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Povzetek 

Učitelji in raziskovalci na področju naravoslovnega izobraževanja se strinjajo, da ima eksperimentalno 

delo ključno vlogo pri učenju in poučevanju naravoslovnih vsebin. Pričujoči prispevek predstavlja 

rezultate kvalitativne raziskave, izvedene na vzorcu 9 učiteljev kemije v osnovnih šolah in njihovih 

141 naključno izbranih učencev z namenom pridobitve  vpogleda v dejavnike, ki vplivajo na 

učinkovitost izvedbe in učenja ob uporabi demonstracijskega eksperimentalnega dela pri pouku 

kemije. Na osnovi rezultatov raziskave v zadnjem delu prispevka predlagamo model za učinkovito 

načrtovanje in izvedbo demonstracijskega eksperimentalnega dela pri pouku kemije.  

 

Ključne besede: demonstracijsko eksperimentalno delo, eksperimentalno delo, kemija  

Abstract  

Teachers and researchers agree that experimental work has a crucial role in teaching and learning of 

science. The article presents results of a qualitative investigation dealing with factors that influence on 

the efficiency of primary school students` experimental work in chemistry classroom. The sample 

consisted of 9 chemistry teachers and 141 randomly selected primary school students (age 13-14 

years). Based on the research results a model for effective planning and integration of students` 

demonstration experimental work into chemistry learning process.  

 

Keywords: demonstration experimental work, experimental work, chemistry 

 

 

1. Uvod 
 

Eksperimentalno delo na splošno velja za osrednjo metodo poučevanja v naravoslovnem 

izobraževanju (Lowe et al., 2013) ter je pomembna in značilna posebnost naravoslovnega 

izobraževanja (Millar, 2011). Za mnoge učitelje kemije je eksperimentalno delo v različnih 

oblikah osnovni model za poučevanje (Abrahams in Reiss, 2012). Žal pa učitelji 

eksperimentalno delo pri pouku kemije velikokrat izvajajo samo zato, ker je za poučevanju 

kemije z učnim načrtom predvideno eksperimentalno delo (Wellington, 1998; Abrahams, 

Reiss in Sharpe, 2014). Ker eksperimentalno delo združuje dejavnosti z različnimi cilji 

(Millar, Le Maréchal in Tiberghien, 1999), je pri načrtovanju takega dela nujen razmislek o 

učinkovitosti predvidene izvedbe za dosego zastavljenih učnih ciljev (Abrahams in Millar, 

2008). 

Eden, izmed številnih ciljev eksperimentalnega dela je, da učenci dosežejo povezavo med 

opazovanjem in razmišljanjem o tem opazovanju – med realnim svetom in miselno 
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upodobitvijo sveta. Tobin (1990) meni, da je mogoče miselno učenje z eksperimentalnim 

delom takrat, ko so učenci zmožni za manipulacijo z opremo in materiali ter so hkrati 

sposobni graditi svoje znanje kemijskih pojmov in s tem povezanih naravoslovnih vsebin. 

Učencem moramo z eksperimentalnim delom pomagati razumeti povezavo med teorijo in 

eksperimentalno dejavnostjo (Millar, 2004).  

Učitelji pogosto ne dojamejo, da so lahko eksperimentalne dejavnosti glavno sredstvo, ki 

učencem omogoča usvojitev smiselnega znanja naravoslovja. Prav tako učitelji ne vključujejo 

učencev v eksperimentalno delo na način, ki bi spodbujal razvoj naravoslovnih pojmov. 

Mnogi učitelji ne zaznavajo, da bi morali pomagati učencem razviti razumevanje med 

opažanjem in naravoslovnimi dejstvi (Hofstein in Lunetta, 2004). Tudi Abrahams in Millar 

(2008) ugotavljata, da se učitelji pri izvajanju eksperimentalnega dela zavedajo samo 

usvajanja novega znanja kemijskih pojmov, ne pa tudi namena uporabe eksperimentalnega 

dela za razvijanje razumevanja naravoslovnega znanja v splošnem in eksperimentalnih 

spretnosti ter veščin. 

Millar et al. (1999) predlagajo model za merjenje učinkovitosti eksperimentalnega dela. 

Izhodišče Millarjevega modela so učiteljevi učni cilji oziroma to, kar želi, da se učenci 

naučijo. To je lahko specifičen del bistvenega naravoslovnega znanja ali pa specifičen pogled 

na proces naravoslovnega raziskovanja (npr. zbirka, analiza ali interpretacija empiričnih 

dokazov). Ko se odloči o učnih ciljih, je naslednji korak oblikovanje ali izbira 

eksperimentalne naloge, ki učencem omogoči doseganje želenih učnih ciljev. Naslednja faza 

modela vključuje vprašanja o tem, kaj učenci dejansko naredijo, ko prevzamejo nalogo. 

Zadnja faza se ukvarja s tem, kaj se učenci dejansko naučijo med eksperimentalno nalogo. 

Millarjev model razlikuje dva pomena učinkovitosti, zato lahko učinkovitost opazujemo na 

dveh ravneh – kaj je učitelj hotel, da učenci naredijo, in kaj so učenci sposobni narediti 

(učinkovitost na ravni 1) ter kaj je učitelj dejansko hotel, da se učenci naučijo, in kaj se učenci 

tudi naučijo (učinkovitost na ravni 2). Temeljni namen eksperimentalnega dela pri 

naravoslovju v šoli je torej, da pomagamo učencem vzpostaviti povezavo med realnimi 

predmeti, materiali in dogodki ter abstraktnim svetom misli in idej (Millar, Le Maréchal in 

Tiberghien, 1999). A. Tiberghien (2000) eksperimentalno delo za pomoč učencem opredeljuje 

kot povezavo med dvema ravnema znanja: ravnjo predmetov in opazovanja (o) ter ravnjo idej 

(i). Abrahams in Millar (2008) ugotavljata, da je eksperimentalno delo učinkovito za delo 

učencev z laboratorijskim priborom, vendar manj učinkovito pri uporabi zbranih podatkov za 

razvijanje naravoslovnih idej.  

Ker eksperiment povzroča močan vizualizacijski učinek, mora biti podpora pri 

razumevanju pojmov. Pravilno vključen eksperiment v razlago novih pojmov povezuje in 

osmišlja tri osnovne ravni zaznave kemijskih pojmov: makroskopsko, submikroskopsko oz. 

delčno in simbolno. Zato mora biti praviloma eksperiment, izveden kot demonstracija ali 

individualno oz. skupinsko delo učencev ali dijakov, sestavni del vsake razlage (Vrtačnik et 

al., 2005). Abrahams in Millar (2008) menita, da bi se rezultati učenja ob uporabi 

eksperimentalnega dela bistveno izboljšali, če bi učitelji in avtorji učnega gradiva povečali 

pomen razprave med ravnjo opazovanja (makroravnjo) in ravnjo idej (submikroravnjo oz. 

delčno in simbolno ravnjo), kajti obe ravni morata biti med eksperimentalnim delom prisotni. 

Učenci morajo vzpostaviti povezavo med tem, kar vidijo, in kemijskimi pojmi, ki jih 

poskušajo usvojiti, zato si morajo učitelji prizadevati za povezovanje znanja učencev v celotni 

shemi eksperimentalnega dela (Denby, 2015). Tudi Solomon (1999) trdi, da preprosto 

opazovanje pojava ne zagotavlja razumevanja ali smisla za učenca. Solomon (ibid.) meni, da 

je učenje z eksperimentalnim delom učinkovito, če se v učenčevih mislih povezujejo vizualne 

zaznave pojavov z že znanimi naravoslovnimi pojmi. Ko učenec izvaja eksperimentalno delo, 

pridobi sposobnost vizualne zaznave pojavov. Učenje se zgodi, ko je učenec sposoben 

povezati teorijo ali razlago kemijskih pojmov s tem, kar je videl pri eksperimentalnem delu.  
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2. Definicija problema 

 

Osrednji cilj raziskave je bil pridobitev podrobnega vpogleda v demonstracijsko 

eksperimentalno delo učencev pri pouku kemije po Millar (1999) shemi: (1) kaj je učitelj 

želel, da učenci naredijo napram, kaj so učenci dejansko naredili (učinkovitost na ravni 1) in 

(2) kaj je učitelj želel, da se učenci naučijo napram, kaj se učenci naučijo (učinkovitost na 

ravni 2), da bi prispevali k izboljšanju načrtovanja in učinkovitosti demonstracijskega 

eksperimentalnega dela. 

2.1  Raziskovalna vprašanja 

1. Kateri dejavniki vplivajo na učinkovitost izvedbe demonstracijskega 

eksperimentalnega dela pri pouku kemije? 

2. Kateri dejavniki vplivajo na učinkovitost učenja ob demonstracijskem 

eksperimentalnem delu pri pouku kemije? 
 

2.2  Metode dela 

Za namen raziskave smo intervjuvali 9 učiteljev kemije in pregledali njihove priprave za 

učno uro z demonstracijskim eksperimentalnim delom, video snemali 9 učnih enot z 

demonstracijskim eksperimentalnim delom, intervjuvali naključno izbrane učence po 

končanih učnih enotah z demonstracijskim eksperimentalnim delom (33 učencev), pregledali 

delovne liste učencev, ki so jih uporabili med demonstracijskim eksperimentalnim delom. 

Specifične učne vsebine eksperimentalnega dela niso bile predmet opazovanja, zato smo 

dopuščali, da so bile različne.  

2.3  Instrumenti 

Podatke smo pridobili z intervjuji učiteljev pred učno enoto in po končani učni enoti z 

demonstracijskim eksperimentalnim delom; pregledom učnih priprav za učno enoto z 

demonstracijskim eksperimentalnim delom; opazovanje snemanih učnih enot s Flandersovo 

opazovalno shemo, ki smo jo prilagodili za opazovanje demonstracijskega eksperimentalnega 

dela; intervjujem učencev po končani učni enoti z demonstracijskim eksperimentalnim delom; 

pregled delovnih listov, ki so jih učenci reševali med učno enoto z demonstracijskim 

eksperimentalnim delom. 

2.4  Vzorec 

V raziskavi je sodelovalo 9 učiteljev kemije in 141 učencev različnih šol po Sloveniji.  

2.5  Zbiranje podatkov 

Snemanje učnih enot z eksperimentalnim delom po šolah smo izvedli v letu 2012, 

snemanje je potekalo med rednim poukom kemije (dopoldne). Na vsaki šoli je intervju 

učitelja trajal 20 minut, 10-15 minut pred začetkom učne ure in 5-10 minut po končani učni 

uri. Snemanje učnih enot je bilo različno (ena ali dve šolski uri). Intervju učencev po 

končanem eksperimentalnem delu je trajal 5–10 minut. Delovne liste učencev smo 

fotokopirali. 
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2.6  Obdelava podatkov 

Podatke smo obdelali po pred pripravljenih vprašalnikih, ki smo jo razvili in zoptimizirali 

za potrebe raziskave. S Flandersovo opazovalno shemo smo opazovali videoposnetke 

snemanih učnih enot z demonstracijskim eksperimentalnim delom, pridobljene med običajnim 

poukom kemije v osnovni šoli. Opazovanje in razvrščanje v kategorije je potekalo na pet 

sekund. Deset odstotkov posnetkov učnih enot sta analizirala dva opazovalca, tako da smo 

zagotovili veljavnost in zanesljivost kodiranja. Njuna usklajenost ocen je bila 95-odstotna. 

Morebitna neskladja sta opazovalca usklajevala. 

3.  Rezultati z diskusijo 

Rezultati so predstavljeni glede na zastavljena raziskovalna vprašanja. Zaradi omejenega 

prostora v prispevku je podrobneje prikazan primer analize po Millar (1999) shemi za eno 

učno enoto.  

 

1. Raziskovalno vprašanje 

Kateri dejavniki vplivajo na učinkovitost izvedbe demonstracijskega eksperimentalnega 

dela pri pouku kemije? 

 

UČITELJ TIP D (tip učitelja smo določili glede na cilje, ki se jih zaveda, da jih lahko 

usvoji v učni enoti TIP A – učitelj se zaveda vsebinskih ciljev, TIP B – učitelj se zaveda 

vsebinskih ciljev in ciljev vezanih na eksperimentalno delo, TIP C – učitelj se zaveda ciljev 

vezanih na eksperimentalno delo in ciljev vezanih na širše naravoslovne kompetence, TIP D – 

učitelj se zaveda vsebinskih ciljev, ciljev vezanih na eksperimentalno delo in ciljev vezanih na 

širše naravoslovne kompetence) 

Tabela 1: Primer analize učne enote po Millar (1999) shemi, raven 2. 

Raven 2 - A po Millarju – učiteljevi cilji (kaj naj 

bi se učenci naučili) 

 

 

 

 

 

 

učinko -

vitost 2 

Raven 2 - D po Millarju – kaj se učenci 

dejansko naučijo 

vir: priprava vir: intervju vir: intervju 

• vsebinski cilji  

• cilji, vezani na 

eksperimentalno 

delo 

• cilji, vezani na 

širše 

naravoslovne 

kompetence 

• vsebinski cilji  

• cilji, vezani na 

eksperimentalno delo 

• cilji, vezani na širše 

naravoslovne kompetence 

(vsi cilji so doseženi, vsi učenci 

so dosegli vse cilje) 

 

 splošna praksa 

eksperimentalnega dela: 

- delež eksperimentalnega dela v 

šolskem letu: 30 % 

- ocenjevanje eksperimentalnega 

dela: DA 

 delež pravilnih odgovorov: 

 razumevanje eksperimenta: 100 %  

   min. = 2 od 2 

   maks. = 2 od 2 

   povprečje = 2 od 2 

 laboratorijski pribor, reagenti, obnova 

dela: 89 %  

   min. = 0 od 2 

   maks. = 2 od 2 

   povprečje = 1,8 od 2 

 uporabnost v vsak. življenju: 75 %  

   min. = 0 od 2 

   maks. = 2 od 2 

   povprečje = 1,3 od 2 

Komentar UČINKOVITOSTI RAVNI 2 (A in D)  

Učitelj  v pripravi in intervjuju navaja vsebinske cilje, cilje, vezane na eksperimentalno delo, in cilje, vezane 

na širše naravoslovne kompetence. Glede na ponotranjeno zavedanje ciljev, ki jih lahko dosežemo z 

demonstracijskim eksperimentom, učitelja  uvrščamo v kategorijo učiteljev tipa D, ker se zaveda vseh ciljev, 

ki jih lahko dosežemo z demonstracijskim eksperimentom. Prepričan je, da je dosegel vse zastavljene cilje 

učne enote z demonstracijskim eksperimentalnim delom, prav tako meni, da so vsi učenci dosegli vse 

zastavljene cilje. 

Cilje, ki jih dosežemo z eksperimentalnim delom (vsebinske, cilje, vezane na eksperimentalno delo, in cilje, 
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vezane na širše naravoslovne kompetence), smo preverili z intervjujem učencev po končani učni enoti. Vsi 

učenci so razumeli vsebino eksperimenta, prav tako so dobro odgovarjali na vprašanja, povezana z 

eksperimentalnim delom (88,9 %), nekoliko slabši so bili učenci pri odgovorih na vprašanja o uporabnosti 

naučenega v vsakdanjem življenju (75 %). 

 

Iz intervjuja z učitelji kemije o izvedbi demonstracijskega eksperimentalnega dela v šolski 

praksi ugotavljamo, da se največ učiteljev zaveda le vsebinskih ciljev (5/9). Učiteljev, ki se 

zavedajo vsebinskih ciljev in ciljev, vezanih na eksperimentalno delo, je manj (3/9), prav tako 

je samo en učitelj, ki se zaveda vseh ciljev demonstracijskega eksperimentalnega dela 

(vsebinskih ciljev, eksperimentalnih spretnosti in veščin ter širše naravoslovne kompetence) 

(1/9). Analiza rezultatov kaže, da se pogosto učitelji v celoti ne zavedajo potenciala, ki ga 

nosi eksperimentalno delo, kar je v skladu z ugotovitvami drugih raziskovalcev (Abrahams in 

Millar, 2008; Hofstein, Kipnis in Abrahams, 2013). 

V skladu s shemo modela načina in evalvacije eksperimentalnih nalog Millarja et al. 

(1999) lahko povzamemo, da učiteljevo zavedanje ciljev eksperimentalnega dela vpliva na 

razumevanje eksperimentalnega dela pri učencih – učinkovitost na ravni 2. To je izrazito 

opazno pri učitelju tipa D, ki se celostno zaveda vseh ciljev eksperimentalnega dela 

(vsebinskih ciljev, ciljev, vezanih na eksperimentalno delo, in ciljev razvijanja širših 

naravoslovnih kompetenc), saj sta razumevanje eksperimentalnega dela, poznavanja 

eksperimentalnih spretnosti in veščin ter uporabnost širših naravoslovnih kompetenc pri 

učencih največja. Žal pa je takih učiteljev malo – samo eden od devetih sodelujočih.  

Iz analize intervjujev učiteljev in intervjujev učencev se je izkazalo, da pri učencih v 

razredu, v katerem učitelj ocenjuje eksperimentalno delo, učenci dosežejo najvišjo stopnjo 

razumevanja (100 %), poznavanja eksperimentalnih spretnosti (89 %) in veščin ter širših 

naravoslovnih kompetenc (75 %), v primerih, ko eksperimentalno delo ni ocenjevano, pa je 

bila stopnja razumevanja od 0 do 50 odstotkov (z aritmetično sredino 29,6 %), poznavanja 

eksperimentalnih spretnosti in veščin od 16,7 do 70,8 odstotka (z aritmetično sredino 47,7 %) 

in stopnja širših naravoslovnih kompetenc od 0 do 50 odstotkov (z aritmetično sredino 17,1 

%).  

 

2. Raziskovalno vprašanje 

Kateri dejavniki vplivajo na učinkovitost učenja ob demonstracijskem eksperimentalnem 

delu pri pouku kemije? 

 

Iz analize video posnetkov pouka kemije z demonstracijskim eksperimentalnim delom in 

intervjuja učencev se je izkazalo, da kadar učenci uporabljajo delovni list med 

demonstracijsko izvedbo eksperimentalnega dela (7/9), dosežejo bistveno boljše rezultate pri 

razumevanju eksperimentalne naloge, in sicer od 0 do 100 odstotkov (z aritmetično sredino 

41,5 %), pri poznavanju eksperimentalnih spretnosti in veščin od 40 odstotkov do 89 odstotka 

(z aritmetično sredino 59,3 %) in širših naravoslovnih kompetenc od 0 do 75 odstotkov (z 

aritmetično sredino 27,9 %) v primerjavi z učenci, ki med demonstracijskim eksperimentom 

delovnega lista niso uporabljali (2/9). Pri učencih brez uporabe delovnega lista med 

demonstracijskim eksperimentalnim delom pa je bila stopnja razumevanja od 12 odstotkov do 

33,3 odstotka (z aritmetično sredino 22,9 %), stopnja poznavanja eksperimentalnih spretnosti 

in veščin od 16,7 do 38,9 odstotka (z aritmetično sredino 27,8 %) in širših naravoslovnih 

kompetenc od 0 odstotkov do 16,7 odstotka (z aritmetično sredino 8,4 %).  

Iz analiza video posnetkov pouka kemije z demonstracijskim eksperimentalnim delom in 

intervjuja učencev ugotavljamo, da učenci, ki so samostojno reševali delovni list, so dosegli 

boljše razumevanje eksperimentalnega dela (od 20 do 100 odstotkov, z aritmetično sredino 

51,1 %) od učencev, ki jih je med demonstracijskim eksperimentom vodil učitelj in so 
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dosegali nižje rezultate pri razumevanju eksperimentalne naloge (od 0 do 50 odstotkov, z 

aritmetično sredino 34,4 %). Vpliv učiteljevega vodenja pri reševanju delovnih listov se ni 

izkazal pri poznavanju širših naravoslovnih kompetenc, ki je v obeh primerih slabo, niti pri 

poznavanju eksperimentalnih spretnosti in veščin. 

Tabela 2: Primer analiza učne enote po Millar (1999) shemi, raven 1. 

Raven 1 - B po Millarju – oblikovanje 

sheme/nalog/detajlov konteksta (kaj učenci 

morajo narediti) 

 

 

 

 

 

 

učinkovitost 1 

Raven 1 - C po Millarju – kaj učenci 

dejansko naredijo 

vir: delovni list vir: posnetek vir: delovni list vir: posnetek 

Naloge z 

podvprašanji se 

nanašajo na: 

• vsebinske cilje 

• cilje, vezane na 

eksperimentalno delo 

• cilje vezane na širše 

narav. kompetence 

 

Bloomova 

taksonomija: 

 III. taks. stopnja 

 I. taks. stopnja 

 I. taks. stopnja 

 III. taks. stopnja 

 II. taks. stopnja 

 III. taks. stopnja 

 III. taks. stopnja 

 

 vsebuje teorijo: NE 

 vsebuje navodila: NE 

 našteti reagenti: NE 

 našteti pripomočki: 

NE 

 

 delčna raven: NE 

 simbolna raven: NE 

 vključevanje 

učitelja  

- raven dela: 26,8 % 

- raven idej: 58,7 % 

- drugo delo: 14,5 % 

- delčna raven: NE 

- simbolna raven: DA 

 

 vključevanje 

učencev v 

eksperimentalno delo: 

NE 

 vodeno reševanje 

delovnih listov: NE 

 

 delovni listi so rešeni: 

88,2 % 

   min. = 42,9 % 

   maks. = 100 % 

 III. taks. stop. 100 % 

 I. taks. stop. 100 % 

 I. taks. stop. 100 % 

 III. taks. stop. 34,8 % 

 II. taks. stop. 91,3 % 

 III. taks. stop. 95,7 % 

 III. taks. stop. 95,7 % 

 

 pravilno rešeni delovni 

listi: 95,8 % 

   min. = 57,1 % 

   maks. = 100 % 

Bloom: 

 III. taks. stop. 95,7 % 

 I. taks. stop. 100 % 

 I. taks. stop. 100 % 

 III. taks. stop. 100 % 

 II. taks. stop. 100 % 

 III. taks. stop. 95,5 % 

 III. taks. stop. 81,8 % 

 eksp. delo 

učencev: 

- raven dela: 

16,3 % 

- raven idej: 

82,8 % 

- izguba časa: 

0,9 % 

 

 varno eksp. 

delo: NE 

uporabljajo 

zaščitne 

opreme 

Komentar UČINKOVITOSTI RAVNI 1 (B in C) 

Učitelj je za demonstracijsko eksperimentalno delo pripravil delovni list, na katerem so bile naloge različnih 

taksonomskih stopenj, predvsem naloge III. taksonomske stopnje po Bloomu. Delovni list obsega naloge, ki 

vključujejo vsebinske cilje, cilje, vezane na eksperimentalno delo, in cilje, vezane na širše naravoslovne 

kompetence. Učenci so delovne liste rešili dobro (92,1 %) in zelo velik delež učencev je delovne liste rešil 

pravilno (92,2 %). Najslabše so učenci reševali nalogo, ki je zahtevala načrtovanje eksperimentalnega dela. 

Predvidevamo, da je učenci niso rešili zato, ker je eksperimentalno delo izvajal učitelj demonstracijsko. 

Učitelj v učni enoti, namenjeni demonstracijskemu eksperimentu, porabi na ravni dela 26,8 odstotka časa ter na 

ravneh idej in miselnih dejavnosti 58,7 odstotka. Prav tako je velika izguba časa pri učitelju (14,5 %), medtem 

ko je izguba časa pri učencih 0,9-odstotna. Izgubo časa pri učitelju lahko pripišemo čakanju učencev, ko rešujejo 

naloge na delovnem listu, saj so na ravneh idej in miselnih dejavnosti porabili 82,8 odstotka časa. Učitelj pri 

eksperimentalnem delu uporablja zaščitno opremo. 

Učitelj v učni enoti ne vključuje razlage učne snovi iz kemije na vseh treh ravneh (na makroravni ter delčni in 

simbolni ravni), saj skrbi samo za vizualno zaznavo eksperimenta (na makroravni) in simbolno raven, medtem 

ko razlage o delcih ne vključi v učno enoto. 

Interpretacija povezave učinkovitosti ravni 2 z učinkovitostjo ravni 1 

Iz opazovane učne enote lahko razberemo, da se učitelj v celoti zaveda potenciala eksperimentalnega dela, saj 

navaja vse cilje, ki jih lahko dosežemo s takim načinom dela. Prav tako so učenci dosegli vse cilje, saj so bili 

rezultati pri preverjanju znanja visoki. Stalna praksa je, da učitelj ocenjuje eksperimentalno delo in pregleda 

delovne liste, zato sklepamo, da učenci eksperimentalno delo jemljejo resno, saj so dobro rešili delovni list, 

čeprav jih učitelj med reševanjem ni vodil. Učenci eksperimentalne vaje niso izvajali sami, ampak so spremljali 
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učiteljevo demonstracijo. Iz podatkov razberemo, da so učitelj in učenci večino časa namenili ravnema idej in 

miselnih dejavnosti. Pri učencih je prišlo do osmišljanja razumevanja eksperimenta in uporabnosti v vsakdanjem 

življenju.  

Kognitivna obremenitev učencev je pri demonstracijskem eksperimentu močno zmanjšana, saj je neposredno 

eksperimentalno delo preneseno na učitelja, učencem se ni treba spominjati spretnosti, spremljati navodil, si 

zapomniti imen pripomočkov in reagentov ter teorije.  

 

Analiza pregleda delovnih listov je pokazala, da učitelji ne pripisujejo pomena vodenemu 

povezovanju makroravni z ravnjo delcev in simbolov. Samo en učitelj (1/7) je na delovnem 

listu, ki so ga uporabljali učenci med demonstracijskim eksperimentalnim delom, pripravil 

nalogo z delci in štirje učitelji (4/7) so pripravili naloge na simbolni ravni.  

Analiza video posnetkov pouka kemije z demonstracijskim eksperimentalnim delom in 

intervjuja učencev kaže, da kadar so bili učenci vključeni v izvajanje demonstracijskega 

eksperimentalnega dela, je bila stopnja razumevanja od 0 do 33 odstotkov (z aritmetično 

sredino 22,2 %), stopnja poznavanja širših naravoslovnih kompetenc od 0 odstotkov do 16,7 

odstotka (z aritmetično sredino 5,6 %), ko je učitelj sam eksperimentiral, pa je bila stopnja 

razumevanja od 12,5 odstotka do 100 odstotkov (z aritmetično sredino 45 %), stopnja 

poznavanja širših naravoslovnih kompetenc od 0 do 75 odstotkov (z aritmetično sredino 

32,5 %). Pri poznavanju eksperimentalnih spretnosti in veščin te razlike ni.  

Na podlagi zbranih rezultatov analiz video posnetkov pouka kemije z demonstracijskim 

eksperimentalnim delom neposrednega vpliva učinkovitosti demonstracijskega 

eksperimentalnega dela na vključevanje učitelja na ravni miselnih dejavnosti in idej v pouk 

kemije lahko razberemo, da učenci, pri katerih se učitelji na ravni idej in miselnih dejavnosti 

vključujejo in je več kot 50 odstotkov časa namenjenega eksperimentalnemu delu, dosegajo 

višjo stopnjo razumevanja eksperimentalne naloge (od 12,5 odstotka do 100 odstotkov, z 

aritmetično sredino 42,7 %) v primerjavi z učenci, katerih učitelji se na ravni idej in miselnih 

dejavnosti vključujejo manj kot 50-odstotno in dosegajo stopnjo razumevanja od 0 odstotkov 

do 37,5 odstotka (z aritmetično sredino 18,8 %). Pri poznavanju eksperimentalnih spretnosti 

in veščin ter širše uporabe naravoslovnih kompetenc ni opazen vpliv vključevanja učitelja na 

ravni idej in miselnih dejavnosti. 

Iz opazovanja razredne interakcije podobno ugotavljamo, da učenci, ki so več časa, 

namenjenega eksperimentalnemu delu, vključeni na ravni idej in miselnih dejavnosti, 

dosegajo boljše razumevanje eksperimentalne naloge (od 0 do 100 odstotkov, z aritmetično 

sredino 41,5 %) in širše naravoslovne kompetence (od 0 do 75 odstotkov, z aritmetično 

sredino 30,2 %) v primerjavi z učenci, ki so manj kot 50 odstotkov časa, namenjenega 

eksperimentalnemu delu, vključeni na ravni idej in miselnih dejavnosti. Ti dosegajo pri 

razumevanju eksperimentalne naloge od 12,5 do 33,3 odstotka (z aritmetično sredino 22,9 %) 

in pri poznavanju naravoslovnih kompetenc 0 odstotkov. 

 

4. Zaključek 

Glede vpliva  razumevanja ciljev eksperimentalnega dela iz strani učiteljev kemije in na 

izvedbo demonstracijskega eksperimentalnega dela lahko povzamemo, da se največ učiteljev 

zaveda le vsebinskih ciljev.  

Pri analizi rezultatov se izkaže, da so med ključnimi parametri učinkovitega 

demonstracijskega eksperimentalnega dela priprava delovnega lista, zahtevnost nalog na 

delovnem listu in samostojno reševanje delovnih listov.  

Na podlagi analize podatkov ugotavljamo, da vključevanje učencev v demonstracijsko 

izvedbo eksperimenta ne prinaša boljših rezultatov.  

Analiza rezultatov kaže, da kadar se učenci in učitelji vključujejo v demonstracijsko 

eksperimentalno delo več kot 50 odstotkov časa namenjenega eksperimentalnemu delu na 
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ravni idej in miselnih dejavnosti, boljše znanje dosegajo učenci po končanem 

demonstracijskem eksperimentalnem delu. 

Izkaže se, da so za učinkovitost demonstracijskega eksperimentalnega dela bistvene tudi 

formalne okoliščine, npr. ali je znanje in kompetence pridobljene pri eksperimentalnem delu 

tudi ovrednotene z oceno. 

 

Pri izpeljavi modela za učinkovito izvedbo demonstracijskega eksperimentalnega dela 

učencev pri pouku kemije smo kot ključne prepoznali naslednje dejavnike: 

1. Učiteljevo celostno razumevanje ciljev eksperimentalnega dela. 

2. Ustrezno zasnovo učnega gradiva (delovnega lista, nalog I., II. in III. taksonomske 

stopnje po Bloomovi taksonomiji; povezovanje makroravni ter delčne in simbolne 

ravni). 

3. Izvedbo učne ure, ki vključuje demonstracijski eksperiment: 

a) Samostojno reševanje delovnih listov. 

b) Učenci se ne vključujejo v demonstracijsko eksperimentalno delo. 

c) Več vključevanja učitelja na ravni idej in miselnih dejavnosti ter več vključevanja 

učencev na ravni idej in miselnih dejavnosti. 

č) Širše delovanje učitelja v razredu pri izvedbi eksperimentalnega dela (ocenjevanje 

eksperimentalnega dela, skrb za sistematično razvijanje za varno eksperimentalno 

delo, obseg eksperimentalnega dela pri pouku kemije). 
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