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POVZETEK 
Učenje naravoslovja, še posebno kemije, je zahteven proces, predvsem zaradi 
abstraktnosti kemijskih pojmov, toda vsak otrok ima željo po učenju, ki pa se med 
šolanjem začne povezovati s trdim delom, in tako nekateri učenci izgubijo motivacijo 
za nadaljnje učenje.  
Učitelji učencem motivacije ne morejo dati, lahko pa vzpodbudijo njihov interes za 
učenje učne vsebine. 
Zgodovina razvoja kemije učencem lahko predstavlja dodatno motivacijo in spodbudo 
za učenje tako kemije kot tudi drugih naravoslovnih znanosti. Študije kažejo, da 
vsebine zgodovine razvoja kemije vplivajo tudi na izboljšanje oziroma odpravljanje 
napačnih razumevanj, ki si jih učenci oblikujejo med učnim procesom.  
Učne ure, ki kot dodatno popestritev ali razlago vključujejo kontekst zgodovine razvoja 
kemije, naj bi učencem olajšale razumevanje učne vsebine. Poznavanje zgodovine 
razvoja kemije ima tudi velik pomen za razvoj naravoslovne pismenosti, vendar je 
potrebno s spoznavanjem te vsebine začeti dovolj zgodaj. 
Namen magistrskega dela je pokazati, da je znanje učencev slovenskih osnovnih šol 
o zgodovini razvoja kemije zelo pomanjkljivo, in poudariti pomembnost vključevanja v 
učni načrt in uporabe konteksta zgodovine razvoja kemije pri pouku kemije ter hkrati 
tudi pojasniti njegovo učinkovitost pri olajšanju razumevanja učnih vsebin z vidika 
učencev in učiteljev. 
Empirični del magistrskega dela vsebuje raziskavo, ki je bila opravljena ob koncu 
šolskega leta 2015/16 med učenci, ki so zaključevali deveti razred osnovne šole, in 
šestimi učitelji, ki poučujejo kemijo na slovenskih osnovnih šolah v devetem razredu. 
Učenci so izpolnjevali dva vprašalnika, in sicer Vprašalnik o razlogih za učenje kemije 
(VRUK) in Vprašalnik o zanimanju za razvoj zgodovine kemije (ZRZK). Učenci so rešili 
tudi preizkus znanja o zgodovini razvoja kemije (PZRK). Z vsakim izmed šestih 
slovenskih osnovnošolskih učiteljev kemije je bil opravljen intervju. Izkazalo se je, da 
je znanje učencev na področju zgodovine razvoja kemije zelo šibko in da je sam 
kontekst zgodovine razvoja kemije zelo redko vključen v učne ure kemije, pogosteje 
se ga vključuje v kemijske izbirne predmete, vendar teh predmetov ne obiskujejo vsi 
učenci.  

KLJUČNE BESEDE 
 
zgodovina razvoja kemije, kontekst, interes, motivacija, naravoslovje, osnovnošolci, 
učitelji kemije, pouk kemije 
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ABSTRACT 
Learning natural sciences, especially chemistry, is a difficult process, mainly because 
of the abstract content and concepts, but every child is born with a wish to learn. 
However, when they begin to associate learning with hard work in school, they lose 
motivation for learning. Teachers cannot motivate their students, but they can 
encourage their interest in learning. 
History of chemistry can be an additional motivator and encouragement to learn 
chemistry as well as other natural sciences. 
Studies have shown that learning about the history of science can improve or remove 
the wrong notions that students develop during the learning process. 
Classes that use history of chemistry to add variety or explain content through context 
are meant to facilitate the students’ understanding of the material. Knowing the history 
of the chemistry also holds great meaning for the development of scientific literacy, but 
it is important that students start learning about this content early enough. 
The purpose of this master's thesis is to show that Slovenian students have inadequate 
knowledge about the history of chemistry and to emphasize the importance of using 
lessons from history of chemistry in chemistry classes and curriculums for elementary 
schools as well as the effectiveness of the context of the history of chemistry for 
facilitating the understanding of learning content. 
The empirical part includes the research that was conducted at the end of school year 
2015/16 among students that were ending ninth grade of Slovenian elementary school 
and six Slovenian elementary chemistry teachers. 
Students answered two questionnaires: a questionnaire about Reasons for Learning 
Chemistry (LRC) and a questionnaire about Interest for History of Chemistry (HIC). 
Students also got tested in their Knowledge of the History Chemistry (KHC). Every one 
of the six Slovenian elementary school chemistry teachers were interviewed.  
It has been shown that students know very little about history of the development of 
chemistry and that the context of history of Chemistry is rarely included in chemistry 
classes, more often it is included in elective chemistry courses, but these are the 
courses not all students participate in.  

KEY WORDS 
 
history of chemistry, context, interest, motivation, science, elementary school students, 
chemistry teachers, chemistry class 
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1 UVOD 
Učenci naj bi bili manj motivirani za učenje naravoslovnih predmetov, zato ni nič 
čudnega, če rečemo, da je kemija med učenci osnovnih šol eden izmed najmanj 
priljubljenih predmetov. Kemija obsega mnogo abstraktnih vsebin in pojmov, ki 
učencem otežujejo razumevanje učne vsebine. Za učitelje kemije to predstavlja še 
dodaten pedagoški izziv, torej kako vzpodbuditi njihovo zanimanje za učenje kemije. 
V pomoč pri vzpodbujanju zanimanja za znanost in samo kemijo je učiteljem lahko v 
veliko pomoč kontekst zgodovine razvoja kemije. Vsebine, vezane na zgodovino 
kemije in njen razvoj, naj bi učencem omogočale lažje razumevanje učnih vsebin, 
odpravile morebitne napačne predstave, ki se jim vzpostavijo tekom učenja, prav tako 
pa naj bi vsebine vezane na zgodovino razvoja kemije učencem predstavljale dodatno 
motivacijo oziroma spodbudo za učenje kemije in za morebitno dodatno samostojno 
učenje oziroma raziskovanje sveta kemije. 
Namen magistrskega dela je na podlagi izsledkov empirične raziskave pokazati, da je 
znanje slovenskih osnovnošolcev o zgodovini razvoja kemije zelo pomanjkljivo, kljub 
temu, da jih zgodovina razvoja kemije zanima. Poudariti želimo pomembnost uporabe 
konteksta zgodovine razvoja kemije pri pouku kemije v osnovnih šolah, kot tudi 
pomembnost vključenosti v sam učni načrt. 
V teoretičnem delu je predstavljen pomen motivacije za učenje kemije, pomen 
konteksta o zgodovini razvoja kemije za pouk kemije, vpliv na naravoslovno pismenost 
ter primeri in pomen vključevanja konteksta zgodovine v pouk in učne načrte v tujini. 
Empirični del pa predstavlja analizo podatkov, ki smo jih pridobili v raziskavi, ki je bila 
opravljena med učenci in učiteljih kemije devetih razredov slovenskih osnovnih šol. 
Pridobljene informacije bodo učiteljem podale informacije o pomembnosti vključevanja 
konteksta zgodovine razvoja kemije v pouk kemije. 
Prikazan bo tudi pomen vključevanja ciljev s področja razvoja zgodovine kemije v učni 
načrt in pomembnost obravnave konteksta zgodovine razvoja kemije pri samem pouku 
kemije v osnovni šoli.   
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2 TEORETIČNI UVOD 
 

2.1 MOTIVACIJA  
Znano je, da se učenci v osnovi radi učijo, saj je vsak otrok rojen z željo po raziskovanju 
in učenju. Učencem motiviranost za učenje naravoslovja (Weiss in Fortus, 2011) in 
zlasti kemije (Zusho, Pintrich in Coppola, 2003) postopoma pada s prehajanjem po 
vzgojno-izobraževalni vertikali, saj se učenje začne povezovati z trdim delom, zato 
nekateri učenci delno ali pa povsem izgubijo motivacijo za nadaljnje učenje. 
Ravno tu se namreč pojavi mnogo novih vlog, ki jih učenci prevzemajo, in s tem dobijo 
tudi večjo odgovornost, zato tukaj začnemo opažati, da za večino dejavnosti, s katerimi 
se ukvarjamo tako rekoč od otroštva naprej, nimamo več tako imenovane notranje 
motivacije (Juriševič, 2014). 
Pravimo, da je večina učencev tako zgolj fizično prisotna v razredu, z mislimi pa 
dejansko ne sledijo obravnavani učni snovi. Raziskovalci (Stipek in Seal, 2001) so 
ugotovili, da je znanje pri učencih, ki se z veseljem učijo, mnogo boljše in tudi bolj 
poglobljeno ter dolgotrajnejše. Zato je izjemnega pomena, da se pri učencih vzpodbudi 
motivacija. Učitelji morajo spodbujati notranjo motivacijo, hkrati pa zagotavljati, da tudi 
zunanja motivacija podpira učenje (Woolfolk, 2002).  
Učencem pa motivacije ne moremo dati, saj je ta že v njih, lahko jo zgolj spodbudimo 
(Juriševič, 2012). Juriševičeva (2012) motivacijo opisuje kot čustveno, vedenjsko in 
miselno naravnanost za učenje. Motivacijo je mogoče meriti zgolj preko vedenjskih 
sprememb. Glavne sestavine motiviranega vedenja pa naj bi bile: (1) vztrajnost,  
(2) učinkovitost, (3) povečanje delovne energije, (4) usmerjenost k cilju in (5) samo 
spreminjanje vedenja (Lamovec, 1986).  
Vsak učitelj pa se mora zavedati pomena motivacije za uspešno učenje. Poleg tega, 
da je izjemnega pomena dejstvo, da se znamo učiti, zelo velik pomen pripisujemo tudi 
pripravljenosti usmerjanja svoje energije v doseganje ciljev, ki so zastavljeni, in 
vztrajnosti. Stopnja in vrsta motivacije namreč določata temeljitost učenja in trajnost, 
uporabnost ter poglobljenost znanja (Marentič Požarnik, 2003). 
Učna motivacija je posebna vrsta motivacije, učenec pa jo s svojim vedenjem izraža v 
situacijah učenja. Motivacija je v tesni zvezi s samim učenjem oziroma kognitivnimi ter 
metakognitivnimi procesi, ki pri učenju sodelujejo (Juriševič, 2014). 
Učna motivacija se izraža predvsem v odnosu učencev do učenja in v raznolikosti 
samih pristopov do učenja. Učna motivacija predvsem na konceptualni ravni spodbuja 
k višjim oblikam učenja in k bolj kakovostnemu znanju. Motivacija je torej opredeljena 
kot posredniška spremenljivka učne uspešnosti, s šolskimi ocenami pa je v šibkem 
pozitivnem odnosu (Juriševič, 2014).  
Ryan in Deci (2002) menita, da imajo samo strogost in togost šolskega sistema ter 
njegova storilna naravnanost demotivirajočo vlogo, ki pri večini učencev ne omogoča 
izboljšanja učne uspešnosti. Učenci tako ne morejo dobiti občutka avtonomije oziroma 
samostojnosti, ki pa je pogoj za kakovostno učenje. Občutek avtonomije učenec začuti, 
ko ugotovi, da pobuda za učenje prihaja iz njega samega in jo sam lahko tudi regulira. 
Avtorja Ryan in Deci (2002) tako tudi za razvijanje učenčeve avtonomnosti priporočata 
osem pristopov oziroma metod, in sicer: 
(1) omogočanje izbire, (2) spodbujanje eksperimentiranja in dajanja pobud, (3) 
spodbujanje spoprijemanja z izzivi, raziskovanje novih idej in vztrajanje pri zahtevnih 
nalogah, (4) omogočanje optimalnih izzivov, (5) posredovanje povratnih informacij,  
(6) smiselno utemeljevanje pričakovanega vedenja, (7) sprejemanje čustev in 
(8) organiziranje sodelovalnega učenja. 
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2.2 MOTIVACIJA ZA UČENJE KEMIJE IN TEŽAVNOST KEMIJE 
Učenje naravoslovja in kemije je že samo po sebi zahteven proces zaradi abstraktnosti 
pojmov, ki se ob tem pojavljajo. Velik del učencev se kemije v šoli veseli zgolj zaradi 
eksperimentov in aktivnosti, ki so vezane na eksperimentalno delo (Devetak, 2012). 
Razumevanje pojmov in naravoslovnih pojavov je zasnovano na procesih opazovanja, 
eksperimentiranja in na razlagi s tem povezanih opažanj. Trojna narava kemijskih 
pojmov je ravno na tem področju abstraktna in težavna. Razlaga izhaja iz 
makroskopske ravni opažanj in temelji na razlagi in razumevanju sveta delcev, kar 
imenujemo submikroskopska raven. Tako makroskopsko kot tudi submikroskopsko 
raven povežemo na simbolni ravni, ki predstavlja simbole elementov, formule spojin in 
raznorazne zapise kemijskih enačb ter morebitne shematske ali grafične predstavitve, 
ki omogočajo lažje interpretacije. Za predstavitev in razumevanje naravoslovnih 
pojmov je potrebno povezovanje vseh treh ravni, kar imenujemo trikotnik narave 
naravoslovnih pojmov. Ta pa nam podaja tudi njihovo prepletanje in soodvisnost 
(Glažar in Devetak, 2014). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 1: Model soodvisnosti treh ravni naravoslovnih pojmov (model STRP). 

Povezava vseh treh ravni posamezniku omogoči oblikovanje ustreznega mentalnega 
modela oziroma miselne predstavitve za določen naravoslovni pojav ali pojem. Pri tem 
so učencem v pomoč lahko različne vizualizacijske metode (Glažar in Devetak, 2014). 
Pri učenju in tudi poučevanju naravoslovnih pojmov je pomembno, da z uporabo 
ustreznih učnih pristopov in pripomočkov učitelj učencem poda trojno naravo kemijskih 
pojmov. 
Submikroskopske predstavitve so pri razlagi redko vključene, kar posledično pri 
učencih mnogokrat izzove napačna razumevanja. Svet delcev pa je za učence povsem 
abstrakten, ker ga ne vidimo, razmišljanje o naravoslovnih pojavih in pojmih pa je 
pogosto omejeno zgolj na makroskopsko zaznavanje (Glažar in Devetak, 2014). 
Ravno zaradi težavnosti in abstraktnosti je padec motivacije za učenje naravoslovnih 
znanosti, posledično tudi kemije, mogoče zaznati tako v Sloveniji, kot tudi po svetu.  
Raziskovalca Vedder-Weiss (2011) in Fortus (2012) sta ugotovila, da imajo učenci, ki 
imajo pri izbiri učnih vsebin več svobode, pri pouku bolj sproščeno vzdušje, in da se 
ne učijo zgolj zaradi ocen, ampak za življenje, saj se zavedajo, da jim bo to znanje 
nekoč koristilo, zato imajo tudi večjo motiviranost za učenje naravoslovnih vsebin. 
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Motivacija učencev za učenje naravoslovja in kemije se lahko spodbudi in veča, kadar 
učitelj učne vsebine osmisli tako, da v njih učenci najdejo uporabnost in pomembnost 
(Singh, Granville in Dika, 2002). 
Številni učitelji in raziskovalci (Begadaze, 2014; Krnel, 2014; Leite, 2002) menijo, da bi 
bilo motivacijo za učenje kemije pri učencih dobro spodbuditi tudi s pomočjo rabe 
konteksta o zgodovini razvoja kemije. Kontekst o zgodovini razvoja kemije učiteljem 
kemije omogoča, da bi v svoje delo vključili mnogo več aktivnosti, ki bi vsebovale tako 
eksperimentalno kot tudi raziskovalno delo, ki učence dodatno pritegneta in pri njih 
spodbudita željo oziroma motivacijo za nadaljnje učenje kemije. 
Kupatadze, Begadaze in Gverdtsiteli (2014) v članku opisujejo težave z motivacijo za 
učenje kemije, ki jih opažajo pri različnih starostnih skupinah učencev.  
Kemija je eksperimentalna znanost in kot takšna učence seveda najbolj motivirajo 
različni eksperimenti, saj nekateri učenci kljub temu, da ne razumejo procesa 
dogajanja pri eksperimentih, uživajo v samem vizualnem delu eksperimenta. Avtorji 
Kupatadze, Begadaze in Gverdtsiteli (2014) prav tako ugotavljajo, da učence 
predvsem v uvodnih urah zelo motivira in pritegne zgodovina razvoja kemije. 
Predstavitev najbolj zanimivih dejstev konteksta o zgodovini razvoja kemije in nekaj 
najbolj znanih znanstvenikov učence zelo zanima. 
Uvod v zgodovino razvoja kemije se začne z alkimijo, ki je učencem izredno zanimiva, 
zato je ravno alkimija zelo dober vir motivacije za učence. Kemija in alkimija sta zelo 
dobro povezani preko mineralogije, kar je mogoče pri kontekstu o zgodovini razvoja 
kemije zelo dobro uporabiti, saj se jo lahko dobro poveže z vsakdanjim življenjem 
oziroma z minerali, ki jih učenci poznajo iz vsakdanjega življenja (Kupatadze in drugi, 
2014). 
 

2.3 UPORABA UČENJA Z RAZISKOVANJEM PRI POUKU KEMIJE IN 
KONTEKST RAZVOJA KEMIJE 

Za učenje naravoslovja z raziskovanjem oziroma za raziskovalno učenje naravoslovja 
v tuji literaturi najdemo številne izraze, kot so na primer »Inquiry-Based Learning 
(IBL)«, »Inquiry-Based Science Education (IBSE)« in »Inquiry Learning (IL)«. 
Za uporabo procesa učenja z raziskovanjem je potrebno predhodno načrtovanje, saj 
se morajo učitelji zavedati, da metoda »učenje z raziskovanjem« poudarja številne 
aktivnosti učencev, med katerimi pa so najpomembnejše: (1) načrtovanje poteka 
raziskovanja, (2) predvidevanje pričakovanih rezultatov, (3) preverjanje spremenljivk v 
načrtu poteka raziskovanja, (4) načrtovanje kemikalij in potrebščin, ki so potrebne za 
izvedbo eksperimenta, ki ga načrtujemo, (5) spremljanje in beleženje meritev 
eksperimenta, (6) pisanje poročila o poteku raziskovanja in (7) podajanje rezultatov 
celotnega raziskovalnega procesa.  
Hkrati se moramo zavedati, da zgolj reševanje v naprej pripravljenega delovnega lista 
z vnaprej načrtovanimi koraki še ni učenje z raziskovanjem. Pri načrtovanju učenja z 
raziskovanjem je najpomembnejše, da se zavedamo bistva uporabe te metode učenja, 
ki vključuje proces izgradnje učenčevega znanja s pomočjo učitelja. Raziskovalno 
učenje je tako tesno prepleteno tudi z razvijanjem socialnih veščin, na primer stikov 
učenec–učenec, učenec–učitelj in z oblikovanjem vrlin, kot so na primer 
eksperimentalna spretnost in vztrajnost ter iznajdljivost (Wissiak Grm, 2014). 
Učitelj se lahko odloči za različno stopnjo vključenosti učenca v proces z izbiro ene 
izmed treh oblik raziskovalnega učenja: (1) strukturirana oblika, (2) vodena oblika ali 
(3) odprta oblika. 
Navedene oblike se med seboj razlikujejo predvsem v količini definiranja spremenljivk 
v procesu učenja z raziskovanjem. 
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Te spremenljivke so: (1) definiranje raziskovalnega problema – ta je lahko opredeljen, 
delno opredeljen ali pa neopredeljen, (2) opredelitev seznama potrebščin in kemikalij 
– ta je lahko opredeljen, delno opredeljen ali pa neopredeljen, (3) definiranje stopenj 
dela – te so lahko načrtovane, delno načrtovane ali povsem nenačrtovane in (4) 
podajanje predvidenih rešitev – rešitve so lahko opredeljene (te opredeli učitelj) ali pa 
neopredeljene (te opredeli učenec) (Wissiak Grm, 2014). 
Učencem v osnovni šoli na višji stopnji lahko v namen razvijanja naravoslovne 
pismenosti omogočimo tudi učenje z raziskovanjem, za katerega pa lahko s pridom 
uporabimo ravno kontekst o zgodovini razvoja kemije oziroma naravoslovne znanosti. 
Učenje z raziskovanjem učitelji pogosto izvajajo preko zastavljanja tako imenovanih 
»avtentičnih nalog«. Učenec se tako v procesu učenja sam postavi v kožo 
raziskovalca, ki išče odgovore na številna »znanstvena vprašanja«. Učenec 
raziskovalec lahko tako sam pride do številnih rezultatov in ugotovitev, ki mu dodatno 
spodbudijo zanimanje in motivacijo za naravoslovne znanosti, tudi kemijo (Wong, 
2008; Krnel, 2014).  
Kot uspešen način približanja konteksta o zgodovini razvoja kemije učencem je tudi 
Kupatadze (2014) izpostavil učenje z raziskovanjem s pomočjo različnih mitov, legend 
oziroma zgodbic iz kakšnega specifičnega področja kemije, ki so učence postavile na 
pot samostojnega raziskovanja konteksta o zgodovini razvoja kemije, kateremu so 
nato sledile tudi predstavitve pridobljenih rezultatov ugotovitev (Kupatadze in drugi, 
2014). 
 

2.4 ZGODOVINA RAZVOJA KEMIJE 
V tem poglavju želimo na kratko izpostaviti bistvene poudarke iz konteksta zgodovine 
razvoja kemije, ki se glede na predhodno analizo tudi največkrat pojavljajo v slovenskih 
osnovnošolskih učbenikih kemije in ki so bili vključeni tudi v preizkus znanja o 
zgodovini razvoja kemije za devetošolce (Oder, 2015). 
 
 
 

 
Slika 2: Pregled nekaterih glavnih prelomnic v zgodovini razvoja kemije. 
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2.4.1 ALKIMIJA IN IATROKEMIJA 
Alkimija in iatrokemija je poglavje o zgodovini razvoja kemije, ki ga obravnava večina 
slovenskih osnovnošolskih učbenikov kemije. To poglavje velja tudi za enega bolj 
motivirajočih in zanimivih za učence. 
To obdobje je učencem zelo zanimivo predvsem zaradi osnovnih ciljev alkimistov: 
(1) s pomočjo kamna modrosti pridobiti zlato iz drugih kovin in 
(2) odkriti večno življenje z eliksirjem mladosti. 
Ko je Marija Terezija (1717–1780) strogo prepovedala izvajanje alkimističnih 
poskusov, je alkimija leta 1777 zamrla. Izkušnje, ki so jih pridobili s pomočjo alkimije, 
so s pridom uporabili v kemijski tehnologiji in medicini – tako se je razvila iatrokemija. 
Značilnost iatrokemije je bila obravnava človeškega telesa kot kemijskega laboratorija, 
življenje pa je bilo zanje kemijski proces (Oder, 2015). 
 

2.4.2 SODOBNA KEMIJA 
V tem obdobju je deloval Robert Boyle (1627–1691), ki je v knjigi Skeptični kemik (ang. 
Sceptical Chymist) prvič opredelil pojme element, spojina, zmes, … 
Za »očeta sodobne kemije« imenujemo pomembnega francoskega kemika, to je 
Antoine Laurent Lavoisier (1743–1794), katerega največji dosežek je slavni Zakon o 
ohranitvi mase, ki ga tudi omenjajo vsi osnovnošolski učbeniki za kemijo, ki so potrjeni 
v Sloveniji (Oder, 2015). 
 

2.4.3 KEMIJA V 19. IN 20. STOLETJU 
V tem času začne kemija doživljati vedno večji razcvet in pomembni mejniki v kemijski 
znanosti se kar vrstijo. 
Izpostavili bomo zgolj tiste najpogosteje omenjene v slovenskih osnovnošolskih 
učbenikih kemije: 

 John Dalton (1766–1844), angleški kemik, znan kot zagovornik atomske teorije, 

ki pravi, da so vse snovi v naravi zgrajene iz atomov, poznan tudi po zakonu o 

večkratnih razmerjih, po njem se imenuje tudi bolezen barvna slepota ali 

daltonizem. 

 Amadeo Avogadro (1776–1856), italijanski kemik in fizik, ki je ugotovil, da vsak 

plin pri določeni temperaturi in tlaku vsebuje enako število delcev, kar danes 

poznamo pod pojmom Avogadrova konstanta, prvi je v kemijo uvedel tudi pojem 

molekula leta 1811. 

 Jacob Jöns Berzelius (1779–1848), švedski kemik, ki je leta 1808 napisal prvi 

kemijski učbenik, odkril je elemente selen, torij, silicij in cerij. Z rezultati svojih 

poskusov, ki jih je izvajal s svojimi študenti, je določil atomsko maso za skoraj 

vse do takrat poznane elemente. 

 Joseph Priestley (1733–1804), angleški teolog, kemik in fizik. Priestley je 

poznan kot odkritelj kisika. Kisik je izoliral v plinski fazi, zasluge za odkritje pa 

tu pripisujemo Carlu Wilhelmu Scheeleju (1742–1786) ter Antoinu Laurentu 

Lavoisierju (1743–1794). Priestley je bil tudi velik zagovornik flogistonske 

teorije. 

 Dimitrij Ivanovič Mendelejev (1834–1907), ruski kemik, ki je poznan tudi kot 

»oče sodobnega periodnega sistema«. Napisal je knjigo Organska kemija in 

učbenik Osnove kemije. Ob pisanju omenjenega učbenika je spoznal, da v 

organski kemiji manjka red oziroma nekakšna organizacija. Tako se je začela 
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težnja po periodnem sistemu elementov. Leta 1870 je sestavil prvi periodni 

sistem elementov, kar je tudi njegov največji dosežek. Ugotovil je, da si lastnosti 

elementov sledijo v ponavljajoči se oziroma periodni odvisnosti od svoje 

atomske mase, in tako je do tedaj znanih 62 elementov razvrstil v periodni 

sistem elementov po naraščajoči atomski masi. Zelo pomemben uspeh je bila 

tudi napoved treh elementov in njihovih lastnosti, ki pa so jih kasneje 

poimenovali po deželah, kjer so jih odkrili, in sicer Ge – germanij, Sc – skandij 

in Ga – galij. Po Mendelejevem se imenuje tudi 101. kemijski element – 

radioaktivna kovina s simbolom Md in z imenom mendelevij. 

 Marie Skłodowska-Curie (1876–1934), prva ženska dobitnica Nobelove 

nagrade za fiziko leta 1903. Skupaj s svojim možem Pierrom Curiejem (1859–

1906) je proučevala radioaktivne snovi. Leta 1898 sta odkrila, da uranova ruda 

vsebuje neznano snov, ki je bolj radioaktivna od urana, ki je pridobljen iz nje. 

Zaključila sta, da mora uranova svetlica vsebovati neko novo neznano snov, in 

tako sta napovedala obstoj novega elementa. Leta 1902 sta po dolgem 

raziskovanju in prečiščevanju radijevega klorida odkrila dva nova kemijska 

elementa Po – polonij, ki sta ga tako poimenovala po Mariejini rodni Poljski, in 

Ra – radij zaradi njegove močne radioaktivnosti. Za odkritje ter nadaljnje 

preučevanje radija in polonija je nato leta 1911 prejela tudi Nobelovo nagrado 

za kemijo. 

 Ernest Rutherford (1871–1937), novozelandski kemik, poznan tudi pod imenom 

»oče atomske fizike«. Rutherford je dokazal, da z radioaktivni razpadom 

elementi razpadejo v stabilnejše izotope. Radioaktivnost je razdelil na alfa, beta 

in gama sevanje, za kar je leta 1908 prejel tudi Nobelovo nagrado. Njegov 

najbolj poznan dosežek je Rutherfordov model atoma. 

 Wallace Hume Carothers (1896–1937), ameriški kemik, katerega glavno 

področje raziskovanja je bila organska kemija, najpomembnejši dosežek pa 

sinteza najlona. 

 Friedrich Wöhler (1800–1882), nemški kemik, leta 1828 je z reakcijo kalija in 

berilijevega klorida izoliral berilij. Velja za začetnika organske kemije, leta 1828 

je namreč s sintezo sečnine dokazal, da lahko tudi umetno, to je brez vpliva 

živih organizmov, iz anorganskih spojin nastanejo organske spojine. 

 Niels Bohr (1885–1962), danski fizik, najbolj znan po kvantno-mehanskem 

modelu atoma, imenovanem tudi Bohrov modela atoma.  

  Alexander Fleming (1881–1955), škotski farmakolog, botanik in biolog. Fleming 

je objavil mnogo člankov o kemoterapiji, imunologiji in bakteriologiji. Njegova 

najbolj poznana dosežka sta odkritje encima lizocim (1922) in izolacija 

antibiotika penicilin (1928). 

 Joseph John Thompson (1856–1940), angleški fizik, poznan po odkritju 

elektrona. Leta 1904 je postavil tudi model atoma, ki se po njem imenuje 

Thompsonov model atoma, porazdelitev negativno nabitih delcev v atomu pa je 

opisal, da naj bi bili razporejeni kot rozine v angleškem pudingu. 
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 Friedrik Pregl (1869–1930), bolj poznan tudi kot Fritz Pregl, slovensko-avstrijski 

zdravnik in kemik. Razvil je natančno metodo za kvantitativno organsko 

mikroanalizo, in s tem dosežkom omogočil hiter napredek organske kemije v 

20. stoletju. Leta 1923 je prejel tudi Nobelovo nagrado za kemijo in postal prvi 

Nobelov nagrajenec slovenskega rodu. 

 

2.5 POMEN KONTEKSTA ZGODOVINE RAZVOJA KEMIJE ZA POUK 
KEMIJE 

Učenje znanosti, predvsem kemije in naravoslovja, je vse pogosteje usmerjeno zlasti 
v učenje z razumevanjem (Krnel, 2014; Oder, 2015).  
Poučevanje, kot ga poznamo, naj ne bi povzročalo ali utrjevalo napačnih predstav pri 
učencih, saj naj bi bile razlage jasne in slikovite, a vendar se to dogaja. Pri pouku 
kemije lahko kot pomoč pri preoblikovanju morebitnih napačnih predstav učitelji 
uporabijo kontekst zgodovine razvoja kemije, kajti poznavanje tega naj bi učencem 
omogočalo lažje in boljše razumevanje učne vsebine (Krnel, 2014). 
Učenci s pomočjo konteksta zgodovine razvoja kemije določeno učno vsebino lažje 
osmislijo in jo zaključijo v neko celoto. Tako potem tudi ne gre zgolj za učenje podatkov 
in dejstev, ampak kemijska odkritja dejansko dobijo zgodbo, in ta so za mnoge učence 
osmišljena, saj mnogo učencev še vedno meni, da so določeni kemijski zakoni ali 
odkritja postavljena takšna kot so, ker si je neka oseba nekoč tako zamislila, ne 
zavedajo pa se, da je bilo za posamezno odkritje ali postavitev zakona potrebno veliko 
trdega eksperimentalnega dela (Krnel, 2014).  
Prav tako že Leite (2002) v raziskavi navaja, da je lahko kontekst zgodovine kemije 
uporabljen pri pouku kemije kot dobra učna vzpodbuda oziroma motivacija za 
obravnavo nove učne vsebine ali vsebinskega sklopa. 
Avtorica Leite (2002) tako ugotavlja, da kontekst zgodovine razvoja kemije številne 
učence privabi k poslušanju in sodelovanju pri urah kemije, hkrati pa ti učenci tudi 
mnogo več odnesejo od same učne ure. Da pa je lahko poučevanje kemije, ki vključuje 
tudi kontekst zgodovine razvoja kemije kvalitetno, pa morajo biti učitelji kemije tudi na 
tem področju zelo dobro strokovno usposobljeni, kar pa naj bi bila tudi že praksa na 
številnih univerzah po svetu (Lederman, 2000). 
Rutherford (2001) navaja, da se v Združenih državah skoraj vsi raziskovalci strinjajo, 
da bi bilo potrebno dejstva, pojme in zakonitosti pri naravoslovnih predmetih pojasniti 
ter razložiti njihovo delovanje in principe. Tako tudi Science for All Americans, 
Benchmarks for Science Literacy in National Science Education Standards, v svojih 
poročilih poudarjajo pomen poznavanja zgodovine znanosti. Zgodovina znanosti naj bi 
bila tako po njihovem nekakšno orodje za poučevanje naravoslovnih znanosti ter tudi 
zelo pomemben del znanstvene oziroma naravoslovne pismenosti (Rutherford, 2001). 
Zgodovina znanosti učencem omogoča lažje razumevanje učne vsebine, saj jo omisli 
in ji poda celoto. V ameriških šolah je zgodovina znanosti zelo malo zastopana v učnih 
procesih, saj se ji učitelji raje izognejo in obravnavajo »pomembnejše« dele znanosti, 
saj pravijo, da datumov in imen se niti ne preverja na preizkusih znanja ali pri drugih 
oblikah ocenjevanja in preverjanja znanja, poleg tega pa jih učenci tudi zelo hitro 
pozabijo (Rutherford, 2001). 
Učenje in poučevanje kemije z zgodovino in filozofijo znanosti je glede na raziskave 
(Höttecke, Cibelle Celestino, 2010) podprto s strani učiteljev, a kljub temu je eden 
glavnih vzrokov majhnega vključevanja konteksta zgodovine o razvoju kemije v pouk 
kemije tudi dejstvo, da je zgodovina razvoja kemije slabo zastopana v učbenikih in tudi 
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v učnih načrtih. Ravno učbeniki in učni načrt pa večini učiteljev služita kot glavno vodilo 
izobraževalnega procesa, zato bi se morala sprememba najprej zgoditi ravno na 
področju učnih načrtov za kemijo. 
Höttecke in Cibelle Celestino (2010) kot prednost vključevanja konteksta o zgodovini 
razvoja kemije v pouk kemije navajata tudi možnost vzpostavitve vzora predvsem za 
učenke, ki spoznavajo ženske znanstvenice, kar predstavlja morebitno dodatno 
vzpodbudo za zanimanje za naravoslovje. 
Mnogo učiteljev naravoslovja priporoča tako imenovan »story-line approach« ali 
pristop preko poučevanja s pripovedovanjem zgodb. Primer »story-line approach« je 
razvila nemška učiteljica kemije Jutta Lühl za poučevanje atomske teorije, ki se je 
odločila, da raje kot golo predstavitev Bohrovega modela atoma predstavi celotno 
zgodbo, kako se je razvijal model atoma skozi čas (Stinner in Williams, 1998).  
Pri American Nacional Science Education Standards so ugotovili, da ima zgodovina 
znanosti pomembno vlogo pri doseganju izobraževalnih ciljev na področju 
naravoslovja (Hacieminoglu, 2014). 
Hacieminoglu (2014) v članku kot prednost vključevanja zgodovine znanosti v pouk 
navaja štiri prednosti, povzete po Solomonu (1992): (1) boljše učenje naravoslovnih 
pojmov, (2) povečan interes in motivacija za učenje naravoslovnih znanosti, (3) 
predstavitev filozofije znanosti in (4) razvijanje boljšega odnosa do razumevanja 
pomembnosti socialnega pomena znanosti. 
Pomembnost vključevanja zgodovine znanosti v pouk kemije in izboljšanje 
razumevanja kemijskih pojmov pri učencih je potrdilo mnogo raziskovalcev, med njimi 
tudi Galili in Hazan (2001), ki sta vključevanje zgodovine znanosti razdelila na štiri 
kategorije: (1) ponovitev zgodovinskih eksperimentov, (2) proučevanje avtentičnih 
znanstvenih besedil ali publikacij, (3) predstavitev življenja znanstvenikov, vključno z 
zgodbami in anekdotami, ter (4) »datumi in imena«, s poudarkom na bistvenih odkritjih 
in njihovih avtorjih. 
Za poučevanje o kontekstu zgodovine razvoja kemije se je izkazalo, da znatno izboljša 
naravoslovno pismenost učencev (Solomon, 1992). 
V Turčiji vsi novi učbeniki poudarjajo pomembnost narave znanosti in naravoslovne 
pismenosti, preko vključevanja filozofije in zgodovine znanosti, prav tako se ti popravki 
vnašajo tudi v učne načrte. Učitelji v večini primerov še vedno zgodovino znanosti 
največkrat poučujejo ob predavanju snovi o zgradbi atoma, a temu posvetijo bistveno 
več pozornosti. Nekateri učitelji učencem podajo zadolžitve za izdelavo projektov o 
življenju znanstvenika in njegovih dosežkih (Hacieminoglu, 2014).  
V okviru raziskave o vključevanju zgodovine znanosti v pouk kemije, ki jo opisuje 
Hacieminoglu (2014), je bil izveden tudi intervju z različnimi učitelji kemije, ki so 
odgovarjali na vprašanje, kako in zakaj vključujejo zgodovino kemije v pouk kemije. V 
splošnem so učitelji povedali, da zgodovino znanosti v pouk naravoslovja vključujejo z 
raznimi aktivnostmi, z igranjem vlog, s pripovedovanjem zgodb, z diskusijo ali pa v 
obliki neposrednega poučevanja. 
Naravoslovno pismenost v raziskavi PISA (2008) opredelijo kot »sposobnost uporabe 
naravoslovnega znanja in procesov, ne le za razumevanje naravnega sveta, temveč 
tudi za sodelovanje v odločitvah, ki nanj vplivajo«. 
Pod naravoslovno pismenost se vključuje tudi poznavanje narave znanosti ali »nature 
of science«, ki jo Lederman (1992, 2002) opiše kot epistemologijo znanosti, znanost 
kot način vedenja ter kot vrednote in prepričanja v skladu z razvojem znanstvenega 
znanja. 
Naravoslovna pismenost obsega torej interdisciplinarno povezovanje naravoslovnih 
pojmov pri obravnavi učnih vsebin, ki so povezane z življenjskim okoljem. Zelo 
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pomembno je tudi razumevanje vseh informacij o problemih v sodobni družbi, vezanih 
na znanost, razvijanje pozitivnega odnosa do okolja in naravoslovja samega ter 
poznavanje pomena naravoslovja za trajnostni razvoj (Glažar in Devetak, 2013). 
Naravoslovna pismenost se pri otrocih začne razvijati že na predšolski ravni. Poleg 
staršev na razvoj naravoslovne pismenosti otroka med prvimi pomembno vplivajo 
ravno vzgojitelji in vzgojiteljice, kasneje pa tudi učitelji in učiteljice v osnovni šoli. Ravno 
zato bi morali imeti vsi strokovni delavci s pedagoškega področja zadostno in tudi 
kvalitetno strokovno znanje s tega področja (Ornit, Baruch in Mevarech, 2013). 
Pozitivna smer razvoja naravoslovne pismenosti je tudi uporaba konteksta o zgodovini 
razvoja kemije skozi praktični del pouka kemije, torej eksperimentalni del, ki pa je za 
učence že sam po sebi eden izmed najbolj zanimivih in motivirajočih delov kemije 
(Wong, 2008).  
Pozitivne učinke praktičnega pristopa povezovanja kemije skozi kontekst o zgodovini 
razvoja kemije je v eni izmed svojih raziskav opisoval tudi Begadze, kar se je dejansko 
izkazalo za zelo uspešno strategijo. Izbral je laboratorijski pristop in sklop 
eksperimentov, ki jih je poimenoval »The historical experiments« oziroma 
»Zgodovinski poskusi«, kar je pri učencih nenadoma vzpodbudilo dodatno zanimanje. 
Svojim učencem je najprej razložil teoretične osnove zgodnjega razvoja kemije iz časa 
alkemije. Učno uro je nadaljeval z dvema eksperimentoma. Ta dva eksperimenta sta 
bila: (1) razpad vodikovega peroksida v prisotnosti kalijevega jodida – bolj poznan pod 
imenom »Zobna pasta za slone« in (2) reakcija z manganovim dioksidom – bolj 
poznana kot reakcija »Gin v steklenici«. Ta dva eksperimenta sta se mu zdela zelo 
uporabna in motivirajoča za učence. Begadze poudari, da so razlaga in vsi 
eksperimenti potekali na zelo osnovnem nivoju, saj je šlo za predstavitev kemije in 
zgodovine razvoja kemije na nov, drugačen način, in zato na tej točki poglobljeno 
znanje kemije ni bilo potrebno (Begadze in drugi, 2014). 
Uporaba zgodovine naravoslovja pri pouku kemije na nek način promovira družben 
pomen znanosti in pojasnjuje znanstvene pristope z izseki iz zgodovine, poudarja 
počasen napredek miselnosti in odkritij. Naravoslovje in znanstvena odkritja 
predstavlja kot nenehno dogajanje in ne zgolj kot enkraten dogodek, kot si mnogi 
učenci to predstavljajo, prav tako pa prikaže pomembnost medpredmetnega 
povezovanja in prepletanja različnih vej znanosti za doseganje napredka (Matallana in 
Sanchez, 2017). 
Ko je bila leta 2004 objavljena raziskava o vključevanju zgodovine razvoja 
naravoslovja v pouk na univerzah v Združenih državah Amerike, se je pokazalo, da je 
zanimanje za zgodovino razvoja naravoslovja precejšnje, medtem ko je znanje pri 
učencih oziroma študentih precej pomanjkljivo. Številne univerze so tako v namen 
boljše ozaveščenosti učiteljev in bodočih znanstvenikov v svoje učne procese vključile 
zgodovino razvoja naravoslovja, nekatere so to storile direktno preko kemije, nekatere 
so kontekst o zgodovini naravoslovja vključile v poglavja pri splošni zgodovini, 
nekatere pa kar pri filozofiji znanosti. 
Podobna raziskava je bila med julijem 2015 in januarjem 2016 izvedena tudi v Evropi. 
V raziskavi je sodelovalo 19 držav iz Evropske unije, poleg teh pa tudi še Rusija, Srbija 
in Norveška. Pokazalo se je, da se poleg univerz v Ameriki in Avstraliji zgodovina 
razvoja kemije obravnava tudi na nekaterih univerzah v Evropi. Ugotovljeno je bilo, da 
se zgodovina razvoja kemije obravnava na desetih evropskih univerzah, na primer na 
Češkem, v Italiji in tudi v Srbiji, kjer pa je še posebej poudarjeno učenje o zgodovini 
razvoja kemije za bodoče učitelje kemije (Matallana in Sanchez, 2017).  
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2.6 UČENJE KEMIJE S KONTEKSTOM  
Učenje kemije s kontekstom ali »context based learning in Chemistry (CBL)«, kot ga 
imenujejo v tujini je pomembno, ker lahko pri učencih razvije ustrezno raven 
kemijskega znanja ter posledično vpliva tudi na razvoj naravoslovne pismenosti. 
Pokazatelj, ki nakazuje potrebo po učenju kemije s kontekstom, je tudi nizka raven 
motiviranosti za učenje kemije na vseh ravneh šolanja. Raziskave, ki so bile opravljene 
po svetu (Devetak in Glažar, 2010; Holbrook, 2010), potrjujejo, da učenci niso notranje 
motivirani za učenje kemije ali pa ne kažejo zanimanja za učenje kemije, saj ne 
razumejo kakšen pomen ima kemija za njihovo življenje. Če pa kemijo, kot jo poznamo 
v šolah, postavimo na raven kontekstnega učenja, bi se morda njihov interes za učenje 
kemije povečal.  
Devetak (2017), ki se je opiral na Kinda (2007) ter na Bennetta in Holmana (2002), 
učenje kemije s kontekstom razlaga kot: (1) uporabo vsakdanjih ali življenjskih 
informacij za učenje kemije, (2) aktiven pristop poučevanja, ki spodbuja učenje, in (3) 
predstavljanje specifičnih kemijskih pojmov znotraj učnega načrta v drugačnih 
situacijah oziroma kontekstu. 
Parchmann, Blonder in Broman (2017) nas opomnijo, da je kemija povsod okoli nas, 
in prav to daje učenju kemije s kontekstom ogromen pomen. Učenje kemije s 
kontekstom lahko potemtakem predstavlja ali uvod v neko osnovno kemijsko znanje 
ali oporo za nadaljnje poglobljeno proučevanje kemije. Kot navedejo avtorji pri učenju 
kemije s kontekstom, ne gre zgolj za zavijanje kemije v neko vsebino, ki nam kmalu 
zatem, ko tega znanja ne rabimo več, izgine iz spomina. Pomembno je, da uspemo 
povezati vsebino in kontekst skozi različne aktivnosti z namenom razvoja novih 
kompetenc pri učencu. Učenje kemije s kontekstom mora pri učencih spodbuditi 
interes za pridobivanje novih znanj in spodbuditi njihovo predznanje, ki jih bo vodilo 
skozi odkrivanje novih znanj.  
Učenec mora biti v aktivni vlogi, saj s tem povečamo njegov interes in olajšamo učenje. 
Glede na to se za učitelje in razvijalce učnega materiala oziroma učnih gradiv priporoča 
uporaba treh vrst pristopov k učenju: (1) povečanje učenčeve avtonomije – gre za 
dopuščanje možnosti odločanja o kontekstu vsebine, (2) ponuditi učencem več in 
boljše učno gradivo ter (3) aktivno vključevanje učencev v proces učenja (Devetak, 
2017; Schraw in drugi, 2001).  
Zelo pomembno pa je, da so tudi v učenje kemije s kontekstom vključene vse tri ravni 
kemijskega znanja – makroskopska, mikroskopska ter sub-mikroskopska raven. Tako 
imajo učenci boljše razumevanje in lažje razvijejo naravoslovno pismenost. Poleg tega 
lahko razvijajo miselne modele kemijskih pojmov, kjer je napačnega razumevanja  zelo 
malo ali celo nič, hkrati pa s tem zelo dobro razvijajo svojo naravoslovno pismenost 
(Devetak, 2017). 
Pri razlagi pomena konteksta tako v poučevanju in učenju, kot tudi v učnem materialu 
je velikega pomena  4C model razmerja med pojmi in konteksti v kemijskem učenju in 
poučevanju. Pri tem modelu so abstraktni kemijski pojmi implementirani v specifične 
kemijske vsebine. Te vsebine so vključene v učne načrte osnovnih in srednjih šol. 
Kontekst pa omogoča osmisliti te vsebine učnega načrta. Pri tem je mogoče uporabiti 
različne vrste konteksta, kot so na primer primeri iz narave, okoljski problemi, socio-
naravoslovni primeri, primeri iz osebnih izkušenj učencev, uporabnost kemije v 
industriji, primeri odkrivanja novega kemijskega znanja in primeri iz zgodovine kemije 
(Devetak, 2017), kar je tudi namen tega magistrskega dela. 
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Slika 3: V slovenski jezik adaptiran 4C model (Devetak, 2017). 

Uporabo konteksta razvoja kemije pri pouku kemije so že raziskovali. Dogan (2010) 
tako navaja spremembe, ki bi bile potrebne za uspešno integracijo konteksta o 
zgodovini razvoja kemije v pouk kemije. Dogan (2010) Meni, da bi moralo biti učno 
okolje spremenjeno in primerno za konstruktivno učenje. Prav tako bi bilo učenje lažje, 
če bi razredi obsegali manjše število učencev, a to je skorajda nemogoče zaradi 
financiranja, a vendar bi manjši razredi omogočali lažje funkcioniranje in komunikacijo 
med učiteljem in učenci, tako bi imeli v razredu tudi več časa za diskusije o 
eksperimentih in za same aktivne izvedbe poskusov. Prav tako Dogan predlaga 
spremembo učnega načrta. Ta naj bi se racionaliziral, in s tem učencem omogočal 
prostor oziroma čas za diskusije in za razmišljanje o učni vsebini. Dogan navede tudi 
pomembnost zadostne in kvalitetne izobrazbe učiteljev kemije, ki morajo oziroma bi 
morali učence, poleg tega, da jim predajo učno vsebino na razumljiv način brez 
ustvarjanja napačnih razumevanj, znati tudi primerno motivirati ter pritegniti k učenju 
kemije in same zgodovine razvoja kemije. 
Vključevanje konteksta o zgodovini razvoja kemije v pouk kemije oziroma v sam 
izobraževalni proces omogoča učencem, da si predstavljajo celoten razvoj kemije 
skozi stoletja in postopoma vidijo zgodovinske korake v nastajanju znanstvenih 
dosežkov in znanja, hkrati jim omogoča spoznavanje življenja znanstvenikov in 
raziskovalcev ter spoznavanje številnih preprek, s katerimi so se morali soočiti na poti 
do svojega uspeha (Önen Öztürk, 2016). 
Avtorica Önen Öztürk (2016) poudari tudi, da učitelji, ki kontekst o zgodovini razvoja 
kemije vključujejo v svoje učne ure in sam učni proces, lahko ponudijo učencem 
največ, kajti zgodovina razvoja kemije učencem predstavlja motivacijo in dodaten 
zagon tako za učenje kemije in naravoslovnih znanosti kot tudi za samo izobraževanje. 
Njena pomembnost namreč ni zgolj v motiviranju in olajšanju razumevanja učne snovi 
pri učencih, ampak je hkrati tudi dobra popotnica za življenje, saj učencem pokaže, da 
se tudi iz neuspehov in z nekaj truda lahko doseže zelo veliko.  
Vsekakor pa so vsem učiteljem kemije skupni tudi problemi, s katerimi se srečujejo pri 
vključevanju zgodovine razvoja kemije v pouk kemije. Najprej je potrebno vse vsebine 
prilagoditi stopnji učencev in vsebine vključiti direktno v pouk kemije, ali pa morebiti na 
višji stopnji postaviti samostojni predmet zgodovine kemije. Tako tudi Donovan (1979) 
opisuje takratne tehnike oziroma načine poučevanja zgodovine razvoja kemije oziroma 
znanosti. Donovan pove, da je koristno uporabljati veliko prosojnic oziroma prezentacij 
s slikami, saj te učencem zelo pomagajo, da se spopadejo z novimi neznanimi izzivi, 
ki jih prinaša zgodovina razvoja kemije.  

Pojem 

Abstrakten 

Vsebina 

Okvir 

Učni načrt 

Regulira 

Kontekst 

Stimulira 

IZ NARAVE: kemijski procesi v naravi 
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UPORABA: kemija v industriji in tehnologiji 
NOVO: raziskovanje v kemiji 

ZGODOVINSKO: zgodovina kemije 
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Učitelji morajo za poučevanje in učenje o zgodovini razvoja kemije v razredu 
vzpostaviti primerno učno okolje, v katerem je mogoče razvijati znanje vsebine, in s 
tem tudi omogočati razvoj naravoslovne pismenosti (Önen Öztürk, 2016). 
Wandersee (2002) meni, da lahko zgodovina znanosti oziroma kemije pomaga 
učiteljem kemije spoznavati in uporabljati vso kemijsko znanje v polni razsežnosti. Vse 
to pomaga učencem razumeti kemijo in naravo znanosti. Pri tem je v največjo pomoč 
to, da učenci izvedo, od kod so prišle ideje za določena odkritja in kako so se skozi 
čas razvijale, da jih danes poznamo v takšni obliki.  
Kot velik problem učenja o zgodovini razvoja znanosti Donovan (1979) že takrat 
izpostavi pomanjkanje kakovostnega učnega gradiva, ki bi tako učiteljem kot tudi 
učencem olajšal samo učenje o zgodovini znanosti, za katerega pa kaže, da je pri 
učencih vzbudilo precejšnje zanimanje. 
 

2.7 POMEN VKLJUČEVANJA KONTEKSTA O ZGODOVINI RAZVOJA 
KEMIJE V UČBENIKE IN UČNI NAČRT 

Učbenik je v Uradnem listu Republike Slovenije definiran kot osnovno učno gradivo za 
doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev ter standardov znanja, ki so opredeljeni v 
katalogu znanja oziroma učnem načrtu (Uradni list RS, št. 34/2015, 2. člen).  
S prirejeno grafično opremo in primerno metodično-didaktično organizacijo vsebin 
podpira učenje in poučevanje. Njegova struktura in vsebina omogočata udeležencem 
izobraževanja samostojno učenje ter pridobivanje različnih vrst in ravni znanja. Lahko 
je tiskan, elektronski ali tako tiskan kot elektronski (Uradni list RS, št. 34/2015, 2. člen).  
Vsak učbenik, ki je v uporabi v šolstvu, mora biti potrjen s strani pristojnega 
strokovnega sveta. »Potrdi se vsak učbenik, ki: (1) je skladen s cilji sistema vzgoje in 
izobraževanja v Republiki Sloveniji, določenimi v zakonu, ki ureja organizacijo in 
financiranje vzgoje in izobraževanja, (2) je po ciljih, standardih znanja in vsebinah 
usklajen z veljavnim učnim načrtom oziroma s katalogom znanja, (3) je skladen s 
sodobnimi spoznanji stroke oziroma strok, ki opredeljujejo predmet ali poklicno 
področje, (4) je metodično-didaktično ustrezen, (5) v skladu z normativi in merili, ki jih 
sprejme Zavod Republike Slovenije za šolstvo, prispeva k znižanju mase šolskih torbic, 
(6) je primeren razvojni stopnji in starosti udeležencev izobraževanja, (7) je jezikovno 
pravilen in ustrezen, tehnično ustrezen in estetsko ter vizualno ustrezno oblikovan 
(Uradni list RS, št. 34/2015, 3. člen; Oder, 2015)«. 
Monk in Osborne (1997) kot enega glavnih problemov pri vključevanju zgodovine 
kemije v pouk kemije izpostavita zelo slabo zastopanost tega področja v učbenikih. Kot 
problem navedeta tudi slabo poznavanje zgodovine kemije med učitelji kemije ter 
njihovo ozko naravnanost, ki v večini primerov poudarja znanje, ki se osredotoča na to 
»kaj vemo«, namesto na razlago »kako vemo«. 
Rutherford (2001) navaja, da številni raziskovalci opažajo, da učbeniki v večini 
primerov zgodovini razvoja naravoslovja res pripisujejo manjši pomen.  
Tudi Matallana in Sanchez (2017) velik pomen pri učenju konteksta o zgodovini razvoja 
kemije pripisujeta predvsem učbenikom kemije in slabi zastopanosti tega področja v 
njih. Avtorja navajata tudi, da bi bilo glede na to, da je zanimanje za zgodovino razvoja 
kemije in samega naravoslovja pri učencih vse večje, pametno razmisliti o večji 
integraciji konteksta o zgodovini razvoja kemije v učbenike za kemijo na vseh ravneh 
šolanja.  
Prav tako se mnogi v izobraževalnem sektorju ne zavedajo pomena vključevanja 
zgodovine naravoslovja in kemije v sam učni načrt, saj tam do sedaj ni natančno 
določenih ciljev iz tega področja, kar pa je tudi eden izmed glavnih razlogov, da se 
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temu področju kemije in naravoslovja posveča toliko manj pozornosti (Rutherford, 
2001). 
Slovenski osnovnošolski učni načrt natančno opisuje zgolj en učni cilj, ki je vezan 
neposredno na zgodovino razvoja kemije: »Učenci razumejo pomen zgodovine razvoja 
(raziskovanja) zgradbe atoma v povezavi z razvojem človeške družbe« (Bačnik in 
drugi, 2011). Stinner in Williams (1998) se zavedata, da je učni načrt v Veliki Britaniji 
že precej zapolnjen, a si kljub temu vseeno prizadevata, da bi zgodovina razvoja 
kemije oziroma zgodovina znanosti v njem dobila prostor, in s tem tudi povečala svojo 
vlogo ter pomen pri poučevanju kemije. 
Wandersee (2002) tudi poudari štiri bistvene prednosti umestitve zgodovine znanosti 
v učni načrt, ki so jih omenjali že drugi raziskovalci. Te 4 prednosti so: (1) učenci 
spoznajo naravo znanosti in izboljšajo svojo naravoslovno pismenost, (2) učiteljem 
omogoča vzpostavljanje primerjav med razvojem znanosti oziroma raziskovanjem v 
preteklosti in v današnjem času, (3) spodbujanje kritičnega mišljenja pri učencih, (4) 
omogočanje boljšega medpredmetnega povezovanja in aktualizacije problemov 
(Wandersee 2002; Justi in Gilbert, 1999 in Matthews,1994). 
Hkrati Wandresee (2002) izpostavi tudi, da je največja težava pri vključevanju 
zgodovine kemije oziroma zgodovine znanosti tako v sam pouk kemije kot tudi v učni 
načrt predvsem v pomanjkljivem znanju učiteljev kemije in v njihovi nezainteresiranosti 
za dodatno izobraževanje o zgodovini kemije. Problem se pojavi v prenatrpanosti 
učnega načrta z ostalimi kemijskimi učnimi vsebinami, kar učitelje sili k hitenju, zato 
določenim temam, med njimi tudi zgodovini kemije, posvečajo premalo pozornosti. 
Cronin-Jones (1991) je nakazal, da je zelo pomembno, kakšen je učni načrt, saj se 
nekateri učitelji zelo strogo in striktno držijo le kurikuluma in pri svojem delu ne 
vključujejo ničesar drugega. V predlog za premislek je Cronin-Jones podal tudi dejstvo, 
da je treba zelo dobro premisliti, kako in kaj vključiti v novi kurikulum, saj obstaja zelo 
velika povezanost med razvojem novega kurikuluma ter prepričanjem in delovanjem 
učiteljev, ki jim je kurikulum edino vodilo za podajanje informacij učencem (Boz in 
Uzuntiryaki, 2006). 
Tsai (2002) je v svoji raziskavi našel povezavo med prepričanjem perspektivnih 
učiteljev kemije oziroma naravoslovja in naravo znanosti.  
Za večino učiteljev, ki jih je vključevala njegova raziskava, se je izkazalo, da se držijo 
tradicionalnih prepričanj o poučevanju naravoslovja in si nekako ne upajo stopiti iz 
znanih okvirjev. Učitelji, ki so torej verjeli, da je »za učenje znanosti najboljši prenos 
znanja iz učitelja na učenca«, so verjeli tudi, da je »učenje znanosti najboljše zgolj in 
le iz strogo določenih virov«, kot so na primer predpisani učbeniki, in strogo se držati 
ciljev iz učnega načrta.  
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2.8 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
Zgodovina razvoja kemije predstavlja pomemben del procesa učenja kemije, a vendar 
je kontekst zgodovine razvoja kemije v učnem načrtu definiran zgolj z enim učnim 
ciljem, in sicer »Učenci razumejo pomen zgodovine razvoja (raziskovanja) zgradbe 
atoma v povezavi z razvojem človeške družbe« (Bačnik in drugi, 2011). Raziskave pa 
kljub temu potrjujejo, da ima uporaba primerov iz konteksta zgodovine razvoja kemije 
pri pouku kemije številne pozitivne učinke.  
Učenci naj bi s pomočjo primerov iz zgodovine razvoja kemije odpravili in preprečevali 
nastanek novih napačnih razumevanj zgodovinskih pojmov. Prav tako naj bi 
zgodovinska dejstva in primeri razvoja kemije učencem predstavljali dodatno zunanjo 
spodbudo oziroma motivacijo za učenje kemije. 
Obravnava konteksta zgodovine razvoja kemije pri pouku kemije je v največji meri 
odvisna od odločitve vsakega učitelja kemije posebej in njegovega načina dela, hkrati 
pa tudi od interesa učencev za določene učne vsebine.  
Z raziskavo smo želeli ugotoviti, ali je zgodovina razvoja kemije sploh vključena v pouk 
kemije v slovenskih osnovnih šolah in na kakšen način učitelji kemije vključujejo 
kontekst zgodovine razvoja kemije v svoj učni proces. 
Zanimalo nas je, ali obstajajo razlike med splošno motiviranostjo za učenje kemije in 
zanimanjem za zgodovino razvoja kemije. Prav tako smo želeli ugotoviti, ali 
zgodovinska dejstva razvoja kemije učencem resnično predstavljajo dodatno zunanjo 
spodbudo oziroma motivacijo za učenje kemije. 
 

2.9 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
V raziskavi smo skušali pridobiti odgovore na naslednja raziskovalna vprašanja: 

(1) Ali med učenkami in učenci obstajajo statistično pomembne razlike v zanimanju 

za zgodovino kemijskih odkritij? 

(2) Ali obstajajo statistično pomembne razlike v zanimanju za razvoj kemije med 

učenci z različno motiviranostjo za učenje kemije?  

(3) Ali zgodovinska dejstva razvoja kemije učencem, po mnenju učencev, olajšajo 

razumevanje učne vsebine? 

(4) Kako, če sploh, se zgodovina razvoja kemije vključuje v pouk kemije? 

(5) Kakšna je raven znanja o razvoju zgodovine kemije pri osnovnošolcih? 

(6) Ali obstajajo statistično pomembne razlike med učenci z različnim zanimanjem 

za zgodovino razvoja kemije v znanju zgodovine kemije? 
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3 METODA DELA 
Uporabljena je bila kavzalna, deskriptivna in neeksperimentalna metoda empiričnega 
pedagoškega raziskovanja s kvantitativnim in kvalitativnim raziskovalnim pristopom.  
 

3.1 VZOREC 
Vzorec je obsegal 160 učencev, ki so v šolskem letu 2015/2016 zaključevali 9. razred 
slovenske osnovne šole, iz različnih regij. 
Izmed teh učencev je bilo 95 deklet in 65 fantov. Povprečna starost učencev je bila 
14,56 let (SD = 0,49 let).  
V vzorec je bilo vključenih tudi šest slovenskih osnovnošolskih učiteljev kemije iz šestih 
različnih slovenskih osnovnih šol. 
 
Tabela 1: Podatki o učiteljih, vključenih v raziskavo. 

 

3.2 INSTRUMENTI 
Podatke smo pri učencih zbrali s pomočjo naslednjih instrumentov, ki so: Vprašalnik o 
razlogih za učenje kemije (VRUK), Vprašalnik o zanimanju za zgodovino razvoja 
kemije (ZRZK),  preizkus znanja iz razvoja kemije (PZRK) in intervju. 
 

3.2.1 VPRAŠALNIK O RAZLOGIH ZA UČENJE KEMIJE (VRUK) 
Vprašalnik o razlogih za učenje kemije (VRUK) je bil pripravljen na osnovi postavk, ki 
sta jih razvila Devetak in Bunce (2012). Vprašalnik je preverjal splošno zanimanje 
učencev za kemijo oziroma njihovo osnovno motiviranost za učenje kemije. Vprašalnik 
je obsegal 25 trditev oziroma postavk, za katere so se učenci na podlagi petstopenjske 
lestvice odločali, kako zelo se strinjajo z navedeno trditvijo, pri tem je izbira »1« 
pomenila »sploh se ne strinjam s trditvijo«, izbira »5« pa je pomenila »popolnoma se 
strinjam s trditvijo«. 
 
Tabela 2: Prikaz števila trditev po posameznih vsebinskih sklopih v Vprašalniku o 
razlogih za učenje kemije (VRUK). 
 

Učitelj Starost učitelja v letih 
Delovna doba učitelja v 

letih 

Učitelj št. 1 41 10 

Učitelj št. 2 53 25 

Učitelj št. 3 43 5 

Učitelj št. 4 29 3 

Učitelj št. 5 50 15 

Učitelj št. 6 45 17 

Vsebinski sklop Število trditev 

Motivacija 
avtonomna 5 

kontrolirana 7 

Amotivacija 3 

Kompetence 4 

Klima v razredu 6 
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V vprašalniku so bile upoštevane tudi statistične merske karakteristike: zanesljivost 
(Cronbach Alfa znaša 0,824), objektivnost je bila zagotovljena z vrsto postavk 
objektivnega tipa na petstopenjski lestvici, vsebinska veljavnost pa z vsebino postavk, 
ki so se nanašale na motivacijo za učenje kemije glede na teorijo Ryana in Decija. 
Vsebino postavk je pregledal tudi strokovnjak s kemijskega področja.  
 

 
Slika 4: Primer trditev iz Vprašalnika o razlogih za učenje kemije (VRUK). 

3.2.2 VPRAŠALNIK O ZANIMANJU ZA ZGODOVINO RAZVOJA KEMIJE (ZRZK) 
Vprašalnik o zanimanju za zgodovino razvoja kemije (ZRZK) je bil zasnovan za namen 
te raziskave. Pri učencih je preverjal splošni interes za zgodovino razvoja kemije in 
iskal odgovore na to, kako takšen kontekst spodbudi učenje kemije, poleg tega je 
vključil tudi mnenje učencev o uporabnosti konteksta o zgodovini razvoja kemije. 
Vprašalnik (celoten vprašalnik je na voljo pri avtorjih) je vseboval 24 postavk. Od tega 
je bilo 21 trditev, pri katerih so se učenci odločali na podlagi petstopenjske lestvice, pri 
čemer je izbira »1« pomenila »sploh se ne strinjam s trditvijo«, izbira »5« pa je 
pomenila »popolnoma se strinjam s trditvijo«.  
Pri vprašalniku so bile upoštevane tudi statistične merske karakteristike: zanesljivost 
(Cronbach alfa znaša 0,885), objektivnost je bila zagotovljena z vrsto postavk 
objektivnega tipa na petstopenjski lestvici, vsebinska veljavnost pa z vsebino postavk, 
ki so se nanašale na zanimanje učencev za zgodovino razvoja kemije. Vsebino 
postavk je pregledal tudi strokovnjak s kemijskega področja.  
 
 

 
Slika 5: Primer trditve iz Vprašalnika ZRZK s petstopenjsko lestvico. 

Eno vprašanje se je nanašalo na oceno pogostosti uporabe konteksta zgodovine 
razvoja kemije pri pouku kemije. Na to vprašanje so učenci odgovarjali s pomočjo 
petstopenjske lestvice, pri čemer je izbira »1« pomenila »nikoli«, izbira »5« pa je 
pomenila »vsako uro«. 
 

 
Slika 6: Primer trditve iz Vprašalnika ZRZK o pogostosti uporabe konteksta zgodovine 
razvoja kemije pri pouku kemije. 
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Sledili sta še dve vprašanji odprtega tipa, ki sta učence spraševali o tem, kaj jim je pri 
pouku kemije najbolj všeč in kaj jih pri pouku kemije najbolj moti. 

 

Slika 7: Primer vprašanja odprtega tipa iz Vprašalnika ZRZK. 

3.2.3 PREIZKUS ZNANJA O ZGODOVINI RAZVOJA KEMIJE (PZRK) 
Preizkus znanja o zgodovini razvoja kemije (PZRK) je bil osnovan za namen te 
raziskave in je pri učencih preverjal znanje vsebin zgodovine razvoja kemije, ki naj bi 
se pri pouku kemije lahko obravnavale glede na vsebine in cilje učnega načrta.  
 

Tabela 3: Tabela znanj iz preizkusa znanja o zgodovini razvoja kemije glede na 
pojavnost v učbenikih. 

Obravnavani pojmi Učbeniki, ki to informacijo vsebujejo 

- Antoine Laurent Lavoisier 
- Zakon o ohranitvi mase 
- Oče sodobne kemije 

- Moja prva kemija 
- Peti element 8 
- Od atoma do molekule 
- Kemija 9  
- Kemija danes 2 
- Od molekule do makromolekule  
 

- John Dalton 
- Atomska teorija 

- Kemija 8 
- Kemija danes 1 
- Peti element 8 
- Moja prva kemija 

- Wallace Hume Carothers 
- sinteza najlona 

- Moja prva kemija 
- Kemija 9 
- Kemija danes 2 

- Friedrich Wöhler 
- sinteza sečnine 

- Kemija 8 
- Od atoma do molekule 
- Kemija danes 1 
- Pogled v kemijo 8 
- Pogled v kemijo 9 

- Alkimija 
- Kamen modrosti 
- Eliksir življenja 

- Od atoma do molekule 
- Kemija danes 1 
- Peti element 8 
- Moja prva kemija 

- Friedrich Hoffman 
- Acetilsaliclina kislina 

- Kemija 8 

- Niels Bohr 
- Elektroni krožijo okoli jedra samo po določenih 
poteh – krožnicah 

- Kemija 8 
- Od atoma do molekule  
- Kemija danes 1  

- Atom 
- Demokrit 

- Kemija 8 
- Od atoma do molekule 
- Moja prva kemija 

- Marie Curie-Sklodowska 
- Odkritje radioaktivnosti 

- Kemija 8 
- Od atoma do molekule 
- Pogled v kemijo 8 
- Moja prva kemija 

- Dimitrij Ivanovič Mendelejev 
- Prvi periodni sistem elementov 

- Kemija 8 
- Od atoma do molekule 
- Kemija danes 1 
- Peti element 8 
- Pogled v kemijo 8 
- Moja prva kemija 
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Preizkus znanja je bil sestavljen iz enajstih nalog različnega tipa.  
Razporeditev nalog po Bloomovih taksonomskih stopnjah je bila: 75 % nalog 
predstavlja poznavanje (1. stopnja), 15 % nalog predstavlja razumevanje in uporabo 
(2. stopnja) in 10 % nalog predstavlja sintezo, analizo in evalvacijo (3. stopnja). Cilji s 
področja razvoja zgodovine kemije v učnem načrtu niso zastopani, zato je bilo mogoče 
pričakovati zelo fragmentirano znanje učencev o razvoju zgodovine kemije. Ravno 
zato so naloge zastavljene enostavno, in v večini primerov gre za vprašanja 
poznavanja.  
Specifikacijska tabela preizkusa znanja o zgodovini razvoja kemije je podana v 
prilogah (Priloga 1).  
 

3.2.4 STRUKTURIRAN INTERVJU 
Strukturiran intervju, ki smo ga izvedli z šestimi slovenskimi osnovnošolskimi učitelji, 
nam je pomagal ugotoviti, kako je kontekst zgodovine razvoja kemije vključen v učne 
vsebine in učni proces. 
Zasnovan je bil delno strukturiran intervju z enajstimi vprašanji, ki smo jih zastavili 
slovenskim osnovnošolskim učiteljem kemije. 
Vprašanja so bila postavljena vnaprej in definirana. Intervju je bil voden. Snemanja 
intervjujev nam učitelji niso dovolili, zato smo si njihove odgovore zapisovali. 
Struktura intervjuja je obsegala naslednja vprašanja:  

(1) Ali pri pouku kemije govorite o zgodovini razvoja kemije? Kako pogosto? 

(2) Če govorite redko – zakaj? 

(3) Kateri so najpomembnejši poudarki oziroma mejniki, ki jih zagotovo omenite? 

(4) Na kakšen način v pouk vključite zgodovino razvoja kemije? 

(5) Menite, da učence zanima zgodovina razvoja kemije? Zakaj? 

(6) Menite, da učenje o zgodovini razvoja kemije učencem predstavlja večjo 

motivacijo za nadaljnje učenje kemije? Zakaj? 

(7) Menite, da razlaga zgodovine razvoja kemije ter posameznih odkritij učencem 

olajša razumevanje učne snovi in jim morebiti tudi odpravi napačne predstave? 

Zakaj? 

(8) Menite, da bi morale biti vsebine o zgodovini razvoja kemije v večji meri 

vključene v pouk kemije? Kako? 

(9) Menite, da bi morale biti vsebine o zgodovini razvoja kemije natančneje 

določene z učnim načrtom? 

(10) Ali se zgodovina razvoja kemije vključuje tudi v preverjanje ali preverjanje in 

ocenjevanje znanja? Na kakšen način? 

 

- Joseph Priestley 
- Za gorenje je potreben kisik 

- Moja prva kemija 

- Molekula 
- Amadeo Avogadro 

- Moja prva kemija 
- Pogled v kemijo 9 
- Kemija 9 
- Kemija danes 2 
- Od molekule do makromolekule 

- Negativno nabiti delci (elektroni) so v atomu 
porazdeljeni kot rozine v (angleškem) pudingu 
- Joseph John Thompson 

- Kemija 8 
- Od atoma do molekule 
- Kemija danes 1 
- Pogled v kemijo 8 
- Moja prva kemija 
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3.3 POTEK RAZISKAVE IN OBDELAVA PODATKOV 
Raziskovanje je potekalo na osnovi analize podatkov, ki smo jih zbrali z dvema 
vprašalnikoma (VRUK in ZZRK), s preizkusom znanja o zgodovini razvoja kemije in z 
intervjujem. 

 
 

Shema 1: Izvedba raziskave. 

 
Podatke, ki smo jih v raziskavi zbrali z vprašalniki in s preizkusom znanja, smo obdelali 
s pomočjo deskriptivne in inferenčne statistike (Kožuh, 2013).  
Pridobljene podatke smo obdelali s statističnim programom SPSS in s pomočjo 
programa Excel. 
Uporabljeni so bili naslednji preizkusi: (1) t-test, (2) ANOVA – enosmerna analiza 
variance, (3) preizkus Post-Hoc Gammes-Howel in (4) preizkus Post-Hoc Tukey. 
Učenci so bili za potrebe raziskave po njihovih rezultatih glede na motiviranost 
razdeljeni v tri skupine, in sicer z upoštevanjem njihovih odgovorov na Vprašalnik o 
razlogih za učenje kemije (VRUK) pri štirih vprašanjih, ki so se nanašala na njihovo 
motiviranost za učenje kemije. Pri teh vprašanjih je bilo skupno mogoče doseči 20 točk. 
Učence smo nato po sistemu izračuna srednje vrednosti (M = 11,7) in standardnega 
odklona (SD = 3,5) razdelili v tri skupine. 
Skupine so bile postavljene tako: (1) nizko motivirani (M - SD), (2) srednje motivirani 
(M ± SD) in (3) visoko motivirani (M + SD). 
Podatki intervjuja so bili uporabljeni kot dodatna razlaga pridobljenih rezultatov.  

Sestava vprašalnikov, preizkusa znanja in intervjuja.

Izvedba preizkusa znanja ter obeh vprašalnikov (VRUK 
in ZZRK) med devetošolci. Izvedba intervjuja z učitelji 
kemije na šestih slovenskih osnovnih šolah.

Analiza obeh vprašalnikov, preizkusa znanja in 
intervjuja.

Obdelava podatkov.
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3.4 REZULTATI 
Raziskava je pokazala, da učenci kažejo zanimanje za zgodovino kemijskih odkritij. 
Učenci tudi menijo, da kontekst o zgodovini razvoja kemije predstavlja zanimivo 
popestritev učnih vsebin, predvsem kadar gre za obravnavo preko zgodbic, anekdot in 
eksperimentalnega dela. Vendar tako učitelji kot tudi učenci povedo, da se sam 
kontekst o zgodovini razvoja kemije zelo redko vključuje v sam pouk kemije, nekoliko 
pogosteje v izbirne predmete, a tudi tam zgolj površinsko.  
 

3.4.1 ZANIMANJE UČENCEV ZA ZGODOVINO KEMIJSKIH ODKRITIJ 
 
Raziskovalno vprašanje 1: »Ali med učenkami in učenci obstajajo statistično 
pomembne razlike v zanimanju za zgodovino kemijskih odkritij?« 
 

Graf 1: Razlike v zanimanju za zgodovino razvoja kemije med učenkami in učenci. 

Aproksimativni t-test za neodvisne vzorce je pokazal, da obstajajo med učenkami 
(M = 34,9; SD = 8,3) in učenci (M = 31,2; SD = 10,2) statistično pomembne razlike v 
zanimanju za zgodovino razvoja kemijskih odkritij (t (117,7) = 2,47; p = 0,015). 
Razlike med učenci in učenkami so opazne že pri tem, da učenke kažejo večji interes 
za učenje o kemiji in o zgodovini kemije tudi skozi teorijo in so pripravljene zgodovino 
kemije raziskovati tudi samostojno izven okvira pouka, učenci pa te želje nimajo. 
Zanima jih zgolj pridobivanje znanja kemije (vključno z zgodovino razvoja kemije) v 
sklopu rednega pouka kemije, pa tudi tu jih bolj ali manj pritegne zgolj 
eksperimentalno delo, pa naj bo to samostojno eksperimentiranje ali demonstracijski 
eksperimenti v izvedbi učitelja. Dekleta tudi bolj zanima življenje in delo 
znanstvenikov in si raje ogledajo kakšen film o življenju znanstvenikov, fantje so 
fokusirani zgolj na eksperimente. 
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3.4.2 MOTIVIRANOST UČENCEV ZA UČENJE KEMIJE IN RAZLIKE V 
ZANIMANJU ZA ZGODOVINO RAZVOJA KEMIJE 

 
Raziskovalno vprašanje 2: »Ali obstajajo statistično pomembne razlike v zanimanju za 
razvoj kemije med učenci z različno motiviranostjo za učenje kemije?«  

Graf 2: Motiviranost učencev za učenje kemije in njihovo zanimanje za razvoj kemije. 

Enosmerna analiza variance je bila opravljena, da bi ugotovili, ali obstajajo statistično 
pomembne razlike med učenci z različno ravnjo motivacije za učenje kemije in njihovim 
zanimanjem za razvoj kemije. Učenci so bili razdeljeni v tri skupine glede na njihovo 
motiviranost za učenje kemije (1. skupina – nizko motivirani, 2. skupina – srednje 
motivirani, 3. skupina – visoko motivirani). Med skupinami učencev glede na motivacijo 
za učenje kemije obstajajo statistično pomembne razlike v interesu za zgodovino 
razvoja kemije [F (2,157) = 15,8; p ≤ 0,000]. 
Test Post-Hoc Games – Howell kaže, da obstajajo statistično pomembne razlike v 
zanimanju za zgodovini razvoja kemije (p ≤ 0,000) med učenci, ki so nizko motivirani 
(M = 46,4; SD = 13,4), in tistimi učenci, ki so srednje motivirani (M = 55,0; SD = 12,4) 
za učenje kemije. Statistično pomembne razlike v zanimanju za zgodovino razvoja 
kemije obstajajo tudi med tistimi učenci, ki so nizko motivirani (M = 46,4; SD = 13,4) 
za učenje kemije, in tistimi učenci, ki so za učenje kemije visoko motivirani (M = 61,3; 
SD = 10,9).  
Med učenci s srednjo motiviranostjo (M = 55,0; SD = 12,4) in učenci z visoko 
motiviranostjo (M = 61,34; SD = 10,9) za učenje kemije razlike niso statistično 
pomembne (p = 0,053). 
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3.4.3 OLAJŠANJE RAZUMEVANJA UČNE VSEBINE PREKO ZGODOVINSKIH 
DEJSTEV RAZVOJA KEMIJE 

 
Raziskovalno vprašanje 3: »Ali zgodovinska dejstva razvoja kemije učencem, po 
njihovem mnenju, olajšajo razumevanje učne vsebine?« 
 
 

 

Graf 3: Ali vsebine razvoja zgodovine kemije učencem po njihovem mnenju olajšajo 
razumevanje učne vsebine? 

Statistična analiza je pokazala, da skoraj dve četrtini učencev meni, da jim zgodovinska 
dejstva iz konteksta o zgodovini razvoja kemije olajšajo razumevanje učne vsebine, 
nekaj več kot četrtina učencev pa je mnenja, da jim vsebine iz tega področja ne olajšajo 
razumevanja učne vsebine, prav tako se ena četrtina učencev ni mogla opredeliti glede 
tega, ali jim vsebine iz konteksta o zgodovini razvoja kemije olajšajo razumevanje učne 
vsebine. 
Glede na to, da se četrtina učencev ni mogla odločiti, ali jim zgodovinska dejstva 
olajšajo razumevanje kemije ali ne, in da sta kar dve četrtini učencev potrdili, da jim 
zgodovinska dejstva o razvoju kemije olajšajo razumevanje učnih vsebin, opazimo, da 
trend kaže, da zgodovinska dejstva o razvoju kemije učencem vendarle olajšajo 
razumevanje učne vsebine. 
 

3.4.4 VKLJUČEVANJE ZGODOVINE RAZVOJA KEMIJE V POUK KEMIJE 
 
Raziskovalno vprašanje 4: »Kako, če sploh, se zgodovina razvoja kemije vključuje v 
pouk kemije?« 
Učitelji povedo, da se v sam učni proces kemije kontekst zgodovine razvoja kemije 
vključuje velikokrat kot zanimivost, preko slikovnega gradiva. A kot sami povedo, so te 
omembe zgolj površna navedba dejstev, ki razbijejo morebitno monotonost učne 
vsebine.  
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Učitelj št. 3 pove: »Kontekst o zgodovini razvoja kemije vključim v 
pouk kemije zgolj med prvo učno uro – na začetku osmega razreda, 
kot zanimivost, da bi jih pritegnila h kemiji. Zgodovina razvoja kemije 
je v pouk redko vključena, ker cilji niso določeni z učnim načrtom, zato 
čas raje posvetim vsebinam, ki so natančno določene ali ki učencem 
delajo probleme. Učni načrt je tako ali tako preobsežen.« 

 
Vsi učitelji, s katerimi je bil opravljen intervju, so omenili, da se kontekst zgodovine 
kemije zelo pogosto uporablja pri izbirnem predmetu Poskusi v kemiji, včasih celo v 
večji meri kot pri rednem pouku kemije. Pri omenjenem izbirnem predmetu učitelji 
učencem podajo obveznosti, pri katerih morajo pripraviti seminarske naloge o znanih 
znanstvenikih na področju kemije. Te seminarske naloge nato tudi predstavijo ostalim 
sošolcem pri izbirnem predmetu. Ta praksa je učiteljem zelo všeč.  
Učitelji povedo tudi, da učenci radi poslušajo kontekst zgodovine kemije predvsem 
skozi opis življenja znanstvenikov. Učitelji si želijo, da bi bilo mogoče podobno 
dejavnost izvesti tudi v sklopu rednega pouka kemije, a da žal te vsebine v učnem 
načrtu niso natančno opredeljene, in ker je učni načrt že tako ali tako preobsežen in 
prenatrpan, raje čas posvetijo obveznim učnim vsebinam, kot jih poimenujejo, saj jim 
drugače zmanjka časa za njihovo obravnavo. 

Učitelj št. 2 pove: »Kontekst o zgodovini razvoja kemije je le redko 
vključen v pouk kemije, saj ni določen z učnim načrtom, tako ga v redni 
pouk vključim zgolj kot kakšno zanimivost s slikovnim gradivom. Pri 
izbirnem predmetu Poskusi v kemiji pa učenci izdelajo seminarsko 
nalogo o enem od znanstvenikov, a vendar tukaj ni vseh učencev; da 
bi seminarsko predstavili še pri rednem pouku kemije, pred vsemi 
učenci, pa ni dovolj časa.« 

 
Učitelji kemije v intervjuju predlagajo, da se kontekst zgodovine razvoja kemije vključi 
v učni načrt tako, da bi bil natančno določen z cilji, a tu bi bilo dobro tudi, če bi se 
kakšna zahtevnejša vsebina, ki se obravnava proti koncu devetega razreda, izpustila 
oziroma se prenesla na področje srednjih šol. Pravijo, da bi se na ta način najverjetneje 
kar nekaj učencev, ki so manj zainteresirani za kemijo in naravoslovne znanosti, lahko 
navdušilo nad kemijo, saj se s pomočjo konteksta zgodovine razvoja kemije učenci 
naučijo tudi, da je za uspeh potrebno trdo delo in tudi številni neuspehi.  
Eden izmed učiteljev kemije med intervjujem predlaga, da če konteksta zgodovine 
kemije ni mogoče vključiti v sam učni načrt kemije, naj se ta vključi na morebitnih 
naravoslovnih dnevih oziroma preko dejavnosti, ki bodo del rednega pouka kemije, 
torej obvezne za vse učence.  

Učitelj št. 1: »Zgodovina razvoja kemije učence dokaj zanima, 
predvsem jim je zelo zanimiva alkimija. Definitivno pa učenci s 
poznavanjem zgodovine razvoja kemije dobijo jasnejšo sliko o tem, 
kaj je kemija in kako so stvari pri kemiji postavljene – kar pomaga pri 
odpravljanju napačnih predstav.« 

 
O obravnavi konteksta zgodovine razvoja kemije smo v vprašalnikih povprašali tudi 
učence, in sicer nas je zanimalo kako pogosto se kontekst zgodovine razvoja kemije 
obravnava pri pouku kemije. Učenci so povedali, da se zgodovina razvoja kemije 
omenja zelo redko, ponavadi na začetku pouka kemije ali redko tudi na začetku nove 
obravnavane učne vsebine. 



Urška Mesar, Uporaba konteksta o zgodovini razvoja kemije pri pouku kemije v osnovni šoli 

 

25 
 

Učitelj št. 5: »Morda nekaterim, tistim z več predznanja, kontekst o 
zgodovini razvoja kemije dejansko olajša delo oziroma razumevanje 
učne snovi. Učenci tako razumejo, da se stvari spreminjajo in da 
stvari, ki jih poznamo danes, bodo nekoč morda drugačne. Razumejo, 
da se znanost spreminja.« 

Učitelj št. 6: »Vsebine konteksta o zgodovini razvoja kemije bi morale 
definitivno biti bolj vključene v sam učni proces, a vendar bi za to 
morale biti natančneje določene z učnim načrtom in vključene tudi v 
preverjanje in ocenjevanje znanja.« 

 

3.4.5 RAVEN ZNANJA O ZGODOVINI RAZVOJA KEMIJE PRI SLOVENSKIH 
OSNOVNOŠOLCIH 

 
Raziskovalno vprašanje 5: »Kakšna je raven znanja o razvoju zgodovine kemije pri 
osnovnošolcih?« 
 
Tabela 4: Pregled splošnih dosežkov učencev na preizkusu znanja iz zgodovine 
razvoja kemije. 

 Število točk 

Možno število točk 24 

Maksimalno doseženo število točk 11,5 

Minimalno doseženo število točk 0 

Povprečno število doseženih točk 4 

Standardni odklon 2,56 
 
 

Graf 4: Dosežki učencev na preizkusu znanja s področja zgodovine razvoja kemije. 
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Analiza dosežkov učencev na preizkusu znanja o zgodovini razvoja kemije je 
pokazala, da je znanje učencev na tem področju zelo pomanjkljivo. Od 160 učencev 
je kar 159 učencev (99,4 %) doseglo manj kot 10,8 točk (<45 %). En učenec pa je 
dosegel 11,5 točk (47,9 %).  
Povprečen rezultat, ki so ga učenci dosegli, je bil 4 točke (16,67 %). Večina doseženih 
rezultatov se je gibala v rangu od 1,44 do 6,56 doseženih točk. 
 

3.4.5.1 ANALIZA PREIZKUSA ZNANJA PO POSAMEZNIH NALOGAH  
 

Naloga 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Slika 8: Naloga 1 na preizkusu znanja o zgodovini razvoja kemije. 

 

Graf 5: Odgovori učencev pri Nalogi 1 na preizkusu znanja o zgodovini razvoja kemije.  
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Tabela 5: Pričakovani odgovori in rezultati učencev na preizkusu znanja o zgodovini 
razvoja kemije pri Nalogi 1. 
 

Del 
naloge 

Pravilni 
odgovor 

Pravilni 
odgovori [%] 

Napačni 
odgovori [%] 

Ni odgovora [%] 

a F 10,0 62,5 27,5 

b D 20,6 53,8 25,6 

c C 19,4 53,1 27,5 

d B 17,5 56,9 25,6 

 

 
Graf 6: Rezultati učencev pri Nalogi 1 na preizkusu znanja o zgodovini razvoja kemije. 

Pri prvi nalogi v preizkusu znanja kar polovica učencev ni dosegla nobene točke, saj 
so bodisi odgovorili napačno ali pa odgovora niso podali. Tretjina učencev je pri tej 
nalogi dosegla 0,5 točke, kar pomeni, da so pravilno odgovorili zgolj na eno vprašanje 
od štirih. Nihče od učencev naloge ni rešil v celoti pravilno. 
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Naloga 2 

Slika 9: Naloga 2 na preizkusu znanja o zgodovini razvoja kemije. 

 
Graf 7: Rezultati učencev pri  Nalogi 2 na preizkusu znanja o zgodovini razvoja kemije. 

Pri Nalogi 2, katere vprašanje je bilo »Kaj je bistveno gonilo alkimistov?«, so učenci 
izbirali med podanimi možnimi odgovori A, B, C in D. Naloga ima en pravilen odgovor, 
in sicer C (iskanje kamna modrosti in eliksirja večnega življenja). Pravilni odgovor je 
izbralo 46 učencev (28,8 %).  
Večina učencev, in sicer 49 učencev (30,6 %), je izbralo odgovor A (iskanje 
znanstvenih dokazov za obstoj elementov), ki pa je nepravilen.  
Del učencev (6,4 %) je kot odgovor na vprašanje obkrožilo več možnih odgovorov, kar 
se je v primeru, da so obkrožili dva odgovora in je bil eden izmed njiju pravilen, štelo 
za pravilen odgovor, ki pa smo ga ovrednotili s polovičnim številom točk. 27 učencev 
(16,9 %) je izbralo odgovor B (odkrivanje novih rud). 13 učencev (8,1 %) pa je izbralo 
odgovor D (širjenje kemije po svetu). Odgovora na vprašanje ni poznalo 15 učencev, 
kar je 9,4 % učencev, ki so sodelovali v raziskavi. 
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Naloga 3: Kdo je začetnik sodobne kemije? 

Slika 10: Naloga 3 na preizkusu znanja o zgodovini razvoja kemije. 

Graf 8: Rezultati učencev pri Nalogi 3 na preizkusu znanja o zgodovini razvoja kemije. 
 
Pri tretji nalogi smo učence spraševali po »začetniku oziroma očetu sodobne kemije«. 
Učenci so lahko izbirali med podanimi odgovori A, B, C in D.  
Pravilni odgovor na to vprašanje je odgovor D (Antoine Laurent Lavoisier). 
Kar 50 učencev (31,3 %) je izbralo odgovor B (Marie Curie). 48 učencev (15,6 %) je 
izbralo odgovor A (John Dalton). 9 učencev (5,6 %) je izbralo odgovor C (Jacob Jöns 
Berzelius). 27 učencev je izbralo odgovor D (Antoine Laurent Lavoisier). En učenec je 
izbral odgovora B in D, kar se je ovrednotilo kot delno pravilen odgovor s polovičnim 
številom točk. 
135 učencev (84,4 %) pri tej nalogi ni doseglo točk. 24 učencev (15,0 %) je doseglo 
vse možne točke. 1 učenec (0,6 %) je za odgovor dobil 1 točko. 
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Naloga 4 

 
Slika 11: Naloga 4 na preizkusu znanja o zgodovini razvoja kemije. 

Pri vprašanju, kdo je odkril acetilsalicilno kislino leta 1897, je pravilni odgovor B 
(Friedrich Hoffman). 
33 učencev (20,6 %) odgovora na to vprašanje ni poznalo. 35 učencev (21,9 %) je 
izbralo odgovor A (Alexander Fleming). 45 učencev (28,1 %) je izbralo odgovor B 
(Friedrich Hoffman). 33 učencev (20,6 %) je izbralo odgovor C (Jacob Jöns Berzelius). 
14 učencev je izbralo odgovor D (Amadeo Avogadro). 116 učencev (72,5 %) pri tem 
vprašanju ni doseglo nobene točke. 44 učencev (27,5 %) je doseglo vse možne točke.  
 

Graf 9: Rezultati učencev pri Nalogi 4 na preizkusu znanja o zgodovini razvoja kemije. 
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Naloga 5 
 

 
Slika 12: Naloga 5 na preizkusu znanja o zgodovini razvoja kemije. 

 
Graf 10: Rezultati učencev pri Nalogi 5 na preizkusu znanja o zgodovini razvoja kemije. 

 
Na vprašanje »Kdo je prvi uporabil besedo atom?« je pravilni odgovor C (Demokrit). 
25 učencev (15,6 %) odgovora na to vprašanje ni poznalo. 26 učencev (16,3 %) je 
izbralo odgovor A (Fritz Pregl). Odgovor B (John Dalton) je izbrala slaba tretjina 
učencev, in sicer kar 49 učencev (30,6 %).  
Odgovor C (Demokrit) je izbralo 24 učencev (15 %). Odgovor D (Dimitrij Ivanovič 

Mendelejev) je izbralo 36 učencev (22,5 %). 
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Naloga 6 

 
Slika 13: Naloga 6 na preizkusu znanja o zgodovini razvoja kemije. 

 

Graf 11: Rezultat učencev pri Nalogi 6 na preizkusu znanja o zgodovini razvoja kemije. 

Na vprašanje kateri znanstvenik je ugotovil, da elektroni krožijo okoli jedra samo po 

določenih poteh – krožnicah, je pravilni odgovor C (Niels Bohr). 

34 učencev (21,3 %) odgovora na to vprašanje ni poznalo. 34 učencev (21,3 %) je 

odgovorilo A (Fritz Pregl). 33 učencev (20,6 %) je izbralo odgovor B (Ernest 

Rutherford). Odgovor C (Niels Bohr) je izbralo 33 učencev (20,6 %). Odgovor D 

(Joseph John Thompson) je izbralo 25 učencev (15,6 %). En učenec je kot odgovor 

izbral dva možna odgovora B in C, kar pa se je štelo kot delno pravilen odgovor, za 

kar je dosegel polovično število točk. 

126 učencev (78,8 %) pri tem vprašanju ni doseglo nobene točke. 33 učencev (20,6 

%) je doseglo vse možne točke. En učenec (0,6 %) je dosegel 1 točko. 
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Naloga 7 

 
Slika 14: Naloga 7 na preizkusu znanja o zgodovini razvoja kemije. 

 

 

Graf 12: Rezultat učencev pri Nalogi 7 a – znanstvenik in njegov dosežek na preizkusu 
znanja o zgodovini razvoja kemije. 

Na prvi sliki je znanstvenik Dimitrij Ivanovič Mendelejev. Dosežek, ki smo ga iskali, je 

prvi periodni sistem elementov. 

Odgovori, ki smo jih dobili, so bili zelo raznoliki, a vendar zelo redki so bili pravilni.  

Polovično število točk (delno pravilen odgovor) smo priznali v primeru, da je učenec 

zapisal pravilno samo priimek ali pa se je zgolj zmotil v črkovanju. 

152 učencev (95,0 %) je na vprašanje odgovorilo napačno ali ni podalo odgovora. 

Delno pravilno so odgovorili štirje učenci (2,5 %). Povsem pravilni odgovor so podali 

tudi štirje učenci (2,5 %).  

Kot pogost nepravilni odgovor, ki so ga učenci podali, se pojavi odgovor Joseph John 

Thompson. 

Učenci so zelo slabo poznali tudi Mendelejev največji dosežek, saj je kar 154 učencev 

(96,3 %) odgovorilo napačno ali odgovora ni poznalo. Pet učencev (3,1%) je podalo 
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pravilni odgovor, en učenec (0,6 %) pa je na vprašanje odgovoril delno pravilno. Kot 

delno pravilen odgovor smo v tem primeru upoštevali kratico PSE ali zapis periodni 

sistem. 

 

 
 

Graf 13: Rezultati učencev pri nalogi 7 b – znanstvenik in njegov dosežek na preizkusu 
znanja o zgodovini razvoja kemije. 

Učenci tudi znanstvenice Marie Curie na sliki niso prepoznali, vendar so jo 
prepoznavali bolje kot Dimitrija Ivanoviča Mendelejevega.  
Kar 85 učencev (53,1 %) je odgovorilo napačno ali Marie Curie na sliki ni prepoznalo. 
72 učencev (45 %) je Marie Curie na sliki prepoznalo in tudi pravilno zapisalo njeno 
ime. Trije učenci (1,9 %) so na vprašanje odgovorili delno pravilno. Kot delno pravilen 
odgovor smo upoštevali nepopolno zapisano ime ali ime zapisano z napačnim 
črkovanjem. 
Pravilni odgovor je podalo 20 učencev (12,5 %). Odgovori, ki smo jih upoštevali kot 
pravilne, so: odkritje radioaktivnosti, odkritje dveh novih elementov radija in polonija ter 
Nobelova nagrada.  
Odgovora ni poznalo 118 učencev (73,8 %), napačno je odgovorilo 22 učencev  
(13,7 %). 
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Naloga 8 

 
Slika 15: Naloga 8 na preizkusu znanja o zgodovini razvoja kemije.  

 

 
Graf 14: Rezultati učencev pri Nalogi 8 na preizkusu znanja o zgodovini razvoja kemije. 

Pravilni odgovor je, da slika prikazuje prvi periodni sistem elementov.  
Na vprašanje je povsem pravilno odgovorilo 13 učencev (8,1 %). Kot delno pravilen 
odgovor smo priznali odgovor periodni sistem ali odgovor s kratico PSE – tako je 
odgovorilo 71 učencev (44,4 %). 76 učencev (47,5 %) odgovora na vprašanje ni 
poznalo ali je podalo napačen odgovor.  
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Naloga 9 

 
Slika 16: Naloga 9 na preizkusu znanja o zgodovini razvoja kemije. 

Pravilni odgovor na vprašanje » Kdo je dokazal, da je za gorenje potreben kisik?« je 
Joseph Priestley. 
Pravilnega odgovora na to vprašanje nismo dobili. 30 učencev je zapisalo napačen 
odgovor, medtem ko 130 učencev na vprašanje sploh ni odgovorilo oziroma ni poznalo 
odgovora nanj. 
 

Naloga 10 

 
Slika 17: Naloga 10 na preizkusu znanja o zgodovini razvoja kemije.  

Graf 15: Rezultati učencev pri Nalogi 10 na preizkusu znanja o zgodovini razvoja 
kemije. 

Na vprašanje »Kateri pojem je leta 1811 v kemijo vpeljal Amadeo Avogadro?« smo 
iskali odgovor »molekula«. Kot delno pravilen odgovor smo priznali tudi odgovor 
»Avogadrova konstanta« ali »Avogadrovo število«. 
126 učencev (78,8 %) na vprašanje ni podalo odgovora ali pa so odgovorili napačno. 
En učenec je podal povsem pravilni odgovor na vprašanje, 33 učencev (20,6 %) je 
podalo delno pravilen odgovor. 
 

66,9

11,9

20,6

0,6
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

ni odgovora napačen odgovor delno pravilen odgovor pravilen odgovor



Urška Mesar, Uporaba konteksta o zgodovini razvoja kemije pri pouku kemije v osnovni šoli 

 

37 
 

Naloga 11 

 
Slika 18: Naloga 11 na preizkusu znanja o zgodovini razvoja kemije. 

 

Graf 16: Rezultati učencev pri Nalogi 11 na preizkusu znanja o zgodovini razvoja 
kemije. 

Na vprašanje »Kako je porazdelitev negativno nabitih delcev v atomu opisal Joseph 
John Thompson« sta pravilno odgovorila dva učenca (1,3 %). Nepravilno je odgovorilo 
ali pa sploh ni podalo odgovora 158 učencev (98,8 %). 
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3.4.6 RAZLIČNO ZANIMANJE UČENCEV ZA ZGODOVINO RAZVOJA KEMIJE IN 
RAZLIKE V NJIHOVEM ZNANJU ZGODOVINE KEMIJE 

 
Raziskovalno vprašanje 6: »Ali obstajajo statistično pomembne razlike med učenci z 
različnim zanimanjem za zgodovino razvoja kemije v znanju zgodovine kemije?« 
 

 
 

Graf 17: Razlike v znanju o zgodovini razvoja kemije med učenci z različnim 
zanimanjem za zgodovino razvoja kemije. 

Enosmerna analiza variance je bila opravljena, da bi ugotovili, ali obstajajo statistično 
pomembne razlike med učenci z različno ravnjo zanimanja za razvoj kemije in njihovim 
dosežkom na preizkusu znanja iz zgodovine razvoja kemije. 
Največje povprečno število točk je na preizkusu znanja dosegla skupina učencev z 
visokim zanimanjem za vsebine razvoja kemije. 
Učenci so bili razdeljeni v tri skupine glede na njihovo zanimanje za razvoj kemije 
(1. skupina – nizko zanimanje, 2. skupina – srednje zanimanje, 3. skupina – visoko 
zanimanje).  
Med skupinami učencev glede na zanimanje za razvoj kemije ne obstajajo statistično 
pomembne razlike v znanju zgodovine kemije [F (2,15) = 1,48; p = 0,23]. 
Tudi test Post-Hoc Tukey HSD ni pokazal statistično pomembnih razlik v dosežku 
učencev med učenci z različnim zanimanjem za razvoj kemije. 
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4 RAZPRAVA  
Namen magistrskega dela je bil pokazati, da je znanje o zgodovini razvoja kemije pri 
slovenskih osnovnošolcih zelo pomanjkljivo, hkrati pa poudariti pomembnost 
vključevanja razvoja kemije v pouk kemije in s tem tudi v učni načrt za kemijo. 
Pri prvem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, ali med učenci in učenkami 
obstajajo statistično pomembne razlike v zanimanju za zgodovino razvoja kemije. 
Ugotovili smo, da med učenci in učenkami res obstajajo statistično pomembne razlike 
v zanimanju za zgodovino razvoja kemije. Interes za znanje o zgodovini razvoja kemije 
se pojavlja tako pri učencih kot tudi pri učenkah, a je ta pri učenkah močneje izražen.  
Kupatadze in drugi (2014) navajajo, da učence predvsem v uvodnih urah v veliki meri 
motivira zgodovina razvoja kemije. Zelo jih zanima predstavitev nekaterih najbolj 
znanih oziroma najbolj zanimivih znanstvenikov in dejstev konteksta o zgodovini 
razvoja kemije. Uvod v zgodovino kemije se začne z alkimijo, ki je učencem izredno 
zanimiva in je zato tudi zelo dobro izhodišče za poučevanje in motiviranje učencev. 
Pri drugem raziskovalnem vprašanju smo ob predpostavki, da so učenci različno 
motivirani za učenje kemije, oziroma ta ene zanima bolj kot druge, ugotavljali, kakšno 
je zanimanje za razvoj kemije med temi različno motiviranimi učenci.  
Učence smo delili na tiste z nizko motiviranostjo za učenje kemije, na tiste z visoko 
motiviranostjo za učenje kemije in na tiste s srednjo motiviranostjo za učenje kemije. 
Med temi tremi skupinami učencev so se statistično pomembne razlike pokazale, in 
sicer razlike v zanimanju za razvoj kemije obstajajo med učenci, ki so nizko motivirani 
za učenje kemije, in učenci, ki so za učenje kemije visoko ali srednje motivirani.  
Učenci, ki so za učenje kemije kazali zelo majhen interes (nizka motiviranost), so bili 
tudi za učenje o zgodovini razvoja kemije zelo nezainteresirani. Učenci, katerih 
motiviranost za učenje kemije pa je bila srednja ali visoka, so kazali večje zanimanje 
za učenje o zgodovini razvoja kemije. 
Pri tretjem raziskovalnem vprašanju smo raziskovali tudi, ali zgodovinska dejstva 
razvoja kemije učencem po njihovem mnenju olajšajo razumevanje same učne 
vsebine. Predpostavljali smo, da kontekst zgodovine razvoja kemije učencem olajša 
sledenje učni vsebini in razumevanje učnih vsebin.  
Nekaj učencev se ni moglo opredeliti, ali jim zgodovinska dejstva res olajšajo 
razumevanje učne vsebine, večinski delež anketiranih učencev pa se je jasno 
opredelil, da jim dejstva o zgodovini razvoja kemije olajšajo razumevanje učnih vsebin. 
Pri četrtem raziskovalnem vprašanju smo se spraševali kako, koliko in če sploh 
slovenski osnovnošolski učitelji kemije zgodovino razvoja kemije vključujejo v pouk 
kemije. Odgovore smo dobili s pomočjo strukturiranega intervjuja z devetimi vprašanji, 
ki smo ga izvedli s šestimi osnovnošolskimi učitelji kemije. 
Intervju, ki smo ga opravili z učitelji, je pokazal, da se zgodovina razvoja kemije v pouk 
kemije v slovenskih osnovnih šolah zelo redko vključuje. Kontekst zgodovine razvoja 
kemije se v večini primerov obravnava pri prvih urah kemije, kjer je predstavljen zgolj 
kot zanimivost in kot pregled, kako so se zakonitosti in ugotovitve spremenile od nekoč 
pa do danes.  
Učitelji zgodovinska dejstva o razvoju kemije v pouk vključijo kot zanimivost z uporabo 
slikovnega gradiva, a jim ne posvečajo posebne pozornosti – gre zgolj za površinsko 
navedbo dejstev, čeprav učenci kažejo zanimanje za zgodovino razvoja kemije, 
nekateri celo omenijo, da so jim dejstva konteksta zgodovine razvoja kemije omogočila 
lažje razumevanje določenih učnih vsebin. 
V intervjuju so učitelji omenili, da kontekstu o zgodovini razvoja kemije nekaj več 
pozornosti namenijo pri predmetu Poskusi v kemiji, a žal tega predmeta ne obiskujejo 
vsi učenci, ampak samo tisti, ki so si ta predmet izbrali kot izbirno vsebino. Pri Poskusih 
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v kemiji učitelji učencem podajo zadolžitve v obliki kratkih seminarskih nalog s 
predstavitvami življenja in dela posameznega znanstvenika s področja kemije. Učitelji 
si želijo, da bi bilo mogoče podobno dejavnost ali vsaj predstavitve izvesti tudi pri 
rednem pouku kemije, da bi slišali vsi učenci, a vendar so mnenja, da to ni izvedljivo 
zaradi prevelikega števila ciljev v učnem načrtu. Učne ure pri rednem pouku učitelji 
raje posvetijo vsem obveznim učnim vsebinam, ki so natančno določene s cilji v učnem 
načrtu. 
V intervjuju so učitelji predlagali vključitev več učnih ciljev v učni načrt za kemijo v 
osnovni šoli, ki bi bili vezani na kontekst o zgodovini razvoja kemije, saj je do sedaj v 
učnem načrtu zapisan zgolj en učni cilj pri poglavju o zgradbi atoma. Med predlogi za 
vključitev zgodovinskega konteksta v pouk kemije se je pojavil tudi predlog vključitve 
konteksta o zgodovini razvoja kemije preko naravoslovnih aktivnosti, kot so na primer 
naravoslovni dnevi, naravoslovne urice in podobno. 
Navedbe učiteljev v celoti potrjujejo mnenja znanstvenikov o pomembnosti 
vključevanja ciljev, vezanih na obravnavo konteksta o zgodovini razvoja kemije v učni 
načrt, kot tudi na boljšo zastopanost te vsebine v učbenikih (Monk in Osborne, 1997).  
Tudi avtorja Monk in Osborne (1997) sta kot glavni problem vključevanja konteksta o 
zgodovini razvoja kemije v pouk kemije izpostavila preslabo zastopanost v učbenikih 
in učnem načrtu. Poudarila pa sta tudi, da se večina učiteljev še vedno raje ukvarja s 
pridobivanjem znanja po sistemu »kaj vemo«, namesto »kako vemo«, kar pa ne 
omogoča dodatnih pojasnil, sploh s področja zgodovine razvoja kemije. 
Tudi učencem smo v vprašalniku zastavili vprašanje, kako pogosto se kontekst o 
zgodovini razvoja kemije obravnava pri pouku kemije. Učenci so povedali, da 
zgodovino razvoja kemije pri pouku kemije omenjajo zelo redko, navadno je to na 
samem začetku kemije v osnovni šoli, torej na začetku osmega razreda, ali pa redko 
kot uvod v obravnavo nove učne vsebine. 
Znanje učencev smo preverjali s Preizkusom znanja o razvoju zgodovine kemije, ki je 
zajemal enajst nalog. Naloge so bile zasnovane na osnovi glavnih dogodkov in 
dosežkov v zgodovini razvoja kemije, ki so tudi poudarjeni v slovenskih osnovnošolskih 
učbenikih za kemijo. 
V splošnem so učenci dosegli zelo slab rezultat, kajti zgolj en učenec je na preizkusu 
znanja dosegel več kot 50 %. V povprečju so učenci na preizkusu znanja dosegali 4 
točke (16,67 %), kar je zelo slab rezultat.  
Učenci so imeli težave pri vseh nalogah. Največ težav jim je povzročila Naloga 9, pri 
kateri pravilnega odgovora nismo dobili. Spraševali smo »Kdo je dokazal, da je za 
gorenje potreben kisik?«. Odgovor, ki smo ga pričakovali, je bil »Joseph Priestley«, a 
tega odgovora nismo dobili. 
Učencem je veliko problemov delala tudi Naloga 7, za katero smo pričakovali, da bodo 
rezultati bistveno boljši. Učenci so pri tej nalogi morali prepoznati dva znanstvenika, ki 
sta v kemiji med najbolj poznanimi , in vsakemu pripisati tudi njegov največji dosežek.  
Dimitrija Ivanovič Mendelejevega je na sliki prepoznalo zgolj 5 % učencev, 95 % 
učencev pa ga ni prepoznalo. Tudi njegov največji dosežek, iskali smo prvi periodni 
sistem, je pravilno zapisalo zgolj 3,7 % učencev, 96,3 % učencev je odgovorilo 
napačno.  
Prav tako so zelo slabo prepoznavali tudi Marie Curie in njen dosežek odkritje 
radioaktivnosti. Pravilno jo je prepoznalo 46,9 % učencev, medtem ko je njen dosežek 
pravilno zapisalo 12,5 % učencev. 
Težave so se pojavljale tudi pri povezovanju imen znanstvenikov z njihovimi dosežki 
pri Nalogi 1. Niti en učenec naloge ni v celoti rešil pravilno, kar 51,9 % učencev pri 
nalogi sploh ni doseglo nobene točke.  
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Prav tako so zelo slabo poznali odgovor na vprašanje »Kako je porazdelitev negativno 
nabitih delcev v atomu opisal Joseph John Thompson?«, kar je vprašanje iz poglavja 
o zgradbi atoma, pri katerem je tudi kot edini učni cilj v učnem načrtu zastopan učni cilj 
s področja zgodovine razvoja kemije. Na to vprašanje sta pravilno odgovorila le dva 
učenca. 
Pri šestem raziskovalnem vprašanju smo raziskovali, ali med učenci, ki jih zgodovina 
razvoja kemije različno zanima, obstajajo tudi razlike v znanju oziroma poznavanju 
zgodovine razvoja kemije. 
Učenci so bili v namen raziskave razdeljeni v tri skupine glede na njihovo zanimanje 
za razvoj kemije (nizko zanimanje, srednje zanimanje in visoko zanimanje). Statistična 
analiza med temi skupinami ni pokazala statistično pomembnih razlik v znanju oziroma 
poznavanju zgodovine razvoja kemije glede na interes učencev za to področje kemije. 
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5 ZAKLJUČEK 
 
V skladu s pridobljenimi ugotovitvami lahko zaključimo, da je motivacija za učenje 
kemije pri učencih prisotna. Motiviranost učencev za učenje kemije, kot tudi učenje o 
zgodovini razvoja kemije, je zelo raznolika – vse tja od nizke motiviranosti pa do visoke 
motiviranosti učencev. Prav tako se v skladu z razlikami v motivaciji za učenje kemije 
in učenje o zgodovini razvoja kemije razlikuje tudi znanje učencev s področja razvoja 
zgodovine kemije. 
Vključevanje konteksta zgodovine razvoja kemije v pouk kemije za učence predstavlja 
dodatno spodbudo interesa za nadaljnje učenje, hkrati pa jim olajša razumevanje učne 
vsebine, kot so tudi sami izrazili v raziskavi. Želja učencev je, da bi pri pouku kemije 
večkrat uporabljali kontekst o zgodovini razvoja kemije. 
Glede na preobremenjenost učnega načrta s cilji in vsebinami pa tako slovenski kot 
tudi tuji učitelji kemije kontekst o zgodovini razvoja kemije vključujejo v svoj učni proces 
tam, kjer je to nujno potrebno oziroma natančno določeno z učnim načrtom – pri 
poglavju o zgradbi atoma. 
Ugotovili smo, da slovenski učitelji in tudi učenci opažajo prednosti vključevanja 
konteksta o zgodovini razvoja kemije v pouk kemije, vendar ga v pouk ne vključujejo, 
saj jim v tem primeru zmanjkuje časa za obravnavo ostalih učnih vsebin. 
Nekaj učiteljev zgodovino razvoja kemije obravnava pri izbirnih predmetih, tam učenci 
pripravijo seminarsko nalogo in predstavitev, vendar to sliši le nekaj učencev, ki 
obiskujejo ta izbirni predmet, ki pa od tega dela pouka ne odnesejo dosti. Pri rednem 
pouku kemije pa učitelji zaradi preobremenjenosti učnega načrta ne najdejo dovolj 
časa, da bi te predstavitve ponovno predstavili pred vsemi učenci. 
Nedvomno je to neobravnavanje vsebin konteksta zgodovine razvoja kemije pri pouku 
kemije vzrok v pomanjkljivem znanju osnovnošolcev tega področja, namreč skoraj vsi 
učenci v raziskavi so na preizkusu znanja o zgodovini razvoja kemije dosegli slabe 
rezultate. 
Zaključiti je mogoče, da na dosežke učencev na preizkusu znanja o zgodovini razvoja 
kemije interes nima velikega vpliva, saj učenci za to področje kljub zainteresiranosti 
nimajo znanja.  
Znanje, ki so ga izkazali, so v večini primerov zgolj površinske navedbe ali pa podatki, 
ki so jih pridobili preko slikovnega gradiva iz učbenika, kjer so ti podano zgolj kot 
zanimivost, in se na preizkusih znanja (vsaj v večini primerov) ne preverjajo, saj to ni 
določeno z učnim načrtom, zato učenci te vsebine hitro pozabijo oziroma jih med 
učenjem izpustijo. 
Predlogi učiteljev za vključitev konteksta o zgodovini razvoja kemije v učni načrt se 
zdijo smiselni in učinkoviti, pa naj gre za obravnavo pri pouku kemije ali v sklopu 
dejavnosti (naravoslovni dnevi), s tem, da je to obvezno za vse učence. 
Z umestitvijo učnih ciljev, povezanih s kontekstom o zgodovini razvoja kemije v učni 
načrt, bi se te vsebine obravnavale tudi v učbenikih, kjer potemtakem kontekst o 
zgodovini razvoja kemije ne bi bil več zgolj zanimivost. Pristojnosti obravnave te 
vsebine pa so v domeni avtorjev učbenikov, smotrno pa bi bilo te vsebine čimbolj 
integrirati v vsebino kemije, ki jo ostali učni cilji v učnem načrtu določajo. 
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5.1 POMEN RAZISKOVALNEGA DELA ZA UČITELJE V PRAKSI 
Ugotovitve naše raziskave so lahko uporabne smernice za učitelje v praksi in kot 
predlog strokovnim delavcem pri morebitnih prenovah učnega načrta za kemijo v 
osnovnih in srednjih šolah v bodoče.  
Zaključki lahko smernice podajo tudi avtorjem učbenikov, ki bi lahko kontekstu 
zgodovine kemije namenili več pozornosti v učbenikih, saj bi tako lahko bolj spodbudili 
učenčev interes za učenje kemije.  
 

5.2 MOREBITNE NADALJNJE RAZISKAVE 
V morebitnih nadaljnjih raziskavah bi bilo smiselno ugotoviti, kakšno je poznavanje 
konteksta o zgodovini razvoja kemije pri srednješolcih in bodočih učiteljih kemije. Poleg 
tega bi bilo dobro ugotoviti, kateri primeri iz zgodovine kemije bi bili učencem najbolj 
zanimivi. Razviti bi bilo potrebno nove učne enote, kjer bi poučevanje predpisanih 
kemijskih pojmov potekalo v kontekstu zgodovine razvoja kemije, in te učne pristope 
tudi ustrezno evalvirati z vidika interesa učencev za učenje kemije in njihovega 
usvojenega znanja. 
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7 PRILOGE 
 

7.1 Priloga 1: Specifikacijska tabela preizkusa znanja o zgodovini razvoja kemije 
 

SPECIFIKACIJSKA TABELA PREIZKUSA ZNANJA 
 
Razred: 9                                          Predmet:  Kemija               Vsebinski sklop/časovni okvir:  poznavanje zgodovine razvoja kemije      
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Poznavanje 
znanstvenikov in 
njihovih dosežkov 

- Antoine 
Laurent 
Lavoisier 
- John Dalton 
- Wallace 
Hume 
Carothers 
- Friedrich 
Wöhler 
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20 % 5 %  5 % 

 
K imenom znanstvenikov v levem 
stolpcu dopiši črke z njihovimi dosežki 
v kemiji v desnem stolpcu. 
 
__ A. L. Lavoisier    A periodni sistem      
                                          elementov 
__ J. Dalton             B sinteza sečnine 
__ W.H.Carother     C sinteza najlona 
__ F. Wöhler           D vse snovi so 
                           sestavljene iz atomov 
                                E radioaktivnost 
                                F zakon o 
                                   ohranitvi mase 
 
 
 
 

F 
D 
C 
B 

 

2
 T

 

Učenec zna 
povezati ime 
znanstvenika z 
njegovim 
dosežkom 
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Alkimija 
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Kaj je bilo bistveno gonilo alkimistov? 
A Iskanje znanstvenih dokazov za 
obstoj elementov. 
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C  Iskanje kamna modrosti ter eliksirja 
večnega življenja. 
D  Širjenje kemije po svetu. 

 

C 2
 T

 

Učenec ve kaj je 
bilo gonilo 

alkimije 
 

3 

Sodobna kemija - Sodobna 
kemija 
- Antoine 
Laurent 
Lavoisier O

b
je

k
ti
v
n
i 

- 

e
n

 p
ra

v
iln

i 

o
d

g
o
v
o

r 

5 % / / 
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A  John Dalton 
B  Marie Curie 
C  Jacob Jöns Berzelius 
D  Antoine Laurent Lavoisier 
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Kdo je leta 1897 odkril acetilsalicilno 

kislino? 

A Alexander Fleming 

B Friedrich Hoffman 

C Jacob Jöns Berzelius 

D Amadeo Avogadro 
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Kdo je prvi uporabil besedo atom? 
A Fritz Pregl 
B John Dalton 
C Demokrit 
D Dimitrij Ivanovič Mendelejev 
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je prvi uporabil 
besedo atom 
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Kateri znanstvenik je ugotovil, da 
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določenih poteh – krožnicah? 
A Fritz Pregl 
B Ernest Rutherford 
C Niels Bohr 
D Joseph John Thompson 
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