem eksperimentalnem delu.  

 

Graf 7: Delež uspešnosti reševanja 7. naloge na PZ primerjanih skupin 

Pri sedmi nalogi se izkaže nizka uspešnost reševanja (graf 7), saj je samo 9,38 % učencev 

kontrolne skupine in 16,67 % učencev eksperimentalne skupine navedlo pravilen odgovor – 

Chio Oven čips (čips pripravljen v pečici) vsebuje manjšo količino maščob in večjo količino 

dodatkov, kot sta sol in sladkor, ki sta zdravju v večjih količinah škodljiva. Napačen odgovor 

je kot pravilno rešitev naloge navedlo 22,92 % učencev kontrolne skupine in 22,55 % učencev 

eksperimentalne skupine. Ugotavljamo, da so ti učenci le zapisali, da je prigrizek 

škodljiv/neškodljiv, svoje odločitve pa niso ustrezno argumentirali. Najboljši približek 

popolnemu odgovoru je bil delni odgovor – prigrizek vsebuje manj maščob, več soli in 

sladkorja. Navedlo ga je 12,50 % učencev kontrolne skupine in 9,80 % učencev 

eksperimentalne skupine. Ugotavljamo, da omenjeni učenci obeh skupin prigrizka, ki vsebuje 

veliko sladkorja in soli, niso povezali z neugodnim vplivom na zdravje človeka. Največ 

učencev obeh skupin je kot pravilen odgovor navedlo, da prigrizek vsebuje več soli, sladkorja 

in ostalih dodatkov. Ta delni odgovor je navedlo 27,08 % učencev kontrolne skupine in 28,43 
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% učencev eksperimentalne skupine. Sklepamo, da so ti učenci usvojili poznavanje vsebnosti 

različnih dodatkov v čipsih, kar je razlog za večji delež tega delnega odgovora, ki seveda ni 

napačen, vendar glede na zastavljeno vprašanje naloge odgovor ni popoln. 

 

Preverjanje statistično pomembnih razlik v kakovosti usvojenega znanja učencev 

Po implementaciji dveh aktivnih učnih metod pri pouku kemije so učenci kontrolne in 

eksperimentalne skupine rešili preizkus znanja o lipidih, na katerem je bilo možno doseči 

največ 13 točk. Učenci kontrolne skupine so povprečno dosegli 8,74 točke (SD= 2,04). 

Minimalno so učenci kontrolne skupine dosegli 4 točke, maksimalno so dosegli 13 točk 

(tabela 6). Učenci eksperimentalne skupine so povprečno dosegli 8,08 točke (SD= 2,22). 

Minimalno so učenci eksperimentalne skupine dosegli 3,50 točke, maksimalno pa so dosegli 

13 točk.  

 

Tabela 6: Predstavitev deskriptivnih izračunov za PZ učencev primerjanih skupin  

 N MIN. [T] MAKS. [T] M [T] SD 

PZ – KSk 96 4,00 13,00 8,74 2,04 

PZ – ESk 102 3,50 13,00 8,08 2,22 

 

Legenda tabele 6: PZ – preizkus znanja, KSk – kontrolna skupina učencev, ESk – eksperimentalna 

skupina učencev, N - število učencev, MIN. – minimalno število doseženih točk, MAKS. – maksimalno 

število doseženih točk, M – povprečno število doseženih točk, SD – standardni odklon 

 

Za preverjanje statistično pomembnih razlik med kontrolno in eksperimentalno skupino smo 

uporabili t-preizkus. Ta je pokazal, da so učenci kontrolne skupine, ki so usvajali znanje ob 

delu s poljudnim člankom po korakih splošne študijske strategije dosegli na PZ statistično 

pomembno boljše rezultate kot učenci eksperimentalne skupine, ki so usvajali znanje ob 

samostojnem eksperimentalnem delu (t= 2,092; α = 0,038).  

Hipotezo 1 – učenci eksperimentalne skupine (usvajali znanje ob samostojnem eksperi-

mentalnem delu učencev) dosegajo statistično pomembno boljše rezultate na preizkusu 

znanja s področja o lipidih kot učenci kontrolne skupine (usvajali znanje ob uporabi dela s 

poljudnim člankom s splošno študijsko strategijo – smo ovrgli, saj so učenci kontrolne 

skupine na PZ izkazali kakovostnejše znanje o lipidih kot učenci eksperimentalne skupine.  

 

 

4.2 Trajnost usvojenega znanja učencev  
 

Za namen preučevanja hipoteze 2 sledi analiza posameznih nalog na poznem preizkusu znanja 

(PPZ) kontrolne in eksperimentalne skupine učencev.  
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Analiza 1. naloge na PPZ  

Pri prvi nalogi izbirnega tipa (priloga 5) so morali učenci odgovoriti, kakšna je kemijska 

struktura maščob, tako da so morali med navedenimi odgovori (A, B, C, Č in D) izbrati 

pravilen odgovor D – maščobe so glede na kemijsko strukturo estri.  

 

Graf 8: Delež uspešnosti reševanja 1. naloge na PPZ primerjanih skupin 

Pri prvi nalogi na PPZ se izkaže visoka uspešnost reševanja, saj je pravilen odgovor D izbralo 

85,42 % učencev kontrolne skupine in 77,45 % učencev eksperimentalne skupine (graf 8). 

Ugotavljamo, da je po 4-tedenskem premoru še vedno večji del učencev obeh skupin 

prepoznal kemijsko strukturo maščobe kot ester, kar priča o kakovosti in trajnosti usvojenega 

znanja. Napačen odgovor A je kot pravilno rešitev naloge izbralo 0,98 % učencev 

eksperimentalne skupine. Napačen odgovor B je izbralo 6,25 % učencev kontrolne skupine in 

4,91 % učencev eksperimentalne skupine. Napačen odgovor C je izbralo 1,04 % učencev 

kontrolne skupine in 5,88 % učencev eksperimentalne skupine. Napačen odgovor Č je izbralo 

6,25 % učencev kontrolne skupine in 8,82 % učencev eksperimentalne skupine. Menimo, da 

se je tako kot na PZ tudi na PPZ obeh skupin pokazala površnost učencev pri branju naloge, 

saj so napačen odgovor Č (etri) izbrali na podlagi podobnosti v izrazih.  

 

Analiza 2. naloge na PPZ  

Pri drugi nalogi označevanja (priloga 5) so učenci na strukturni formuli primera molekule 

maščobe označili polarni del molekule in nepolarni del molekule. Vsak ustrezno označen in 

poimenovan del molekule maščobe je bil ovrednoten z eno točko.  
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Graf 9: Delež uspešnosti reševanja 2. naloge na PPZ primerjanih skupin 

Na PPZ je drugo nalogo pravilno rešilo 37,50 % učencev kontrolne skupine in 35,29 % 

učencev eksperimentalne skupine (graf 9). Sklepamo, da je nizka uspešnost reševanja naloge 

na PPZ posledica slabše kakovosti usvojenega razlikovanja med polarnim in nepolarnim 

delom molekule maščobe učencev kontrolne in eksperimentalne skupine. Nalogo je napačno 

rešilo 47,92 % učencev kontrolne skupine in 51,96 % učencev eksperimentalne skupine. 

Ugotavljamo, da so imeli učenci težave pri označevanju ustreznih delov molekule maščobe 

posebej polarnega dela molekule maščobe. Na PPZ je 10,42 % učencev kontrolne skupine in 

0,99 % učencev eksperimentalne skupine pravilno označilo in poimenovalo samo (b) – 

nepolarni del molekule. Ugotavljamo, da ti učenci niti na PPZ niso imeli težav pri pravilnem 

označevanju in poimenovanju dolgoverižnih maščobnih kislin.  

 

Analiza 3. naloge na PPZ  

Pri tretji nalogi izbirnega tipa (priloga 5) so morali učenci odgovoriti, katera značilnost ne 

velja za kupljen ocvrt čips, tako da so morali med navedenimi odgovori (A, B, C, Č in D) 

izbrati pravilen odgovor C – vsebuje manj maščob kot čips iz pečice.  

 

Graf 10: Delež uspešnosti reševanja 3. naloge na PPZ primerjanih skupin 
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Pri reševanju tretje naloge na PPZ so bili uspešni učenci obeh skupin (graf 10). Pravilen 

odgovor C je obkrožilo 80,21 % učencev kontrolne skupine in 79,42 % učencev 

eksperimentalne skupine. Menimo, da se je pri učencih obeh skupin kakovostno usvojeno 

poznavanje značilnosti različnih čipsov izkazalo kot trajno. Kot pravilno rešitev naloge je 

napačen odgovor A obkrožilo 1,04 % učencev kontrolne skupine in 2,94 % učencev 

eksperimentalne skupine. Napačen odgovor B je obkrožilo 10,42 % učencev kontrolne 

skupine in 9,80 % učencev eksperimentalne skupine. Napačen odgovor Č je obkrožilo 2,08 % 

učencev kontrolne skupine in 2,94 % učencev eksperimentalne skupine. Napačen odgovor D 

je obkrožilo 6,25 % učencev kontrolne skupine in 3,92 % učencev eksperimentalne skupine. 

Ugotavljamo, da učenci niso bili dovolj natančni pri branju navodil naloge tudi na PPZ, saj so 

kot pravilno rešitev naloge izbrali napačen odgovor, ki je veljal za kupljen ocvrt čips, kar ni 

bilo v skladu z navodili naloge.  

 

Analiza 4. naloge na PPZ  

Pri četrti nalogi pojasnjevalnega tipa (priloga 5) so morali učenci pojasniti, v čem se čips, 

pripravljen doma v pečici, razlikuje od kupljenega čipsa, ki se pripravlja s cvrenjem v večji 

količini olja. 

 

Graf 11: Delež uspešnosti reševanja 4. naloge na PPZ primerjanih skupin 

Četrto nalogo na PPZ so slabo reševali učenci obeh skupin (graf 11). Pravilen odgovor na 

zastavljeno vprašanje naloge je navedlo 15,63 % učencev kontrolne skupine in 10,80 % 

učencev eksperimentalne skupine. Na podlagi majhnega deleža pravilnih odgovorov 

sklepamo, da so imeli učenci na PPZ težave pri primerjavi ocvrtega čipsa in čipsa, 

pripravljenega doma v pečici. Nalogo je napačno rešilo 1,04 % učencev kontrolne skupine in 

9,80 % učencev eksperimentalne skupine. Ugotavljamo, da so učenci primerjanih skupin kot 

že na PZ navajali različne napačne odgovore, ki so bili posledica enačenja čipsa, 

pripravljenega doma v pečici, in kupljenega Chio Oven čipsa, ki pripravljen v pečici in 

vsebuje 70 % manj maščobe. Na PPZ je največ učencev obeh skupin navedlo delni odgovor – 
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doma pripravljen čips v pečici vsebuje manjšo količino maščob in dodatkov. Njega je navedlo 

36,46 % učencev kontrolne skupine in 19,61 % učencev eksperimentalne skupine. 

Ugotavljamo, da so pri navajanju delnega odgovora učenci več pozornosti namenili postopku 

priprave čipsa, ki vključuje manjšo količino maščob in dodatkov. Delni odgovor – doma 

pripravljen čips vsebuje manjšo količino dodatkov, zato je zdravju bolj prijazen – je navedlo 

1,04 % učencev kontrolne skupine in 1,96 % učencev eksperimentalne skupine. Ugotavljamo, 

da so ti učenci pokazali kritičen odnos do količine dodatkov, saj so manjšo količino dodatkov 

povezali z ugodnejšim vplivom na človekovo zdravje.  

 

Analiza 5. naloge na PPZ  

Pri peti nalogi kratkih odgovorov (priloga 5) so morali učenci navesti 4 primere različnih 

dodatkov, ki jih vsebujejo čipsi različnih blagovnih znamk. Vsak ustrezno prepoznan dodatek 

je bil ovrednoten z 0,50 točke. 

 

Graf 12: Delež uspešnosti reševanja 5. naloge na PPZ primerjanih skupin 

Pri peti nalogi na PPZ se opazi nizka uspešnost reševanja, saj je štiri primere dodatkov 

navedlo 32,29 % učencev kontrolne skupine in 23,53 % učencev eksperimentalne skupine 

(graf 12). Dodatki, ki so jih učenci najpogosteje navedli v nalogi, so bili: sol, sladkor, barvila 

in arome. Na PPZ ni navedlo nobenega dodatka 1,04 % učencev kontrolne skupine in 11,76 % 

učencev eksperimentalne skupine. Sklepamo, da se razlog skriva v množici navedenih 

dodatkov na embalaži čipsa in v poljudnem članku, ki si jih ti učenci niso zapomnili. Nalogo 

je napačno rešilo 4,17 % učencev kontrolne skupine in 3,92 % učencev eksperimentalne 

skupine. Ugotavljamo, da so učenci tako kot že na PZ namesto različnih dodatkov navajali 

različne blagovne znamke čipsov. Pri nalogi je dva dodatka navedlo 23,96 % kontrolne 

skupine in 25,49 % učencev eksperimentalne skupine. Tri dodatke je navedlo 26,04 % 

učencev kontrolne skupine in 22,55 % učencev eksperimentalne skupine. Sklepamo, da se je 

na račun večjega deleža učencev, ki so navedli dva in tri dodatke, zmanjšal delež učencev, ki 

so pri nalogi navedli vse štiri dodatke.  
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Analiza 6. naloge na PPZ  

Pri šesti nalogi računskega tipa (priloga 5) so morali učenci na osnovi podatkov v besedilu 

naloge izračunati količino maščob v eni porciji Chio Oven čipsa. Učenci so nalogo lahko 

izračunali ob pomoči kalkulatorja. 

 

Graf 13: Delež uspešnosti reševanja 6. naloge na PPZ primerjanih skupin 

Šesto nalogo na PPZ je pravilno rešilo 59,38 % učencev kontrolne skupine in 39,22 % 

učencev eksperimentalne skupine (graf 13). Sklepamo, da so učenci obeh skupin, ki nimajo 

večjih učnih težav pri matematiki, pravilno izračunali količino maščob v porciji Chio Oven 

čipsa na PZ kot tudi na PPZ. Računsko nalogo je napačno rešilo 14,58 % učencev kontrolne 

skupine in 23,53 % učencev eksperimentalne skupine. Sklepamo, da so računsko nalogo 

napačno rešili vsi tisti učenci, ki so jo napačno rešili že na PZ. Računsko nalogo je delno 

rešilo 8,33 % učencev kontrolne skupine in 22,55 % učencev eksperimentalne skupine. 

Učenci kontrolne in eksperimentalne skupine niso zapisali celotnega postopka reševanja. 

Sklepamo, da so nalogo ti učenci izračunali ob pomoči kalkulatorja in zapisali le del 

računskega postopka ter končni rezultat naloge.  

 

 

Analiza 7. naloge na PPZ  

Pri sedmi nalogi pojasnjevalnega tipa (priloga 5) so morali učenci pojasniti, ali gre za 

neškodljiv prigrizek na osnovi oznake »brez cvrtja« in količine sestavin tega prigrizka, katere 

so učenci spoznali pri delu s poljudnim člankom ali pri samostojnem eksperimentalnem delu. 
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Graf 14: Delež uspešnosti reševanja 7. naloge na PPZ primerjanih skupin 

Pri sedmi nalogi na PPZ se izkaže nizka uspešnost reševanja (graf 14), saj je 7,29 % učencev 

kontrolne skupine in 6,86 % učencev eksperimentalne skupine podalo pravilen odgovor – 

čeprav prigrizek vsebuje manj maščob je škodljiv, saj vsebuje več soli in sladkorja, ki v večjih 

količinah škodujeta zdravju človeka. Menimo, da je slabša trajnost usvojenega znanja odraz 

slabe kakovosti usvojenega znanja o škodljivosti različnih prigrizkov, ki so jih učenci pobližje 

spoznali pri samostojnem delu. Kot pravilno rešitev naloge je napačen odgovor podalo 35,42 

% učencev kontrolne skupine in 30,40 % učencev eksperimentalne skupine. Pri nalogi ni 

podalo nobenega odgovora 6,24 % učencev kontrolne skupine in 11,76 % učencev 

eksperimentalne skupine. Sklepamo, da je slaba kakovost usvojenega znanja o škodljivosti 

večjih količin dodatkov prispevala k temu, da ti učenci niso niti poskušali reševati nalogo na 

PPZ. Najboljši približek pravilnemu odgovoru je bil delni odgovor – prigrizek vsebuje manj 

maščob, več soli in sladkorja, ki ga je na PPZ kontrolne skupine podalo 9,38 % učencev, na 

PPZ eksperimentalne skupine pa 6,86 % učencev. Ugotavljamo, da ti učenci obeh skupin 

količino soli in sladkorja v prigrizku niso povezali s škodljivim vplivom na zdravje človeka.  

 

Preverjanje statistično pomembnih razlik v trajnosti usvojenega znanja učencev 

Po štirih tednih premora od implementacije dveh aktivnih učnih metod pri pouku kemije so 

učenci kontrolne in eksperimentalne skupine rešili pozni preizkus znanja (PPZ) o lipidih, na 

katerem je bilo možno doseči največ 13 točk.  

Na PPZ so učenci kontrolne skupine povprečno dosegli 7,66 točke (SD = 2,44) (tabela 7). 

Minimalno so učenci kontrolne skupine dosegli 2,50 točke. Maksimalno so učenci kontrolne 

skupine dosegli 12,50 točke. Učenci eksperimentalne skupine so na PPZ povprečno dosegli 

6,50 točke (SD = 2,84). Maksimalno so učenci eksperimentalne skupine dosegli 12 točk, 

minimalno so dosegli 1 točko.  
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Tabela 7: Predstavitev deskriptivnih izračunov za PPZ učencev primerjanih skupin 

 N MIN. [T] MAKS. [T] M [T] SD 

PPZ - KSk 96 2,50 12,50 7,66 2,44 

PPZ - ESk 102 1,00 12,00 6,50 2,84 

 

Legenda tabele 7: PPZ - pozni preizkus znanja, KSk – kontrolna skupina učencev, ESk – 

eksperimentalna skupina učencev, N – število učencev, MIN. – minimalno število doseženih točk, 

MAKS. – maksimalno število doseženih točk, M – povprečno število doseženih točk, SD – standardni 

odklon. 

 

Za preverjanje statistično pomembnih razlik v trajnosti usvojenega znanja učencev kontrolne 

in eksperimentalne skupine smo uporabili t-preizkus. Ta je pokazal, da so učenci kontrolne 

skupine, ki so usvajali znanje ob delu s poljudnim člankom po korakih splošne študijske 

strategije, dosegli na PPZ statistično boljše rezultate kot učenci eksperimentalne skupine, ki 

so usvajali znanje ob samostojnem eksperimentalnem delu  (t = 3,280; α = 0,001). Sklepamo 

lahko, da je slabša trajnost usvojenega znanja učencev eksperimentalne skupine posledica 

slabše kakovosti usvojenega znanja. 

Hipotezo 2 – na poznem preizkusu znanja s področja o lipidih v znanju učencev 

eksperimentalne skupine (usvajali znanje ob samostojnem eksperimentalnem delu učencev) 

in kontrolne skupine (usvajali znanje ob uporabi dela s poljudnim člankom s splošno 

študijsko strategijo) ni statistično pomembnih razlik – smo ovrgli, saj so učenci ob delu s 

poljudnim člankom po korakih splošne strategije izkazali trajnejše znanje kot učenci, ki so 

znanje o lipidih usvajali ob samostojnem eksperimentalnem delu. 

 

 

4.3 Kakovost usvojenega znanja deklet in fantov 
 

Za namen preučevanja hipoteze 3 je analizirana uspešnost reševanja posameznih nalog na 

preizkusu znanja (PZ) deklet in fantov. 

 

Analiza 1. naloge na PZ  

Pri prvi nalogi izbirnega tipa (priloga 4) so morali dekleta in fantje odgovoriti, kakšna je 

kemijska struktura maščob tako, da so morali med navedenimi odgovori (A, B, C, Č in D) 

izbrati pravilen odgovor D – maščobe so glede na kemijsko strukturo estri.  
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Graf 15: Delež uspešnosti reševanja 1. naloge na PZ deklet in fantov 

Pri prvi nalogi na PZ (graf 15) se izkaže visoka uspešnost reševanja, saj je med podanimi 

odgovori 96,63 % deklet in 98,17 % fantov izbralo pravilen odgovor D. Na osnovi deleža 

pravilnih odgovorov lahko sklepamo, da so fantje in dekleta ne glede na pripadnost kontrolni 

ali eksperimentalni skupini usvojili poznavanje kemijske strukture maščob, ki so estri 

glicerola in višjih maščobnih kislin. Napačen odgovor A je izbralo 1,12 % deklet. Napačna 

odgovora B in C ni izbral nihče izmed fantov in deklet. Napačen odgovor Č je izbralo 2,25 % 

deklet in 1,83 % fantov. Sklepamo, da so dekleta in fantje izbrali napačen odgovor Č zaradi 

podobnosti v izrazih etri in estri, ki so različni predstavniki kisikovih organskih spojin.  

 

Analiza 2. naloge na PZ  

Pri drugi nalogi označevanja (priloga 4) so dekleta in fantje na strukturni formuli primera 

molekule maščobe označili polarni del molekule in nepolarni del molekule. Vsak ustrezno 

označen in poimenovan del molekule maščobe je bil ovrednoten z eno točko.  

 

Graf 16: Delež uspešnosti reševanja 2. naloge na PZ deklet in fantov 
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Drugo nalogo na PZ je pravilno rešilo 71,90 % deklet in 40,37 % fantov (graf 16). Sklepamo, 

da so dekleta in fantje ne glede na uporabljeno aktivno učno metodo pri pouku znali ustrezno 

na strukturni formuli molekule maščobe določiti polarni del in nepolarni del, ki ga 

predstavljajo dolgoverižne maščobne kisline. Nalogo je napačno rešilo 46,79 % fantov in 

23,60 % deklet. Ugotavljamo, da so nekatera dekleta in nekateri fantje na strukturni formuli 

molekule maščobe pravilno označili polarni in nepolarni del, vendar so potem ustrezno 

označena dela napačno poimenovali. Samo nepolarni del – (b) molekule maščobe, ki ga 

predstavljajo maščobne kisline je pravilno označilo in poimenovalo 2,25 % deklet in 6,42 % 

fantov. Predvidevamo, da so ti fantje in ta dekleta imela večje težave pri označevanju 

polarnega dela molekule maščobe.  

 

Analiza 3. naloge na PZ  

Pri tretji nalogi izbirnega tipa (priloga 4) so morali dekleta in fantje odgovoriti, katera 

značilnost ne velja za kupljen ocvrt čips tako, da so morali med navedenimi odgovori (A, B, 

C, Č in D) izbrati pravilen odgovor C – vsebuje manj maščob kot čips iz pečice.  

 

Graf 17: Delež uspešnosti reševanja 3. naloge na PZ deklet in fantov 

Pri tretji nalogi na PZ je med navedenimi odgovori 87,64 % deklet in 84,40 % fantov 

obkrožilo pravilen odgovor C – vsebuje manj maščob kot čips iz pečice (graf 17). Na osnovi 

velikega deleža pravilnih odgovorov sklepamo, da dekleta in fantje niso imeli večjih težav pri 

reševanju naloge, saj so dobro poznali značilnosti posameznih vrst čipsa. Napačen odgovor A 

- pripravlja se s cvrenjem v večji količini olja je obrožilo 3,37 % deklet in 1,84 % fantov. 

Napačen odgovor B - vsebuje več maščob kot čips iz pečice je obkrožilo 2,25 % deklet in 

5,50 % fantov. Napačen odgovor Č – vsebuje dodatek soli je obkrožilo 3,37 % deklet, izmed 

fantov odgovora Č ni obrožil nihče. Napačen odgovor D – pogosto uživanje škoduje zdravju 

človeka je obrožilo 3,37 % deklet in 8,26 % fantov. Menimo, da dekleta in fantje niso 

natančno prebrali navodil naloge, zato so obkrožili odgovor, ki je veljal za kupljen ocvrt čips, 

kar je bilo v nasprotju s postavljenim vprašanjem naloge. 
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Analiza 4. naloge na PZ  

Pri četrti nalogi pojasnjevalnega tipa (priloga 4) so morali dekleta in fantje pojasniti, v čem se 

doma v pečici pripravljen čips razlikuje od kupljenega čipsa, ki se pripravlja s cvrenjem v 

večji količini olja. 

 

Graf 18: Delež uspešnosti reševanja 4. naloge na PZ deklet in fantov 

Pri četrti nalogi na PZ se izkaže nizka uspešnost reševanja, saj je nalogo pravilno rešilo samo 

15,73 % deklet in 11,93 % fantov (graf 18). Sklepamo, da so dekleta in fantje slabo usvojili 

poznavanje vsebnosti in vpliva na zdravje maščob in dodatkov v posameznih čipsih, zato so 

imeli težave pri pojasnitvi razlik med doma v pečici pripravljenim čipsom in kupljenim 

ocvrtim čipsom. Nalogo je napačno rešilo 6,42 % fantov in 3,38 % deklet. Primer napačnega 

odgovora je bil: doma pripravljen čips ni užiten kot kupljen ocvrt čips. Najboljši približek 

popolnemu odgovoru je bil delni odgovor – doma v pečici pripravljen čips vsebuje manjšo 

količino maščob in dodatkov, ki ga je navedlo 43,82 % deklet in 29,36 % fantov. Menimo, da 

so se nekatera dekleta in nekateri fantje pri blok učni uri o lipidih usvojili način priprave 

različnih vrst čipsov in ne tudi njihovega vpliva na zdravje človeka. Delni odgovor – doma v 

pečici pripravljen čips vsebuje manjšo količina maščob, zato je zdravju bolj prijazen čips - je 

navedlo 4,49 % deklet in 9,17 % fantov. Ugotavljamo, da so pri navedenem delnem odgovoru 

dekleta in fantje pokazali svoj kritičen odnos do količine maščob, saj so manjšo količino 

maščob povezali z bolj ugodnim vplivom na zdravje človeka.  

 

Analiza 5. naloge na PZ  

Pri peti nalogi kratkih odgovorov (priloga 4) so morali dekleta in fantje navesti 4 primere 

različnih dodatkov, ki jih vsebujejo čipsi različnih blagovnih znamk. Vsak ustrezno prepoznan 

dodatek je bil ovrednoten z 0,50 točke. 
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Graf 19: Delež uspešnosti reševanja 5. naloge na PZ deklet in fantov 

Pri peti nalogi na PZ je štiri zahtevane dodatke navedlo 50,56 % deklet in 45,87 % fantov 

(graf 19). Sklepamo, da so bili fantje in dekleta nenatančni pri ogledu embalaže čipsa in pri 

branju poljudnega članka, v katerem so bili navedeni različni dodatki. Nalogo je napačno 

rešilo 5,62 % deklet in 4,59 % fantov. Ta dekleta in ti fantje so pri nalogi namesto različnih 

dodatkov v čipsih navajali različne blagovne znamke čipsov. En dodatek je navedlo 6,74 % 

deklet in 10,09 % fantov. Dva dodatka je navedlo 14,61 % deklet in 22,02 % fantov. Tri 

dodatke je navedlo 21,35 % deklet in 14,68 % fantov. Menimo, da so posamezni deleži 

odgovorov z navedenimi manj kot štirimi dodatki posledica manjše zapomnitve različnih 

dodatkov pri blok učni uri.  

 

Analiza 6. naloge na PZ  

Pri šesti nalogi računskega tipa (priloga 4) so morali dekleta in fantje na osnovi podatkov v 

besedilu naloge izračunati količino maščob v eni porciji Chio Oven čipsa. Učenci so nalogo 

lahko izračunali ob pomoči kalkulatorja. 

 

Graf 20: Delež uspešnosti reševanja 6. naloge na PZ deklet in fantov 
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Računsko nalogo na PZ je pravilno rešilo 60,67 % deklet in 56,88 % fantov (graf 20). 

Sklepamo, da je več kot polovica deklet in fantov pri pouku matematike usvojila računsko 

operacijo, ki jo je uporabila pri izračunu količine maščob v porciji Chio Oven čipsa. 

Računsko nalogo je delno rešilo 12,36 % deklet in  25,69 % fantov. Ugotavljamo, da nekaj 

deklet in fantov, ne glede na to ali so samostojno izvedli eksperiment ali so samostojno 

analizirali poljuden članek, pri nalogi ni zapisalo celoten postopek reševanja naloge, saj so jo 

rešili »na pamet« oz. ob pomoči kalkulatorja. Računsko nalogo je napačno rešilo 16,85 % 

deklet in 12,84 % fantov. Sklepamo lahko, da imajo nakateri fantje in nekatera dekleta učne 

težave pri matematiki, glede na to, da je bila računska naloga primerna njihovi stopnji šolanja.    

 

Analiza 7. naloge na PZ  

Pri sedmi nalogi pojasnjevalnega tipa (priloga 4) so morali dekleta in fantje pojasniti, ali gre 

za neškodljiv prigrizek na osnovi oznake »brez cvrtja« in količine sestavin tega prigrizka, 

katere so učenci spoznali pri delu s poljudnim člankom ali pri samostojnem eksperimentalnem 

delu.  

 

Graf 21: Delež uspešnosti reševanja 7. naloge na PZ deklet in fantov 

Pri sedmi nalogi na PZ se izkaže nizka uspešnost reševanja (graf 21). Pravilen odgovor na 

zastavljeno vprašanje naloge je podalo 23,60 % deklet in le 4,59 % fantov. Sklepamo, da so 

bili vsi - fantje in dekleta manj pozorni pri analizi poljudnega članka in pri ogledu embalaže 

čipsa, kjer so bile poleg oznake »brez cvrtja« navedene tudi količine npr. soli in sladkorja, ki 

jih niso znali povezali z neugodnim vplivom na zdravje človeka. Pri nalogi je napačen 

odgovor podalo 27,52 % fantov in 16,85 % deklet. Primer napačnega odgovora je bil: 

postopek priprave čipsa je neznan, zato je neškodljiv. Največji delež vseh podanih odgovorov 

pri nalogi je predstavljal delni odgovor – prigrizek vsebuje več soli, sladkorja in ostalih 

dodatkov, saj ga je podalo 32,11 % fantov. Ugotavljamo, da so se pri podajanju odgovorov ti 

fantje osredotočili na količino sladkorja in soli v prigrizku, ki je niso povezali s škodljivim 

vplivom na zdravje človeka. 

 

 

3,67

1,12

27,52

16,85

32,11

22,47

22,02

23,60

10,09

12,36

4,59

23,60

0 5 10 15 20 25 30 35

PZ fantje

PZ dekleta

Delež uspešnosti reševanja 7. naloge na PZ [%]

Prigrizek vsebuje manj maščob, več soli in sladkorja, ki v večjih količinah škodujeta zdravju - Pravilen odgovor

Prigrizek vsebuje manj maščob, več soli in sladkorja - Delni odgovor

Prigrizek vsebuje manj maščob - Delni odgovor

Prigrizek vsebuje več soli, sladkorja in ostalih dodatkov - Delni odgovor

Napačen odgovor

Brez odgovora



   

59 

 

Preverjanje statistično pomembnih razlik v kakovosti usvojenega znanja deklet in 

fantov 

Na PZ so dekleta dosegla povprečno 9,02 točke (SD = 2,11) od 13 možnih točk (tabela 8). Pri 

dekletih je bilo minimalno doseženo število točk 3,50, maksimalno število doseženih točk je 

bilo 13. Na PZ so fantje povprečno dosegli 7,89 točke (SD = 2,10) od 13 možnih točk. Pri 

fantih so bile minimalno dosežene 4 točke. Maksimalno število doseženih točk pri fantih je 

bilo 13.  

 

Tabela 8: Predstavitev deskriptivnih izračunov za PZ deklet in fantov 

 N MIN. [T] MAKS. [T] M [T] SD 

PZ dekleta 89 3,50 13,00 9,02 2,11 

PZ fantje 109 4,00 13,00 7,89 2,10 

 

Legenda tabele 8: PZ - preizkus znanja, N – število učencev, MIN. – minimalno število doseženih točk, 

MAKS. – maksimalno število doseženih točk, M – povprečno število doseženih točk, SD – standardni 

odklon. 

 

Za preverjanje statistično pomembnih razlik v kakovosti usvojenega znanja deklet in fantov 

smo uporabili t-preizkus, ki je pokazal, da so na PZ statistično boljše rezultate v primerjavi s 

fanti dosegla dekleta (t = –3,805; α = 0,000).  

Hipotezo 3 – na preizkusu znanja s področja o lipidih med dekleti in fanti ni statistično 

pomembnih razlik – smo ovrgli, saj so dekleta na PZ izkazala kakovostnejše znanje o lipidih 

kot fantje.  

 

 

4.4 Trajnost usvojenega znanja deklet in fantov 
 

Za namen preučevanja hipoteze 4 je analizirana uspešnost reševanja posameznih nalog na 

poznem preizkusu znanja (PPZ) deklet in fantov. 

 

Analiza 1. naloge na PPZ  

Pri prvi nalogi izbirnega tipa (priloga 5) so morali dekleta in fantje odgovoriti, kakšna je 

kemijska struktura maščob tako, da so morali med navedenimi odgovori (A, B, C, Č in D) 

izbrati pravilen odgovor D – maščobe so glede na kemijsko strukturo estri.  



   

60 

 

 

Graf 22: Delež uspešnosti reševanja 1. naloge na PPZ deklet in fantov 

Pri prvi nalogi na PPZ se izkaže visoka uspešnost reševanja. Pravilen odgovor D je izbralo 

86,52 % deklet in 77,06 % fantov (graf 22). Pri uvodnih teoretičnih izhodiščih so dekleta in 

fantje spoznali kemijsko strukturo maščob, ki so jo kasneje utrdili pri reševanju nalog na 

delovnih listih ob samostojnem eksperimentalnem delu in ob delu s poljudnim člankom. 

Sklepamo, da se kakovostno usvojeno poznavanje kemijske strukture maščob odraža v večji  

trajnosti tega znanja. Napačen odgovor A je izbralo 0,92 % fantov. Sklepamo, da so fantje 

izbrali napačen odgovor A, ker je alkohol poleg višjih maščobnih kislin potreben pri kemijski 

reakciji nastanka maščob. Napačen odgovor B je izbralo 4,49 % deklet in 6,42 % fantov. 

Napačen odgovor Č je izbralo 7,87 % deklet in 7,34 % fantov. Ugotavljamo, da se je delež 

napačnega odgovora Č na PPZ povečal, kar kaže na nenatančnost teh deklet in fantov pri 

branju naloge in posledično pri izbiri napačnega odgovora.  

 

Analiza 2. naloge na PPZ  

Pri drugi nalogi označevanja (priloga 5) so dekleta in fantje na strukturni formuli primera 

molekule maščobe označili polarni del molekule in nepolarni del molekule. Vsak ustrezno 

označen in poimenovan del molekule maščobe je bil ovrednoten z eno točko.  

 

Graf 23: Delež uspešnosti reševanja 2. naloge na PPZ deklet in fantov 
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Drugo nalogo na PPZ je pravilno rešilo 42,70 % deklet in 31,19 % fantov. Menimo, da je 

manjši delež pravilnih odgovor pri dekletih in fantih posledica slabše kakovosti poznavanja 

razlike med polarnim in nepolarnim delom molekule maščobe. Na grafu 23 se kaže velik 

delež napačno rešenih nalog pri dekletih (49,44 %) in fantih (50,46 %). Ugotavljamo, da so 

nekatera dekleta in nekateri fantje ustrezno označili polarni in nepolarni del, vendar označena 

dela potem sploh niso poimenovali, kar je odraz njihove površnosti. Samo nepolarni del 

molekule maščobe (b) je označilo in poimenovalo 4,49 % deklet in 6,42 % fantov. 

Ugotavljamo, da so tudi na PPZ imeli fantje in dekleta manj težav pri ustreznem označevanju 

in poimenovanju nepolarnega dela, ki ga predstavljajo različne maščobne kisline.  

 

Analiza 3. naloge na PPZ  

Pri tretji nalogi izbirnega tipa (priloga 5) so morali dekleta in fantje odgovoriti, katera 

značilnost ne velja za kupljen ocvrt čips tako, da so morali med navedenimi odgovori (A, B, 

C, Č in D) izbrati pravilen odgovor C – vsebuje manj maščob kot čips iz pečice.  

 

Graf 24: Delež uspešnosti reševanja 3. naloge na PPZ deklet in fantov 

Pri reševanju tretje naloge na PPZ se izkaže visoka uspešnost reševanja (graf 24), saj je med 

navedenimi odgovori 80,91 % deklet in 78,90 % fantov obkrožilo pravilen odgovor C – 

vsebuje manj maščob kot čips iz pečice. Sklepamo, da je dobro usvojeno poznavanje 

značilnosti različnih vrst čipsa deklet in fantov privedlo do visoke uspešnosti reševanja naloge 

na PPZ. Napačen odgovor A – pripravlja se s cvrenjem v večji količini olja – je obkrožilo 

1,12 % deklet in 2,75 % fantov. Napačen odgovor B – vsebuje več maščob kot čips iz pečice 

– je obkrožil skoraj enak delež deklet in fantov. Napačen odgovor Č – vsebuje dodatek soli – 

je obkrožilo 3,37 % deklet in 1,83 % fantov. Napačen odgovor D – pogosto uživanje škoduje 

zdravju človeka – je obkrožilo 3,37 % deklet in 6,43 % fantov. Sklepamo, da dekleta in fantje, 

ki so obkrožili napačen odgovor, niso natančno prebrali navodil, kaj naloga od njih zahteva, 

zato so tako kot že na PZ obkrožili odgovor, ki je veljal za kupljen ocvrt čips.  
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Analiza 4. naloge na PPZ  

Pri četrti nalogi pojasnjevalnega tipa (priloga 5) so morali fantje in dekleta pojasniti, v čem se 

čips, pripravljen doma v pečici, razlikuje od kupljenega čipsa, ki se pripravlja s cvrenjem v 

večji količini olja. 

 

Graf 25: Delež uspešnosti reševanja 4. naloge na PPZ deklet in fantov 

Pri četrti nalogi na PPZ se izkaže nizka uspešnost reševanja (graf 25). Na zastavljeno 

vprašanje je pravilen odgovor navedlo 16,85 % deklet in 10,09 % fantov. Ugotavljamo, da so 

imeli fantje in dekleta težave pri pojasnitvi razlik, kar je posledica slabe kakovosti usvojenega 

znanja o značilnostih kupljenega ocvrtega čipsa in doma pripravljenega čipsa v pečici. 

Najboljši približek popolnemu odgovoru je bil delni odgovor – doma v pečici pripravljen čips 

vsebuje manjšo količino maščob in dodatkov, ki ga je navedlo 33,71 % deklet in 22,94 % 

fantov. Ugotavljamo, da so pri delnem odgovoru dekleta in fantje navedli le manjšo vsebnost 

maščob in dodatkov v doma pripravljenem čipsu, ki je niso povezali z vplivom na zdravje 

človeka. Delni odgovor – doma v pečici pripravljen čips vsebuje manjšo količina maščob - je 

navedlo 33,03 % fantov in 19,10 % deklet. Ugotavljamo, da je delni odgovor – doma v pečici 

pripravljen čips vsebuje manjšo količina maščob – že na PZ navedlo veliko deklet in fantov, 

kar priča o kakovosti in trajnosti usvojenega znanja z vidika vsebnosti maščob v različnih 

čipsih. Delni odgovor – čips, pripravljen doma v pečici, vsebuje manjšo količino dodatkov in 

je zdravju prijaznejši, je navedlo 1,12 % deklet in 1,83 % fantov. Ugotavljamo, da je nekaj 

deklet in fantov izrazilo kritičen odnos do količine dodatkov v čipsu, saj so manjšo količino 

dodatkov povezali z ugodnejšim vplivom na človekovo zdravje.  

 

Analiza 5. naloge na PPZ  

Pri peti nalogi kratkih odgovorov (priloga 5) so morali fantje in dekleta navesti 4 primere 

različnih dodatkov, ki jih vsebujejo čipsi različnih blagovnih znamk. Vsak ustrezno prepoznan 

dodatek je bil ovrednoten z 0,50 točke. 
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Graf 26: Delež uspešnosti reševanja 5. naloge na PPZ deklet in fantov 

Pri peti nalogi na PPZ je vse štiri zahtevane dodatke navedlo 39,33 % deklet in 18,35 % 

fantov (graf 26). Menimo, da je bilo usvojeno znanje deklet in fantov, ki je vključevalo 

poznavanje različnih dodatkov, slabše kakovosti, kar se kaže v majhnem deležu pravilnih 

odgovorov na PPZ. Nalogo je napačno rešilo 4,59 % fantov in 3,37 % deklet. Fantje so pri 

nalogi navedli znane blagovne znamke čipsov ali dodatke, ki niso bili vključeni v čips. V 

nalogi je en dodatek navedlo 10,11 % deklet in 14,68 % fantov. Dva dodatka je navedlo 21,35 

% deklet in 27,52 % fantov. Sklepamo, da je več deklet in fantov navedlo en dodatek ali dva 

dodatka, ker so različne primere dodatkov med premorom pozabili oz. dodatkov niso 

organizirali v potreben sistem, ki bi zagotavljal uspešno zapomnitev in priklic (Marentič 

Požarnik, 2012).  

 

Analiza 6. naloge na PPZ  

Pri šesti nalogi računskega tipa (priloga 5) so morali dekleta in fantje na osnovi podatkov v 

besedilu naloge izračunati količino maščob v eni porciji Chio Oven čipsa. Učenci so nalogo 

lahko izračunali ob pomoči kalkulatorja. 

 

Graf 27: Delež uspešnosti reševanja 6. naloge na PPZ deklet in fantov 
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Šesto nalogo na PPZ (graf 27) je 66,29 % deklet in 34,86 % fantov rešilo pravilno, saj so 

zapisali celoten postopek reševanja naloge in končni rezultat. Pri nalogi se kaže večji delež 

nerešenih nalog pri fantih (18,35 %) in dekletih (13,48 %). Glede na to, da je bilo treba za 

pravilno rešeno nalogo obvladati računsko operacijo, ki so jo učenci že spoznali pri 

matematiki, sklepamo, da je delež nerešenih nalog posledica nezainteresiranosti za reševanje 

računske naloge ali neuporabe kalkulatorja. Nalogo je delno rešilo 22,02 % fantov in 7,87 % 

deklet. Ugotavljamo, da so nalogo enako kot že na PZ rešili ob pomoči kalkulatorja in zapisali 

le del računskega postopka. Napačno je nalogo rešilo 24,77 % fantov in 12,36 % deklet. 

Predvidevamo, da nekaj deklet in fantov ni obvladalo računske operacije, s pomočjo katere bi 

izračunali pravilen rezultat naloge.  

 

Analiza 7. naloge na PPZ  

Pri sedmi nalogi pojasnjevalnega tipa (priloga 5) so morali fantje in dekleta pojasniti, ali gre 

za neškodljiv prigrizek na osnovi oznake »brez cvrtja« in količine sestavin tega prigrizka, 

katere so učenci spoznali pri delu s poljudnim člankom ali pri samostojnem eksperimentalnem 

delu.  

 

Graf 28: Delež uspešnosti reševanja 7. naloge na PPZ deklet in fantov 

Pri sedmi nalogi na PPZ se izkaže nizka uspešnost reševanja pri dekletih in fantih (graf 28). 

Pravilen odgovor je navedlo 12,36 % deklet in 2,75 % fantov. Menimo, da so pokazali šibko 

usvojeno znanje o škodljivosti maščob in dodatkov v prigrizkih, saj je malo deklet in fantov 

razmišljalo širše in večjo vsebnost dodatkov povezalo s škodljivostjo prigrizka. Napačen 

odgovor je navedlo 20,22 % deklet in 43,12 % fantov. Ugotavljamo, da je nekaj teh deklet in 

fantov pri nalogi navedlo samo, da je prigrizek škodljiv ali neškodljiv. Svoje odločitve o 

škodljivosti ali neškodljivosti prigrizka niso podkrepili z ustreznimi argumenti. Največji delež 

vseh navedenih odgovorov je predstavljal delni odgovor – prigrizek vsebuje več soli, 

sladkorja in ostalih dodatkov. Ta delni odgovor je navedlo 24,72 % deklet. Ugotavljamo, da 

so se pri tem odgovoru dekleta osredotočila na večjo količino dodatkov v prigrizku, ki je niso 

znala povezati z negativnim vplivom na človekovo zdravje.  
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Preverjanje statistično pomembnih razlik v trajnosti usvojenega znanja deklet in fantov  

Na PPZ so fantje povprečno dosegli 6,25 točke (SD = 2,56) od 13 možnih točk (tabela 9). Pri 

fantih je bila minimalno dosežena 1 točka, maksimalno število doseženih točk pa je bilo 12. V 

primerjavi s fanti so dekleta povprečno dosegla višje število točk (7,98 točke; SD = 2,63). Pri 

dekletih je bila minimalno dosežena 1 točka. Maksimalno doseženo število točk pri dekletih je 

bilo 12,50.  

 

Tabela 9: Predstavitev deskriptivnih izračunov za PPZ deklet in fantov 

 N MIN. [T] MAKS. [T] M [T] SD 

PPZ dekleta 89 1,00 12,50 7,98 2,63 

PPZ fantje 109 1,00 12,00 6,25 2,56 

 

Legenda tabele 9: PPZ – pozni preizkus znanja, N – število učencev, MIN. – minimalno število 

doseženih točk, MAKS. – maksimalno število doseženih točk, M – povprečno število doseženih točk, 

SD – standardni odklon. 

 

Za preverjanje statistično pomembnih razlik v trajnosti usvojenega znanja deklet in fantov 

smo uporabili t-preizkus, ki je pokazal, da so na PPZ statistično boljše rezultate dosegla 

dekleta (t= –4,661; α = 0,000). Izkazalo se je, da usvojeno znanje pri dekletih kakovostnejše 

(PZ) in tudi trajnejše (PPZ). Rezultat je v skladu z navedbami Marentič Požarnik (2012), ki 

navaja, da se v spomin uskladišči usvojeno znanje, ki se ga pozneje lahko prikliče in uporabi.  

Hipotezo 4 – na poznem preizkusu znanja s področja o lipidih med dekleti in fanti ni 

statistično pomembnih razlik – smo ovrgli, saj so dekleta izkazala trajnejše znanje o lipidih 

kot fantje.  

 

 

4.5 Situacijski interes učencev za usvajanje znanja o lipidih  

 
Za namen preučevanja hipoteze 5 je analiziran vprašalnik »Izvedba učne ure« učencev 

kontrolne in eksperimentalne skupine, s katerim smo preverili, kako je bila učencem všeč blok  

učna ura o lipidih oz. kakšen situacijski interes za usvajanje znanja o lipidih so izkazali učenci 

obeh skupin.  
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Graf 29: Ocena izvedbe blok učne ure o lipidih učencev kontrolne in eksperimentalne skupine 

Iz grafa 29 lahko razberemo, da se je zdel pouk pri blok učni uri o lipidih zanimiv učencem 

eksperimentalne skupine (M = 3,98; SD = 0,99), ki so usvajali znanje o lipidih ob 

samostojnem eksperimentalnem delu in učencem kontrolne skupine (M = 3,73; SD = 1,01), ki 

so znanje o lipidih usvajali ob delu s poljudnim člankom po korakih splošne študijske 

strategije. Sklepamo, da je bil učencem obeh skupin pouk zanimiv, saj je vključeval novost in 

svežino v smislu uporabljenih aktivnih učnih metod. Obravnava učne snovi o lipidih je bila po 

mnenju učencev nezahtevna tako učencem kontrolne skupine (M = 2,45; SD = 1,04) kot tudi 

učencem eksperimentalne skupine, ki so jo obravnavali ob samostojnem eksperimentalnem 

delu po navodilih (M = 2,73; SD = 1,23). Menimo, da učitelji v pouk kemije poleg 

demonstracijskih eksperimentov, ki so vizualna podpora razlagi novi učni snovi, pogosto 

vključujejo tudi samostojno eksperimentalno delo učencev, kar ima za posledico dobro razvite 

laboratorijske spretnosti učencev. Pri blok učni uri ni bilo razlike v zbranosti med učenci 

kontrolne skupine (M = 3,35; SD = 1,08) in učenci eksperimentalne skupine (M = 3,35; SD = 

1,30). Menimo, da lahko zbranost učencev pri pouku močno vpliva na kakovost usvojenega 

znanja, kar se je izkazalo posebej pri učencih kontrolne skupine. Pouk je bil prijeten za učence 

kontrolne skupine (M = 3,69; SD = 1,09) in učence eksperimentalne skupine (M = 4,01; SD = 

0,95). Sklepamo, da je aktivno samostojno delo pri učencih obeh skupin vzbujalo prijetno 

počutje. Pri trditvi »danes sem dobro razumel/-a, kar smo se učili pri uri« so bili učenci 

kontrolne skupine (M = 3,85; SD = 1,15) in učenci eksperimentalne skupine (M = 3,96; SD = 

1,07) zelo izenačeni. Ugotavljamo, da se je dobra razumljivost obravnavane učne snovi pri 

blok učni uri še posebej pokazala v visokem deležu pravilno rešenih nalog na PZ in PPZ 

učencev kontrolne skupine. Blok učna ura o lipidih se je zdela zabavna učencem 

eksperimentalne skupine (M = 4,17; SD = 0,99) in učencem kontrolne skupine (M = 3,73; SD 

= 1,16). Pouk se je zdel pester učencem eksperimentalne skupine (M = 3,67; SD = 1,12) in 
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učencem kontrolne skupine (M = 3,11; SD = 1,20). Samostojno eksperimentalno delo 

učencev in delo s poljudnim člankom po korakih splošne študijske strategije sta učni metodi, 

ki zagotavljata aktivno vlogo učenca in pasivno vlogo učitelja. Menimo, da različne učne 

metode, ki zagotavljajo aktivno vlogo učenca pri pouku, lahko uresničijo učenčev pomen 

pestrega in zabavnega pouka. Učenci kontrolne skupine (M = 3,06; SD = 1,19) in učenci 

eksperimentalne skupine (M = 3,27; SD = 1,24) so bili pozorni od začetka do konca blok učne 

ure, saj so morali biti dovolj natančni in pozorni pri izvajanju eksperimentov in analizi 

poljudnega članka. Menimo, da se njihova pozornost in natančnost nista izkazali pri reševanju 

5. naloge na PZ in PPZ, saj so učenci obeh skupin namesto različnih dodatkov v čipsu 

navajali različne blagovne znamke čipsov. Obravnava učne snovi o lipidih je pritegnila k 

sodelovanju učence kontrolne skupine (M = 3,03; SD = 1,12) in učence eksperimentalne 

skupine (M = 3,36; SD = 1,13). Pri pouku so vsi učenci, ne glede na pripadnost skupini, 

sodelovali pri podajanju mnenj in izkušenj iz vsakdanjega življenja. Podrobnosti učne snovi o 

lipidih niso želeli poglobiti učenci kontrolne skupine (M = 2,34; SD = 1,13) in učenci 

eksperimentalne skupine (M = 2,67; SD = 1,40). Sklepamo, da obravnava učne snovi o lipidih 

z aktivnima učnima metodama ni vplivala na način, da bi imeli učenci obeh skupin v 

prihodnosti interes za poglobitev svojega usvojenega znanja o lipidih. 

 

V drugem delu vprašalnika »Izvedba učne ure« je bilo odprto vprašanje o tem, kaj je bilo pri 

blok učni uri o lipidih najbolj zanimivo oz. kaj je spodbudilo situacijski interes učencev 

kontrolne in eksperimentalne skupine (Juriševič, Vogrinc in Glažar, 2010). Pogosto podani 

odgovori učencev kontrolne in eksperimentalne skupine so navedeni v tabeli 10.   

 

Tabela 10: Najbolj zanimive stvari pri blok učni uri po mnenju učencev kontrolne in eksperimentalne skupine 

 Stvari, ki so bile pri blok učni uri najbolj 

zanimive 

Kontrolna skupina učencev o zanimiva tema; 

o povezava z vsakdanjim življenjem; 

o dobra razlaga teoretičnih izhodišč; 

o individualno delo in delo v skupinah; 

o delovni list;  

o poljuden članek.  

Eksperimentalna skupina učencev o samostojno izvajanje eksperimenta; 

o nova spoznanja o čipsu; 

o sproščena učna ura; 

o zabavna učna ura; 

o delo v skupinah; 

o delovni list.  

 

Preverjanje statistično pomembnih razlik v situacijskem interesu učencev  

Za preverjanje statistično pomembnih razlik v situacijskem interesu učencev kontrolne in 

eksperimentalne skupine smo uporabili t-preizkus, ki je pokazal, da se med učenci kontrolne 

skupine in eksperimentalne skupine pojavljajo statistično pomembne razlike (t = -2,649; α = 

0,009). Učenci eksperimentalne skupine (M= 3,53; SD= 0,73), ki so usvajali znanje ob 

samostojnem eksperimentalnem delu, so izkazali višji situacijski interes za usvajanje novega 
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znanja o lipidih kot učenci kontrolne skupine (M= 3,25; SD= 0,74), ki so usvajali znanje ob 

delu s poljudnim člankom po korakih splošne študijske strategije. Sklepamo, da je bila 

učencem eksperimentalne skupine blok učna ura o lipidih zanimiva in zabavna, saj so se 

razveselili samostojnega izvajanja eksperimentov.   

Hipotezo 5 – učenci eksperimentalne skupine (usvajali znanje ob samostojnem 

eksperimentalnem delu učencev) so izkazali statistično pomembno višji situacijski interes za 

usvajanje znanja o lipidih v primerjavi z učenci kontrolne skupine (usvajali znanje ob 

uporabi dela s poljudnim člankom s splošno študijsko strategijo) – smo potrdili, saj so 

učenci eksperimentalne skupine izkazali višji situacijski interes za usvajanje znanja o lipidih 

kot učenci kontrolne skupine.  

 

 

4.6 Situacijski interes za usvajanje znanja o lipidih deklet in fantov   
 

Za namen preučevanja hipoteze 6 smo z vprašalnikom »Izvedba učne ure » preverili, kako je 

bila dekletom in fantom všeč blok učna ura o lipidih oz. kakšen situacijski interes za usvajanje 

znanja o lipidih so izkazali fantje in kakšnega dekleta.  

 

 

Graf 30: Ocena izvedbe blok učne ure o lipidih deklet in fantov 

Na grafu 30 opazimo, da je bil pouk pri blok učni uri o lipidih, ki je vključeval aktivni učni 

metodi, zanimiv dekletom (M = 3,97; SD = 0,92) in fantom (M = 3,77; SD = 1,07). Menimo, 

2,39

2,65

3,06

3,38

2,91

3,49

3,33

3,48

3,88

3,93

3,70

4,17

3,76

3,97

3,17

3,58

2,79

2,35

3,77

3,97

0 1 2 3 4 5

Fantje

Dekleta

Ocena blok učne ure o lipidih 
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Pri tej uri sem bil/-a zbran/-a.
Pouk kemije mi je bil danes prijeten.
Danes sem dobro razumel/-a, kar smo se učili pri uri.
Taka ura se mi zdi zabavna.
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Obravnava snovi pri današnji uri me je pritegnila k sodelovanju.
Želim se poglobiti v podrobnosti snovi, ki smo jo obravnavali to uro.
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da so dekleta in fantje z aktivno vlogo oblikovali zanimiv in dinamičen pouk, ki ga je učitelj 

zgolj usmerjal. Pri blok učni uri so bili zbrani fantje (M = 3,17; SD = 1,07) in dekleta (M = 

3,58; SD = 1,07). Menimo, da je zbranost pri samostojnem aktivnem delu pripomogla k temu, 

da so obravnavano učno snov o lipidih razumeli tako fantje (M = 3,70; SD = 1,22) kot dekleta 

(M = 4,17; SD = 0,89). Obravnava učne snovi o lipidih ni bila zahtevna niti za fante (M = 

2.79; SD = 1,22) niti za dekleta (M = 2,35; SD = 1,01). Sklepamo, da sta razumljivost in 

nezahtevnost učne snovi vplivali na kakovost usvojenega znanja fantov in deklet. Pouk, ki je 

vključeval različni aktivni učni metodi, se je zdel prijeten dekletom (M = 3,97; SD = 0,92) in 

fantom (M = 3,76; SD = 1,11). Menimo, da so med dekleti in fanti vladali sodelovalni odnosi 

in sproščena učna klima, ki se je odražala tudi v kakovosti in trajnosti usvojenega znanja. 

Aktivni učni metodi – samostojno eksperimentalno delo in delo s poljudnim člankom –, ki sta 

bili vključeni v blok učno uro, sta se zdeli fantom (M = 3,88; SD = 1,15) in dekletom (M = 

3,93; SD = 1,02) zanimivi in zabavni. Sklepamo, da so bili fantje in dekleta pri pouku veseli 

in željni usvajanja novega znanja ne glede na pripadnost kontrolni ali eksperimentalni skupini. 

Dekleta in fantje so z navdušenjem izvajali zastavljene naloge po navodilih brez pretiranega 

nadzora učitelja. S trditvijo, da se je pri blok učni uri »veliko dogajalo«, so se strinjali fantje 

(M = 3,33; SD = 1,19) in dekleta (M= 3,48; SD = 1,18). Menimo, da aktivne učne metode 

omogočajo pestro dogajanje, kar je pri dekletih in fantih posebnega pomena, saj so naveličani 

monotonosti vsakdanjega pouka. Slabša pozornost pri pouku se je pokazala pri fantih (M= 

2,91; SD = 1,24) in dekletih (M = 3,49; SD = 1,13). Menimo, da so se dekleta in fantje težje 

osredotočili na samostojno izvajanje eksperimenta ali na branje poljudnega članka, saj je 

lahko manjša stvar v okolici odvrnila njihovo pozornost. K sodelovanju je obravnava učne 

snovi pritegnila dekleta (M = 3,38; SD = 1,08) in fante (M = 3,06; SD = 1,16). Menimo, da je 

bila učna snov o lipidih vsebinsko blizu dekletom in fantom, saj se je kemijsko znanje precej 

prepletalo z znanjem s področja prehrane. Sklepamo, da so dekleta in fantje z veseljem 

sodelovali med seboj v skupinah, ko so ob koncu blok učne ure prediskutirali rezultate 

individualnega dela. V podrobnosti učne snovi o lipidih se fantje (M = 2,39; SD = 1,36) in 

dekleta (M = 2,65; SD = 1,18) niso želeli poglobili. Na osnovi analize trditev vprašalnika 

sklepamo, da nezahtevnost učne snovi in zabavnost učne ure ne dajeta zagotovila, da bi 

dekleta in fantje v prihodnosti želeli poglobili oz. utrditi svoje usvojeno znanje o lipidih. 

 

 

V drugem delu vprašalnika »Izvedba učne ure« so dekleta in fantje podali najbolj zanimive 

stvari pri blok učni uri o lipidih, ki so spodbudile njihov situacijski interes (tabela 11). 
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Tabela 11: Najbolj zanimive stvari pri blok učni uri po mnenju deklet in fantov 

 Stvari, ki so bile pri blok učni uri najbolj 

zanimive 

 

Dekleta  

o tema; 

o nova spoznanja o čipsu; 

o povezava z vsakdanjim življenjem; 

o dobra razlaga teoretičnih izhodišč; 

o individualno delo in delo v 

skupinah; 

o samostojno izvajanje eksperimenta; 

o delovni list; 

o poljuden članek; 

o sproščena in zabavna učna ura. 

 

Fantje  

o zanimiva tema; 

o povezava z vsakdanjim življenjem; 

o delo v skupinah; 

o samostojno izvajanje eksperimenta; 

o delovni list; 

o poljuden članek; 

o zabavna učna ura. 

 

 

Preverjanje statistično pomembnih razlik v situacijskem interesu deklet in fantov  

Za preverjanje statistično pomembnih razlik v situacijskem interesu deklet in fantov smo 

uporabili t-preizkus, ki je pokazal, da se med dekleti in fanti pojavljajo statistično pomembne 

razlike (t = –2,080; α = 0,039). Dekleta (M= 3,51; SD= 0,65) so izkazala višji situacijski 

interes za usvajanje novega znanja o lipidih kot fantje (M= 3,29; SD= 0,80). Sklepamo, da so 

dekleta obravnavano učno snov o lipidih dobro razumela, kar se je odražalo tudi v njihovi 

uspešnosti na PZ in PPZ. Menimo, da so bila pri blok učni uri ne glede na uporabljeno 

aktivno učno metodo pozorna in zbrana pri usvajanju znanja o lipidih.  

Hipotezo 6 – dekleta so v primerjavi s fanti izkazala statistično pomembno višji situacijski 

interes za usvajanje znanja o lipidih – smo potrdili, saj so dekleta izkazala višji situacijski 

interes za usvajanje novega znanja o lipidih kot fantje.  
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5 ZAKLJUČEK  
 

V različnih poljudnih člankih, ki so dostopni v revijah, časopisih in na svetovnem spletu, se 

pojavljajo mnoge trditve o lipidih, na podlagi katerih smo oblikovali nekaj »mitov o lipidih« 

in jih podkrepili s spoznanji različnih raziskovalcev. Nekateri »miti o lipidih« so se izkazali 

kot pravilni, spet drugi kot napačni. Na posamezniku kot kritičnem mislecu in potrošniku je, 

da razmisli o ustreznosti javno uveljavljenih »mitov o lipidih« znotraj družbe. Veliko vlogo 

pri razvijanju kritičnih mislecev in tudi potrošnikov imajo učitelji različnih predmetnih 

področij, ki so snovalci ustvarjalnega in za učenca vzpodbudnega učnega okolja, ki vključuje 

različne metode in oblike učenja. V raziskavi smo primerjali dve aktivni učni metodi za 

učenje vsebin o lipidih: (1) samostojno eksperimentalno delo učencev po navodilih in (2) 

učenje ob delu z literaturo po korakih splošne študijske strategije glede na kakovost in trajnost 

usvojenega znanja ter situacijski interes učencev za usvajanje znanja o lipidih. S pomočjo 

aktivnih učnih metod smo pri pouku spodbudili tudi kritično mišljenje učencev o pomenu 

lipidov v vsakdanjem življenju.  

Učenci kontrolne skupine so lipide spoznavali ob delu s poljudnim člankom po korakih 

splošne študijske strategije, medtem ko so jih učenci eksperimentalne skupine spoznavali ob 

samostojnem eksperimentalnem delu po navodilih. Po izvedenih učnih urah so učenci 

primerjanih skupin rešili PZ. Učenci kontrolne skupine so na PZ dosegli statistično 

pomembno boljše rezultate kot učenci eksperimentalne skupine. Po štirih tednih premora so 

učenci rešili PPZ, pri katerem so bili ponovno uspešnejši učenci kontrolne skupine. Sklepamo 

lahko, da so ob delu s poljudnim člankom po korakih splošne študijske strategije učenci 

usvojili kakovostnejše in trajnejše znanje o lipidih. Na PZ o lipidih so dekleta dosegla 

statistično boljše rezultate kot fantje. V primerjavi s fanti so bila dekleta uspešnejša tudi na 

PPZ. Dekleta so izkazala kakovostnejše in trajnejše znanje o lipidih.  

Z vprašalnikom »Izvedba učne ure« smo preverili pri učencih kontrolne in eksperimentalne 

skupine, kako jim je bila všeč blok učna ura o lipidih oz. kakšen situacijski interes so pri tem 

izkazali. Ugotovili smo, da so učenci eksperimentalne skupine, ki so spoznavali lipide ob 

samostojnem eksperimentalnem delu, izkazali višji situacijski interes kot učenci, ki so 

spoznavali lipide ob delu s poljudnim člankom po korakih splošne študijske strategije. Učenci 

eksperimentalne skupine so dosegli slabše rezultate na PZ in PPZ, pokazali pa so višji 

situacijski interes za usvajanje znanja o lipidih kot učenci kontrolne skupine. Učencem, ki so 

usvajali znanje ob samostojnem eksperimentalnem delu, je bil pouk zanimivejši. Navadno 

učenci z navdušenjem opazujejo demonstracijski eksperiment, ki ga izvaja učitelj, vendar 

postane učencem pouk še zanimivejši, če se samostojno preizkusijo v izvedbi eksperimenta in 

dosežejo rezultate lastnega dela. Dekleta so izkazala višji situacijski interes za usvajanje 

znanja o lipidih. Obravnava učne snovi o lipidih se je dekletom zdela nezahtevna, kar je 

razlog za boljše rezultate na preizkusih znanja. V primerjavi s fanti je dekleta bolj pritegnila 

obravnava učne snovi o lipidih. Z večjim veseljem so sodelovala tudi pri podajanju lastnih 

izkušenj in mnenj o lipidih posebej z vidika zdravja, kar je bil tudi prvotni namen aktivnega 

pouka.  

Ob odločanju o izvedbi aktivnega pouka ima učitelja na razpolago različne možne aktivnosti 

učencev. Ob snovanju pričujočega magistrskega dela smo izhajali iz predpostavke, da sta 

aktivni učni metodi (delo z literaturo po korakih splošne študijske strategije in samostojno 

eksperimentalno delo učencev) zanimivi možnosti za usvajanje znanja o lipidih, ob čemer 

smo želeli pridobiti povratne informacije o tem tudi iz šolske prakse. Na osnovi analize 

rezultatov izvedene raziskave lahko sklepamo, da je z vidika situacijskega interesa učencev 
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samostojno eksperimentalno delo bolj zanimiva in dinamična učna metoda, z vidika kakovosti 

in trajnosti znanja pa je bolj učinkovita učna metoda delo z literaturo po korakih splošne 

študijske strategije. Tako lahko povzamemo, da je z vidika pouka kemije najbolj smotrno, če 

učitelji kemije uporabljajo izmenjaje obe preučevani aktivni učni metodi, saj obe zagotavljata 

aktivno vlogo učenca v učnem procesu.  

V prihodnosti bi lahko raziskavo nadgradili tako, da bi preučili še kakšno drugo aktivno učno 

metodo. V raziskavi bi lahko preučevali tudi pomen različih aktivnih metod za učence s 

posebnimi potrebami in razvili gradivo glede na njihove potrebe.  
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PRILOGE  

 

Priloga 1: Navodila za eksperimentalno delo učencev 
 

Koliko maščob skriva moj najljubši prigrizek? 

 

1. Namen eksperimentalnega dela 

 

Namen eksperimentalnega dela je: (1) oblikovati trditev opredeljeno kot t. i. mit, ki odraža 

količino maščob v čipsu, (2) izolirati maščobe iz priljubljenih prigrizkov – različnih vrst 

čipsa, (3) izbrane izdelke razvrstiti glede na količino izolirane maščobe, (4) oblikovan t. i. mit 

potrditi ali ovreči kot t. i. zmoto in (5) kritično se opredeliti do uživanja maščob v vsakdanjem 

življenju.  

 

2. Teoretična izhodišča 

Maščobe uvrščamo v večjo skupino spojin, ki jih imenujemo lipidi. Slednji so netopni v 

polarnih topilih (voda) in topni v nepolarnih topilih. Lipide glede na strukturo uvrščamo v dve 

kategoriji: (1) lipidi, ki so estri in (2) lipidi, ki niso estri. Lipidi, ki so estri so voski, 

triacilgliceroli in sestavljeni lipidi (fosfolipidi in glikolipidi). Lipidi, ki niso estri so steroidi 

(holesterol), terpeni in prostaglandini (Devetak in Glažar, 2009; Devetak idr., 2011).  

Maščobe oz. triacilgliceroli so estri glicerola in višjih maščobnih kislin. Glicerol oz. propan-

1,2,3-triol je alkohol s tremi hidroksilnimi skupinami. Maščobne kisline so karboksilne kisline 

z daljšo verigo ogljikovih atomov (Gabrič idr., 2005; Devetak in Glažar, 2009).       

 
 

Shema 1: Nastanek maščobe (povzeto po Gabrič idr., 2005) 

 

Z molekulo glicerola lahko reagirajo tri molekule enakih ali različnih višjih maščobnih kislin 

in pri tem nastane molekula maščobe (Devetak in Glažar, 2009).  

 

 



   

 
 

 

 

Shema 2: Polarni in nepolarni del molekule maščobe (povzeto po Devetak in Glažar, 2009) 

 

Nepolarni del molekule maščobe so verige maščobnih kislin, preostali del molekule maščobe 

je polarni del. V maščobah so lahko vezane nasičene in nenasičene maščobne kisline. V 

maščobah živalskega izvora prevladujejo nasičene maščobne kisline, v katerih so atomi 

ogljika povezani z enojnimi vezmi. V maščobah rastlinskega izvora prevladujejo nenasičene 

maščobne kisline, v katerih so atomi ogljika povezani z enojnimi in dvojnimi vezmi (Devetak 

in Glažar, 2009).  

 

Shema 3: Delitev maščob glede na izvor in agregatno stanje (povzeto po Koch, 2006) 

V prehrani človeka ne sme biti preveč maščob, predvsem ne tistih, v katerih prevladujejo 

nasičene maščobne kisline, saj so zdravju škodljive. Povzročajo kopičenje LDL-holesterola v 

krvi in na stenah krvnih žil, kar ovira pretok krvi po telesu in posledično spodbudi razvoj 

bolezni srca in ožilja. Nenasičene maščobne kisline v optimalni količini zmanjšujejo tveganje 

za razvoj bolezni srca in ožilja (Koch, 2006; Hlastan Ribič, 2009).  

Poleg maščob v skupino lipidov uvrščamo tudi holesterol, ki je najbolj pogost steroid v 

človeškem telesu. Holesterol omogoča stabilnost celične membrane in posledično pravilno in 

nemoteno delovanje celic (Devetak idr., 2011).                       
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Shema 4: Struktura holesterola (Repnik in Potočnik, 2014) 

 

3. Naloga 

Na osnovi samostojnega eksperimentalnega dela poglobiti znanje o maščobah v prehrani.  

 

4. Potek dela  

 

I. V skupini s sošolci na osnovi predstavljene teorije in lastnih domnev o maščobah iz 

vsakdanjega življenja poskušajte oblikovati t. i. mit o količini maščob v različnih 

vrstah čipsa. 

MIT: ___________________________________________________________________ 

II. V skupini s sošolci ob upoštevanju natančnih navodil izvedite eksperiment za 

določanje količine maščob v čipsu. Pridobljene rezultate eksperimentalnega dela 

zapišete v tabelo 1.  

 

a) Potrebščine in reagenti 

 

 

 

 

 

 

Potrebščine Substrati Reagenti 

– terilnica s pestilom                                           

– čaša, 150 mL 

– 3 čaše, 100 mL 

– steklena palčka  

– merilni valj, 10 mL                              

– stojalo z obročem                                            

– lij                                                                               

– filtrirni papir                                         

– izparilnica                                           

– grelna plošča 

– tehtnica                                                     

Različne vrste čipsa  

(običajni čips,  

čips z dodatkom 

čebule/paprike/sira, 

čips iz pečice ipd.), 

po 5 g  

Aceton (lahko hlapno) po 30 mL 

za vsako vrsto čipsa   

                                                                



   

 
 

b) Zaščita in varnost pri delu  

Pri eksperimentalnem delu je treba nositi ustrezno zaščitno opremo (halja, očala, rokavice) in 

odpadne produkte zbrati v pripravljene posode za odpadke. Ob zaključku eksperimentalnega 

dela si je treba umiti roke. 

 

c) Potek eksperimentalnega dela po stopnjah 

 5 g izbrane vrste čipsa prenesemo v terilnico. S pestilom drobno zdrobimo čips.  

 Zdrobljeni čips prenesemo v prazno čašo in dodamo 10 mL acetona ter s stekleno 

palčko 3 minute dobro mešamo.  

 Topilo (aceton) odfiltriramo ob uporabi aparature za filtriranje – filtrat 1.  

 Ostanek zdrobljenega čipsa na filter papirju prenesemo nazaj v čašo in dodamo še 10 

mL acetona. 

 Ponovno mešamo približno 1 minuto, nato topilo odfiltriramo – filtrat 2. 

 Ostanek zdrobljenega čipsa na filter papirju še tretjič prenesemo nazaj v čašo in 

dodamo 10 mL acetona. 

 Ponovno mešamo 1 minuto, nato topilo odfiltriramo – filtrat 3. 

 Stehtamo prazno izparilnico in zapišemo njeno maso v ustrezno tabelo pri rezultatih. 

 Filtrate posameznih stopenj ekstrakcije (filtrat 1 do 3) združimo v izparilnici v skupen 

filtrat. 

 Izparilnico postavimo na toplo steklokeramično grelno ploščo, da odparimo topilo (cca 

3 minute). 

 Izparilnico z izolirano maščobo ohladimo in ponovno stehtamo, zapišemo maso v 

tabelo 1 pri rezultatih.  

 

č)  Rezultati eksperimentalnega dela  

Tabela 1: Izolacija maščob iz prigrizka A 

Ime prigrizka:_____________________________________ 

 

 Masa [g] 

Izparilnica (prazna)  

Izparilnica z izolirano maščobo  

Izolirana maščoba v 5,00 g prigrizka A  

 

 

III. Učenci samostojno odgovorite na vprašanja.  

 

a) Oglej si deklaracijo na embalaži Spar Classic čipsa in Chio Oven čipsa. Premisli in 

zapiši podobnosti in razlike. 

 

 

b) Pojasni, v čem se doma v pečici pripravljen čips razlikuje od kupljenega čipsa, 

pripravljenega s cvrenjem. 

 

 



   

 
 

 

c) V katero skupino organskih spojin uvrščamo maščobe glede na njihovo kemijsko 

strukturo?  

 

 

 

č)   Kakšna je razlika med nasičenimi in nenasičenimi maščobnimi kislinami?  

 

 

 

IV. V skupini s sošolci se pogovorite o ugotovitvah pri eksperimentalnem delu in 

vprašanjih od (a) do (č) .  

 
 

V. V skupini s sošolci na osnovi samostojnega eksperimentalnega dela oblikovani t. i. mit 

potrdite ali ovrzite kot t. i. zmoto, pri tem pa podčrtajte ustrezno ugotovitev:  

 

MIT je potrjen. 

MIT ni potrjen – je zmota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

Priloga 2: Navodila za delo s poljudnim člankom 
 

Delo s poljudnim člankom o lipidih 

 

1. Namen dela s poljudnim člankom 

Namen dela s poljudnim člankom je: (1) oblikovati trditev opredeljeno kot t. i. mit, ki odraža 

količino maščob v čipsu, (2) na osnovi pregleda in analize poljudnega članka po korakih 

splošne študijske strategije t. i. mit potrditi ali ovreči kot t. i. zmoto, (3) kritično se opredeliti 

do uživanja maščob v vsakdanjem življenju. 

 

2. Teoretična izhodišča 

Maščobe uvrščamo v večjo skupino spojin, ki jih imenujemo lipidi. Slednji so netopni v 

polarnih topilih (voda) in topni v nepolarnih topilih. Lipide glede na strukturo uvrščamo v dve 

kategoriji: (1) lipidi, ki so estri in (2) lipidi, ki niso estri. Lipidi, ki so estri so voski, 

triacilgliceroli in sestavljeni lipidi (fosfolipidi in glikolipidi). Lipidi, ki niso estri so steroidi 

(holesterol), terpeni in prostaglandini (Devetak in Glažar, 2009; Devetak idr., 2011).  

Maščobe oz. triacilgliceroli so estri glicerola in višjih maščobnih kislin. Glicerol oz. propan-

1,2,3-triol je alkohol s tremi hidroksilnimi skupinami. Maščobne kisline so karboksilne kisline 

z daljšo verigo ogljikovih atomov (Gabrič idr., 2005; Devetak in Glažar, 2009).       

 
 

Shema 1: Nastanek maščobe (povzeto po Gabrič idr., 2005) 

 

Z molekulo glicerola lahko reagirajo tri molekule enakih ali različnih višjih maščobnih kislin 

in pri tem nastane molekula maščobe (Devetak in Glažar, 2009).  

 

 

 

 



   

 
 

 

 

Shema 2: Polarni in nepolarni del molekule maščobe (povzeto po Devetak in Glažar, 2009) 

 

Nepolarni del molekule maščobe so verige maščobnih kislin, preostali del molekule maščobe 

je polarni del. V maščobah so lahko vezane nasičene in nenasičene maščobne kisline. V 

maščobah živalskega izvora prevladujejo nasičene maščobne kisline, v katerih so atomi 

ogljika povezani z enojnimi vezmi. V maščobah rastlinskega izvora prevladujejo nenasičene 

maščobne kisline, v katerih so atomi ogljika povezani z enojnimi in dvojnimi vezmi (Devetak 

in Glažar, 2009).  

 

Shema 3: Delitev maščob glede na izvor in agregatno stanje (povzeto po Koch, 2006) 

V prehrani človeka ne sme biti preveč maščob, predvsem ne tistih, v katerih prevladujejo 

nasičene maščobne kisline, saj so zdravju škodljive. Povzročajo kopičenje LDL-holesterola v 

krvi in na stenah krvnih žil, kar ovira pretok krvi po telesu in posledično spodbudi razvoj 

bolezni srca in ožilja. Nenasičene maščobne kisline v optimalni količini zmanjšujejo tveganje 

za razvoj bolezni srca in ožilja (Koch, 2006; Hlastan Ribič, 2009).  

Poleg maščob v skupino lipidov uvrščamo tudi holesterol, ki je najbolj pogost steroid v 

človeškem telesu. Holesterol omogoča stabilnost celične membrane in posledično pravilno in 

nemoteno delovanje celic (Devetak idr., 2011).                       
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Shema 4: Struktura holesterola (Repnik in Potočnik, 2014) 

 

 

3. Naloga 

Na osnovi pregleda in analize poljudnega članka poglobiti znanje o maščobah v prehrani.  

 

4. Potek dela  

 

VI. V skupini s sošolci na osnovi predstavljene teorije in lastnih domnev o maščobah iz 

vsakdanjega življenja poskušajte oblikovati t. i. mit o količini maščob v različnih 

vrstah čipsa. 

MIT: __________________________________________________________________ 

VII. V naslednjih 20 minutah učenci samostojno podrobno analizirajte poljuden članek o 

lipidih, pri čemer sledite vprašanjem od (a) do (h). 

 

a) Zapiši naslov poljudnega članka. 

 

 

 

 

 

b) Hitro preleti besedilo poljudnega članka. Prelet naj vključuje naslove, podnaslove, 

slike in podobno. 

 

c) Pozorno preberi besedilo in označi ter izpiši tebi nove, neznane besede. 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

č)   Izpisanim novim, neznanim besedam s pomočjo sobesedila poišči ustrezen pomen.                                

      Nato poskušaj ugotoviti, kje in kaj je bistveno sporočilo članka.  

 

 

 

 

 

 

d) Celotno besedilo članka ponovno preberi. Pri tem bodi pozoren na podrobnosti, ki 

pojasnjujejo bistvo besedila.  

 

e) Oglej si deklaracijo Spar Classic čipsa in Chio Oven čipsa. Premisli in zapiši 

podobnosti in razlike. 

 

 

 

 

f) Pojasni, v čem se čips, pripravljen doma v pečici, razlikuje od kupljenega čipsa, 

pripravljenega s cvrenjem. 

 

 

 

g) V katero skupino organskih spojin uvrščamo maščobe glede na njihovo kemijsko 

strukturo?  

 

 

 

h) Kakšna je razlika med nasičenimi in nenasičenimi maščobnimi kislinami?  

 

 

VIII. V skupini s sošolci se pogovorite o ugotovitvah pri vprašanjih od (a) do (h).  

 

IX. V skupini s sošolci na osnovi pregleda in analize poljudnega članka oblikovani t. i. mit 

potrdite ali ovrzite kot t. i. zmoto, pri tem podčrtajte ustrezno ugotovitev:  

 

MIT je potrjen. 

MIT ni potrjen – je zmota. 

 

 

Pomen novih, neznanih besed: 

 

Bistvo besedila: 

 

 



   

 
 

Priloga 3: Predpreizkus znanja  
 

  PREDPREIZKUS ZNANJA – kemija 9. razred                                                       Datum:  

  Spol (obkroži):                                                                                                                     

a) moški   b) ženski                                                                                                  Št. točk:    /22 

 

1. Snovi v naravi obstajajo v različnih agregatnih stanjih.                                            / 3 T 

a) Naštej agregatna stanja, ki jih poznaš. 

 

 

b) V kakšnem agregatnem stanju so naštete snovi pri sobni temperaturi?                         

Tabela 1: Agregatna stanja snovi.  

 

 

 

 

2. Katero metodo bi uporabil/a za ločevanje olja in vode?                                           / 1 T 

 

      A   Sejanje 

      B   Filtriranje 

      C   Papirno kromatografijo 

      Č   Ločevanje z lijem ločnikom 

      D   Ločevanje z magnetom  

    

3. Oglej si strukturne formule molekule A, molekule B in molekule C.                       / 3 T 

 

            Tabela 2: Strukturne formule molekul A, B in C.  

molekula A molekula B molekula C 

   

 

 

3.1. Katera izmed zapisanih molekul je nenasičen ogljikovodik?_____________________ 

 

 

 

pesek   

sončnično olje   

kisik  



   

 
 

3.2. Katere vezi vsebujejo nasičeni ogljikovodiki? 

 

A   Enojne in dvojne vezi 

B   Enojne in trojne vezi 

C   Enojne vezi 

Č   Enojne, dvojne in trojne vezi                                                                               

D   Dvojne in trojne vezi 

 

3.3. Ob dodatku, v katerega izmed vzorcev snovi A,B,C (tabela 2) bi se pri sobnih pogojih 

raztopina bromovice razbarvala in zakaj? 

_____________________________________________________________________ 

 

4. Na osnovi racionalne formule spojine CH3CH2CH2OH odgovori na                      / 3 T                        

vprašanja:  

 

a) Koliko atomov ogljika vsebuje spojina? _______________________________ 

b) Katero funkcionalno skupino vsebuje spojina?__________________________ 

c) Kako se imenuje spojina? __________________________________________ 

 

 

5. Prikazana je strukturna formula maslene kisline.                                                     / 2 T 

a) Obkroži karboksilno skupino v strukturni formuli maslene kisline.   

b) V katero skupino organskih kisikovih spojin uvrščamo masleno kislino? ___________ 

 

6. Prikazana je nepopolna formula propanona.                                                             / 4 T 

a) V prazen okvirček zapiši manjkajoči del strukturne formule.   

 

 

 

 



   

 
 

b) Katere trditve veljajo za propanon? 

a   Propanon je pri sobnih pogojih brezbarvna tekočina.   

b   Propanon ima visoko vrelišče. 

c   Propanon se uporablja v industriji kot topilo.  

č   Aceton je trivialno ime za propanon                                                                       

d   Propanon ni topen v vodi. 

 

7. Dopolni enačbo kemijske reakcije.                                                                          / 6 T 

 

 

  +   +         H2O 

 

 

 

 

a) Ime spojine A: ________________________________________ 

b) Ime spojine B: ________________________________________ 

c) Ime spojine C: ________________________________________ 

č)   Ime spojine D: ________________________________________                                                              

d)   V katero skupino organskih spojin uvrščamo spojino C? _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

konc. 

H2SO4 

A B C D 



   

 
 

Priloga 4: Preizkus znanja o lipidih   
 

  PREIZKUS ZNANJA – kemija 9. razred (lipidi)                                                  Datum: 

  Spol (obkroži):                                                                                                                     

1. a) moški       b) ženski                                                                               Št. točk:       / 13 

 

1. Maščobe so glede na kemijsko strukturo:                                                                / 1 T                      

                A   Alkoholi 

                B   Aldehidi 

                C   Ketoni 

                Č   Etri 

                D   Estri 

 

2. Oglej si primer molekule maščobe.                                                                           / 2 T 

a) Označi polarni del molekule maščobe. 

b) Označi nepolarni del molekule maščobe. 

 

 

 

3. Katera trditev ne velja za kupljen ocvrt čips?                                                           / 1 T                                                      

                A   Pripravlja se s cvrenjem v večji količini olja. 

                B   Vsebuje več maščob kot čips iz pečice. 

                C   Vsebuje manj maščob kot čips iz pečice. 

                Č   Vsebuje dodatek soli.  

                D   Pogosto uživanje škoduje zdravju človeka. 

 

 

4. Pojasni, v čem se čips, pripravljen doma v pečici, razlikuje od kupljenega čipsa        

pripravljenega s cvrenjem.        / 3 T  

 

 

 

 

 



   

 
 

 

5. Čipsi različnih blagovnih znamk, ki jih najdemo na policah v trgovini, vsebujejo     

dodatke – navedi 4 primere.         / 2 T 

 

 

 

 

6. Na trgu je novost Chio Oven čips, ki ga prodajajo po 150 g pakiranega v embalaži oz. 

vrečki. Iz deklaracije razberemo, da vsebuje vrečka Chio Oven čipsa 13,5 g maščob. 

Proizvajalci navajajo, da je priporočljiva porcija Chio Oven čipsa 30 g. Koliko maščob 

zaužijemo z eno priporočljivo porcijo Chio Oven čipsa?    / 2 T 

 

 

 

 

 

 

 

7. Pojasni, ali oznaka »brez cvrtja« na embalaži Chio Oven čipsa pomeni zdravju 

neškodljiv prigrizek.                                                                                                  / 2 T                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

Priloga 5: Pozni preizkus znanja o lipidih   
 

  POZNI PREIZKUS ZNANJA – kemija 9. razred (lipidi)                              Datum: 
  Spol (obkroži):                                                                                                                     

a) moški       b) ženski                                                                                      Št. točk:      /13 

 

1. Maščobe so glede na kemijsko strukturo:                                                                / 1 T                      

                A   Alkoholi 

                B   Aldehidi 

                C   Ketoni 

                Č   Etri 

                D   Estri 

 

2. Oglej si primer molekule maščobe.                                                                           / 2 T 

a) Označi polarni del molekule maščobe. 

b) Označi nepolarni del molekule maščobe. 

 

 

 

3. Katera trditev ne velja za kupljen ocvrt čips?                                                           / 1 T                                                      

                A   Pripravlja se s cvrenjem v večji količini olja. 

                B   Vsebuje več maščob kot čips iz pečice. 

                C   Vsebuje manj maščob kot čips iz pečice. 

                Č   Vsebuje dodatek soli.  

                D   Pogosto uživanje škoduje zdravju človeka. 

 

 

4. Pojasni, v čem se čips, pripravljen doma v pečici, razlikuje od kupljenega čipsa        

pripravljenega s cvrenjem.        / 3 T  

 

 

 

 

 



   

 
 

 

5. Čipsi različnih blagovnih znamk, ki jih najdemo na policah v trgovini, vsebujejo     

dodatke – navedi 4 primere.         / 2 T 

 

 

 

 

6. Na trgu je novost Chio Oven čips, ki ga prodajajo po 150 g pakiranega v embalaži oz. 

vrečki. Iz deklaracije razberemo, da vsebuje vrečka Chio Oven čipsa 13,5 g maščob. 

Proizvajalci navajajo, da je priporočljiva porcija Chio Oven čipsa 30 g. Koliko maščob 

zaužijemo z eno priporočljivo porcijo Chio Oven čipsa?    / 2 T 

 

 

 

 

 

 

 

7. Pojasni, ali oznaka »brez cvrtja« na embalaži Chio Oven čipsa pomeni zdravju 

neškodljiv prigrizek.                                                                                                  / 2 T                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


