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II 

 

POVZETEK 

 

Fizikalne in kemijske spremembe so učne vsebine, ki obravnavajo bistvene kemijske pojme in 

procese na ravni delcev. Pri razlagi kemijskih pojmov na ravni delcev je zato potrebna 

uporaba različnih in primernih vizualizacijskih elementov, kot so npr.: (1) slike, (2) 

fotografije, (3) filmski izseki, (4) 2D ali 3D stacionarne submikroskopske predstavitve, (5) 2D 

ali 3D dinamične sheme kontaminacije ipd. Učitelji lahko na ta način kemijski pojem 

razložijo in interpretirajo na treh ravneh predstavitve: (1) makroskopski, (2) submikroskopski 

in (3) simbolni ravni. Naloga učitelja je ustrezna predstavitev učne vsebine in s tem 

preprečitev pojavljanja težav pri njihovem razumevanju  in številnih napačnih razumevanjih. 

Učenci si med tem za vsak kemijski pojem ustvarijo lasten mentalni model,  ki se razvija med 

njihovo interakcijo z okoljem. Ustrezno interpretirane informacije novih kemijskih pojmov so 

brez razvitih napačnih razumevanj shranjene v dolgotrajnem spominu le, če jih učeči med 

seboj sočasno povezuje na treh ravneh predstavitve. Z ustrezno razvitim mentalnim modelom 

razumejo učenci kemijski pojem v celoti, kar zagotovi trajnejše in kakovostnejše znanje. 

Učeči na ta način razvija svojo naravoslovno pismenost in pridobiva ustrezno predznanje, na 

katerem lahko v nadaljnjem izobraževanju uspešno nadgrajuje posamezen naravosloven kot 

tudi kemijski pojem. Namen diplomskega dela je ugotoviti, kakšno je razumevanje izbranih 

kemijskih pojmov na treh ravneh predstavitve v povezavi z naslednjimi kemijskimi učnimi 

vsebinami: (1) agregatna stanja snovi, (2) prehodi med agregatnimi stanji snovi, (3) čista 

snov, (4) element, (5) spojina, (6) zmes in (7) kemijska reakcija. Poleg tega je bil namen 

diplomskega dela ugotoviti tudi morebitna napačna razumevanja pri izbranih kemijskih 

pojmih na vzorcu 81 študentov 1. letnika študijskega programa prve stopnje – razredni pouk. 

Rezultati kažejo, da imajo študentje pri izbranih kemijskih pojmih razvita napačna 

razumevanja. 80,2 % študentov ne razume procesa kondenzacije. Delcev v zmesi elementov 

ne prepozna kar 64,2 % študentov. Največ težav in napačnih razumevanj pa imajo študentje 

razvitih pri zapisu enačbe kemijske reakcije na podlagi submikroskopske predstavitve delcev. 

Pri bodočih učiteljih razrednega pouka bi bilo z ustreznimi načini poučevanja nujno odkrivati 

in odpravljati napačna razumevanja, da bodo lahko učencem pravilno predstavili izbran 

kemijski pojem. 

  

Ključne besede: tri ravni predstavitve kemijskega pojma, napačna razumevanja izbranih 

kemijskih pojmov, študentje razrednega pouka 



 

III 

 

ABSTRACT 

 

Physical and chemical changes are learning contents that address the essential chemical 

concepts in processes at particle level. When explaining chemical concepts at particle level, it 

is necessary to use various and appropriate visualization elements, such as (1) pictures, (2) 

photographs, (3) film excerpts (4) 2D or 3D stationary submicroscopic representations, (5) 2D 

and 3D dynamic contamination schemes, etc. This way, teachers can explain and interpret a 

chemical concept on three presentation levels: (1) macroscopic, (2) submicroscopic and (3) 

symbolic. The teacher’s task is to appropriately present the learning content, thus preventing 

understanding issues and numerous misconceptions. During this, the pupils create own mental 

models for each chemical concept, which develops during their interaction with the 

environment. Appropriately interpreted information of new chemical concepts is saved in the 

long-term memory without developed misconceptions only if the pupil simultaneously 

connects the information on three presentation levels. With an appropriately developed mental 

model, the pupils understand the chemical concept in its entirety, which ensures more durable 

and high-quality knowledge. This way, the pupils develop their scientific literacy and acquire 

appropriate knowledge, which can be used in further education to successfully upgrade 

individual scientific and chemical concepts. The purpose of this bachelor’s thesis is to 

establish the level of understanding of the selected chemical concepts on three presentation 

levels in relation to the following chemical learning contents: (1) states of matter, (2) 

transformation between states of matter, (3) pure substance, (4) element, (5) compound, (6) 

mixture and (7) chemical reaction. In addition, the purpose of this bachelor’s thesis was also 

to identify any misunderstandings of selected chemical concepts on a sample of 81 1st year 

BA students, Primary Education. The results show that for the selected chemical concepts, the 

students have developed misconceptions – 80.2% of students do not understand the 

condensation process and 64.2% percent of students do not recognize particles in element 

mixtures. Students have the most problems and misconceptions about the chemical reaction 

equation based on the submicroscopic presentation of particles. With appropriate teaching 

methods, it would be necessary to identify and eliminate misconceptions in future primary 

school teachers, so that they would be able to correctly present the selected chemical concepts 

to pupils. 

 

Keywords: three presentation levels for chemical concepts, misunderstanding of the selected 

chemical concepts, primary education students 
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1 UVOD 

 

Med študijem se vsi bodoči učitelji srečujemo z različnimi učnimi oblikami in metodami 

poučevanja, s pomočjo katerih učencem predstavljamo učne vsebine. Vsebinski sklopi, ki jih 

pri posameznem predmetu opredeljuje učni načrt, se med seboj razlikujejo po težavnosti in s 

tem zahtevnosti razumevanja. Agregatna stanja snovi ter fizikalne in kemijske spremembe sta 

tematski področji, ki obravnavata bistvene in tudi temeljne kemijske pojme. Med 

opravljanjem pedagoške prakse sem pri hospitacijah in nastopih opazila, da imajo učenci, v 

manjši meri tudi učitelj, težave pri razumevanju kemijskih pojmov na ravni delcev snovi. 

Razumevanje kemijskega pojma na ravni delcev je na tem mestu ključnega pomena, saj 

kemijski pojmi veljajo za težje razumljive in abstraktne.  Učitelji naj bi pri poučevanju kemije 

uporabljali in dosledno upoštevali trojno naravo predstavitve kemijskih pojmov, ki jo je 

mogoče razložiti na treh ravneh: (1) makroskopski, (2) submikroskopski in (3) simbolni ravni. 

Makroskopska ali senzorna raven je prva raven in zavzema opazovanje določenega 

kemijskega procesa s čutili. Na drugi ravni opazovani proces razložimo s submikroskopsko 

ravnjo delcev (atomi, molekule, ioni), ki opažanja poveže s teorijo. Integracijo makroskopske 

in submikroskopske ravni lahko v nadaljevanju prevedemo še v »kemijski jezik«, ki ponazarja 

vrsto kemijskih simbolov (formule in enačbe). Zadnja raven predstavlja simbolno raven 

predstavitve kemijskega pojma, ki je tudi najtežja in najabstraktnejša. Soodvisnost vseh  treh 

ravni predstavitve kemijskega pojma prikazuje Johnstonov model oz. trikotnik trojne narave 

kemijskih pojmov (Treagust, Chittleborough in Mamiala, 2003; Devetak, 2012). Raziskave 

(Treagust idr., 2003; Devetak, Drofenik Lorber, Juriševič in Glažar, 2009; Devetak, Vogrinc 

in Glažar, 2009; Eilks, Witteck in Pietzner, 2012; Serobatse, Selvaratnam in Drummond, 

2014; Abdullah in Surif, 2015) kažejo, da učencem, dijakom in študentom usvajanje in 

razumevanje kemijskih pojmov, povezanih z agregatnimi stanji snovi ter fizikalno in 

kemijsko spremembo, predstavljata velik učni napor. Razlog je težje predstavljiva 

submikroskopska raven delcev. Pri usvajanju kemijskih pojmov se zato lahko pojavljajo 

težave pri razumevanju, kar pa vodi v nastanek napačnih razumevanj (Eilks idr., 2012). 

Raziskava (Devetak, 2005) kaže veliko težav za dijake pri predstavljanju agregatnega stanja 

vode na submikroskopski ravni predstavitve. Težave so se pokazale tudi pri razumevanju 

prehodov med agregatnimi stanji. Reševanje nalog s področja čistih snovi in zmesi povzroča 

manj napačnih razumevanj v primerjavi z ostalimi izbranimi kemijskimi pojmi. 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta                                   Anja Bregar, diplomsko delo 

 

3 

 

Lee, Eichinger, Anderson, Berkheimer in Blakeslee (1993, v Devetak, 2012) in Harrison in 

Treagust (2002) so ugotovili, da učenci menijo, da se med prehodom agregatnega stanja snovi 

spremenijo količina snovi in lastnosti delcev, kar je seveda napačno prepričanje. V raziskavah 

(Šegedin, 2000; Mulford in Robinson, 2002, v Devetak, 2012; Devetak, 2005; Slapničar, 

Tompa, Glažar, 2016) so pridobljeni rezultati pokazali, da imajo dijaki težave pri zapisu 

enačbe kemijske reakcije na simbolni ravni iz submikroskopske ponazoritve kemijske 

reakcije. Težave in napačna razumevanja, ki nastanejo pri razumevanju kemijskih pojmov, 

izhajajo s strani učiteljev, učnega gradiva ali pa učencev samih (Devetak, 2012). Bodoči 

učitelji se moramo tega zavedati in prepoznati napačna razumevanja, zato so v diplomskem 

delu predstavljeni rezultati raziskave o razumevanju izbranih kemijskih pojmov na treh 

ravneh predstavitve pri študentih 1. letnika študijskega programa prve stopnje – razredni 

pouk. Za ta namen raziskave je bil narejen pisni preizkus znanja, ki je zajemal ključne 

kemijske pojme, povezane z učnimi vsebinami, ki obravnavajo fizikalne in kemijske 

spremembe snovi.    
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2 TEORETIČNI UVOD 

 

2.1 TRI RAVNI PREDSTAVITVE KEMIJSKIH POJMOV 

 

Kemijske pojme lahko učencem učinkovito predstavimo z uporabo treh ravni predstavitve: (1) 

makroskopske, (2) submikroskopske in (3) simbolne ravni. Sama narava makroskopske ravni 

je bila predmet različnih interpretacij. Makroskopsko raven nekateri avtorji opisujejo kot 

reprezentativno v naravi in se v glavnem uporablja v konceptih in idejah, v katerih opišemo 

večino lastnosti snovi, ki jih lahko zaznamo s čutili. To so npr. pH, temperatura, tlak, gostota, 

koncentracija ipd. (Chandrasegaran, Treagust in Mocerino, 2007; Gilbert in Treagust, 2009; 

Nakhleh in Krajcik, 1994, v Devetak, 2012). Nekateri avtorji so makroskopsko raven 

opredelili kot senzorno raven, saj opisuje dejanske pojave, ki jih doživljamo v vsakdanjem 

življenju. Zavzema opazovanje določenega kemijskega procesa s čutili (Gabel, 1999, v 

Devetak, 2012; Treagust idr., 2003). Na drugi ravni opazovani kemijski proces razložimo s 

submikroskopsko ravnjo delcev (atomi, molekule ali ioni), ki poveže opažanja s teorijami. 

Submikroskopska raven je osnovana na Daltonovi atomski teoriji in kinetični teoriji. Razlage 

zgradbe atomov in molekul, kemijskih vezi, lastnosti snovi, večine kemijskih raztopin in 

kemijskih reakcij so osnovane na teh dveh teorijah. Daltonova atomska teorija navaja, da je 

snov zgrajena diskontinuirano, »zrnato«, se pravi iz majhnih delcev (atomov). Dalton je z 

eksperimenti ugotovil: (1) da imajo isto maso vsi atomi enega elementa, (2) da imajo različne 

mase atomi različnih elementov, (3) da če se atomi povežejo v spojine, se masa atomov ne 

spremeni in (4) da se atomi v stalnih mnogokratnih masnih razmerjih med seboj povezujejo. 

Kinetična teorija pa pravi: (1) plin gradijo delci, ki so naključno razporejeni po prostoru in je 

med njimi veliko praznega prostora; se izredno hitro in neurejeno gibljejo; trčenje delcev je 

elastično, (2) med delci v kapljevini je bistveno manj prostora in ti se gibljejo počasneje, (3) 

delci pa le vibrirajo okoli ravnovesnih leg v trdnem agregatnem stanju (Devetak, 2012). 

Raven delcev je učencem abstraktna, zato je pri razlagi kemijskih pojmov potrebna uporaba 

različnih in primernih vizualizacijskih elementov. Vizualizacijski elementi so lahko metafore, 

analogije, modeli ali teoretični konstrukti in so namenjeni razlagi stvarnega sveta. Opišejo jih 

različni simboli (Devetak in Glažar, 2007). Posamezniku pomagajo pri oblikovanju mentalne 

predstave o zgradbi snovi, predvsem submikropredstavitve. To so modeli, s katerimi 

predstavimo nek stvaren pojav, sistem, predmet ali proces tako, da čim bolj ustreza stvarnemu 

stanju objekta. Submikropredstavitve vodijo učence pri vizualnem spoznavanju kemijskih 
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pojmov in  pojavov, zato morajo biti enostavne in uporabne za učence, da si jih učeči lahko 

zapomni (Devetak, 2012).  

Na tretji ravni pa prvi dve stopnji prevedemo v kemijski jezik, v ustrezno vrsto kemijskih 

simbolov (formule in enačbe), ki predstavljajo simbolno raven kemijskega pojma. Kemijske 

formule, simboli in enačbe, različne grafične in shematske predstavitve ter matematične 

enačbe so del simbolnega jezika, ki služi enostavnejši razlagi dejanskega stanja naravoslovnih 

pojavov (Devetak, 2012). 

Soodvisnost vseh treh ravni kemijskega pojma prikazuje Johnstonov trikotnik (Shema 1) 

trojne narave kemijskih pojmov (Treagust idr., 2003). Kombinacija makroravni, 

submikroravni ter simbolne ravni hkrati je nujna za pravilno razlago določenega kemijskega 

pojma, saj združuje razlago pojma na treh ravneh, ki so med seboj odvisne in prepletene 

(Johnstone, 1982). Johnstonov model so številni raziskovalci nadgrajevali in spreminjali. 

 

Shema 1: Johnstonov trikotnik predstavitve kemijskih pojmov na treh ravneh (Johnstone, 1982) 

 

Shema 2 prikazuje model soodvisnosti treh ravni naravoslovnih pojmov, STRP-model, ki  

nakazuje vse lastnosti originalnega Johnstonovega modela, hkrati pa je nadgrajen z različnimi 

teorijami učenja in njihovimi povezavami (Devetak, 2012). Da je učenje uspešno, se morajo 

informacije formulirati v dolgotrajni spomin. Proces učenja je učinkovit, če se novo 

pridobljene informacije logično in smiselno prekrivajo na treh ravneh predstavitve. Učeči si 

mora za razumevanje določenega kemijskega pojma med kognitivno aktivnostjo ustvariti 

miselno predstavitev, ki ustreza notranjemu prikazu pojava ali objekta (mentalni model). 

Mentalni model se razvija s posameznikovo interakcijo z okoljem. Učeči si abstraktnost 

kemijskega pojma med kognitivno dejavnostjo osmislijo, saj si oblikujejo notranji prikaz 

objekta ali pojava. Z ustrezno razvitim mentalnim modelom učeči razume kemijski pojem v 

celoti, kar zajamči uspešen izobraževalni proces (Devetak in Glažar, 2007). 
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Shema 2: Model soodvisnosti treh ravni naravoslovnih pojmov (STRP-model) (Devetak, 2005) 

 

2.2 POUČEVANJE IN UČENJE KEMIJSKIH POJMOV 

 

Kemija je naravoslovna veda, ki temelji na opazovanju in eksperimentiranju. Njeno 

razumevanje dejanskega sveta procesov, pojavov in snovi temelji na makroskopski ravni. 

Uporabiti pa moramo tudi submikroskopsko raven predstavitve za njihovo napovedovanje in  

razlago (Rizman Herga in Dinevski, 2015). Poučevanje kemije je kompleksen proces, ki 

temelji predvsem na teoriji, saj so sami kemijski pojmi večini učencev težko predstavljivi in 

abstraktni. Učencem je težko predstavljiva tudi submikroskopska raven delcev, zato je 

usvajanje kemijskih pojmov in kemijskih učnih vsebin pogosto izziv. Pri razumevanju 

kemijskih pojmov se tako lahko pojavljajo številne učne težave in posledično vsa napačna 

razumevanja (Eilks idr., 2012). Johnson (1998) na osnovi rezultatov študije navaja, da so 

učencem pri razumevanju lastnosti snovi v pomoč predstavitve na submikroskopski ravni 

delcev snovi. Učečim se je zato treba omogočiti možnost razvijanja lastnega mentalnega 

modela o zgradbi snovi na submikroskopski ravni predstavitve že v drugi triadi 

osnovnošolskega izobraževanja. Uporaba sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij 

(IKT) je učitelju pri premagovanju tovrstnih težav lahko v veliko pomoč, saj lahko z njimi 

vizualiziramo kemijski pojem ali pojav, ne da bi ga neposredno opazovali  (Rizman Herga in 

Dinevski, 2015). IKT v današnjem času izboljšuje način učenja in poučevanja. Tradicionalne 

metode izobraževanja je nadomestil nov izobraževalni svet, ki temelji na ustvarjalnosti. 
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Učitelju in učencu prinaša nove možnosti in kapacitete za učenje. Pouk z uporabo IKT je 

sodobnejši, kvalitetnejši, omogoča možnosti individualizacije in diferenciacije. 

Najpomembnejše pa je, da prehaja iz svojih značilnih okvirjev, saj ni več bistveno pomnjenje 

podatkov, ampak reševanje problemov na kreativen način. Vključitev IKT v sam učni proces 

je tako nujna in ni več stvar izbire posameznega učitelja (Bruce in Reynolds, 2009).  

Kompleksnost poučevanja kemijskih pojmov se odraža predvsem v njihovi naravi, ki jo je 

možno razložiti na treh ravneh (Gabel, 1999, v Devetak, 2012). Učitelji se pri razlagi navadno 

omejujejo le na simbolno raven, ki pa je učencem prav tako kot submikroskopska raven 

abstraktna in težje predstavljiva (Eskilsson in Hellden, 2003). Pri poučevanju kemije je zato 

bistvenega pomena, da učeči se razumejo in vedo povezovati pojme na vseh treh ravneh 

predstavitve hkrati. Uporaba vizualizacijskih elementov učencem približa svet delcev in tako 

izboljša razumevanje kemijskih pojmov (Rizman Herga in Dinevski, 2015). Na ta način 

učenci usvojeno znanje smiselno nadgrajujejo in odpravljajo napačna razumevanja abstraktnih 

kemijskih pojmov (Devetak, 2012).  

 

Shema 3: Model poučevanja in učenja kemije (Devetak, Vogrinc in Glažar, 2010) 
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Bodoči učitelji se morajo pri poučevanju naravoslovnih predmetov zavedati, da je treba   

poskrbeti za ustrezno razlago kompleksnih kemijskih učnih vsebin. Model poučevanja in 

učenja kemije, ki kaže kompleksnost poučevanja kemijskih pojmov in celostno prikaže 

smernice sodobnega poučevanja kemije, je prikazan s Shemo 3.  S tem modelom učitelj v 

proces poučevanja vključi makroraven (senzorno-eksperimentalna, konkretna), 

submikroraven (delčna, abstraktna) ter simbolno (kemijsko-matematična, abstraktna) raven s 

pomočjo raznovrstnega izobraževalnega materiala in učnih pristopov. Učečemu na ta način 

abstraktne kemijske pojme približa tako, da ga spodbuja k oblikovanju ustreznih mentalnih 

modelov in posledično k odpravljanju in zmanjšanju novih napačnih razumevanj. Model 

poučevanja in učenja kemije tako učitelju omogoči, da učečemu pomaga ustvariti ustrezno, 

celovito in pravilno miselno predstavitev, ki kaže zadostno raven kemijske pismenosti. Učeči 

se tako kemijskega pojma uči z razumevanjem in ne na pamet. Znanje se zato lahko 

učinkovitejše shrani v dolgotrajni spomin in se uporabi na naslednjih ravneh izobraževanja 

(Devetak, 2012).  

 

2.3 VIZUALIZACIJA KEMIJSKIH POJMOV 

 

Proces učenja kemijskih pojmov poteka po načelu vizualnega učenja. Na osnovi podane 

reprezentacije je bistveno razvijanje zmožnosti interpretacije pomena decidiranega 

kemijskega pojma in dojemanje sistema simbolov znotraj posameznih znanstvenih disciplin. 

Vizualne reprezentacije služijo kot sredstvo za razlago pojmov, odpravo napačnih 

razumevanj, reševanje problemov, potrditev rezultatov raziskav, interpretacijo idej, pomoč pri 

miselnem razvoju pojmov in njihovo vključevanje v miselne predstavitve posameznika ter 

povzemanje sklepnih delov neke učne vsebine znotraj izbrane naravoslovne discipline 

(Devetak, 2012). Vizualizacija je tako pomembno orodje v šolski praksi, saj pomaga pri 

neposrednem proučevanje nenazornih procesov in pojavov na atomski ter molekularni ravni 

in pripomore k učinkovitejšemu razumevanju kemijskih pojmov, hkrati pa je temelj 

kakovostnega kemijskega izobraževanja (Vrtačnik, 1999, v Devetak, 2012). Učitelji kemije se 

morajo zavedati, da kemijske pojme pri poučevanju predstavljajo s specifičnimi oblikami 

vizualizacije, ki prikazujejo raven delcev. Razumevanje pojma delec je bistveno za 

razumevanje submikroskopske ravni (Riaz, 2004). Uporaba kroglic je učiteljem v pomoč pri 

ponazoritvi gibanja in razporeditvi delcev v posameznem agregatnem stanju. Kroglice 

postavimo in premikamo v škatli, ki predstavlja omejen prostor. Učitelji lahko pri razlagi 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta                                   Anja Bregar, diplomsko delo 

 

9 

 

prehodov med agregatnimi stanji vključijo primerne: (1) preproste modele, (2) računalniške 

animacije in (3) didaktične igre in s tem poskrbijo za kvalitetnejše razumevanje prehodov med 

agregatnimi stanji snovi. Znanje o agregatnih stanjih snovi lahko učitelji utrjujejo s 

primernimi igrami vlog, s katerimi učeči se predstavijo gibanje in porazdelitev delcev v vseh 

treh agregatnih stanjih (Pozderec Intihar in Glažar, 2011). 

Če se učencem zagotovijo učinkovite specifične oblike vizualizacije pojmov in pojavov, 

lahko ti konstruirajo mentalni model nekega kemijskega pojma (Barak in Dori, 2005; 

Kaberman in Dori, 2009). Poglobljeno razumevanje kemijskih pojmov lahko učinkovito 

dosežemo, če pri učenju kemije s pomočjo kemijskih reprezentacij uporabimo Paiviov model 

dvojne kodne teorije. Zakonitosti modela prikazuje Shema 4. Učeči si oblikuje tri bistvene 

kognitivne povezave med vizualnim in pojmovnim sistemom reprezentacije. 

 

 

Shema 4: Paiviov model dvojne kodne teorije (Wu idr., 2001, v Devetak, 2012) 

 

S tem usvoji kemijski pojem s povezavo dveh kompleksnih sistemov. Med seboj poveže 

pojmovni sistem, ki predstavlja naravoslovno znanje in vizualni sistem, ki je odvisen od 

prostorsko-vizualizacijskih sposobnosti. Med sabo sta oba sistema tesno povezana ter 

funkcionalno in strukturno neodvisna. V dolgotrajnem spominu se ustreznejše shrani 

informacija, ki nastane v enem sistemu in sproži v drugem neko dejavnost, v primerjavi s 

tisto, ki je bila obdelana le v enem sistemu. Kognitivni napor posameznika se zmanjša zaradi 
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dražljajev, ki sprožijo aktivnosti v obeh sistemih, kar poveča kapaciteto učenja. Pri 

predstavitvi submikroskopskega sveta delcev imajo tako ključno vlogo vizualizacijski 

elementi. Ti pomagajo pri premoščanju težav pri povezovanju treh ravni predstavitve in so 

tako bistveni pri verbalnem posredovanju informacij. Če učitelj upošteva zakonitosti 

Paiviovega modela dvojne kodne teorije, učeči se razumejo kemijske pojme, ki jim služijo za 

nadaljnjo nadgradnjo kemijskega znanja. Učeči mora v svojem delovnem spominu imeti 

vizualne in pojmovne informacije o kemijskem pojmu. Nato mora vzbuditi povezave med 

njimi in prevesti pojmovno informacijo v vizualno in obratno (Wu, Krajcik in Soloway, 2001, 

v Devetak, 2012). Pri razumevanju kemijskih pojmov učeči se dosežejo vse omenjene 

povezave šele takrat, ko so jim v pomoč specifične oblike vizualizacije (Devetak, 2012). 

Specifične oblike vizualizacije so: slike, fotografije, filmski izseki, 2D ali 3D stacionarne 

submikroskopske predstavitve; 2D ali 3D dinamične sheme delcev, metafore, analogije, 

modeli ali teoretični konstrukti, submikropredstavitve, matematične formule in simbolni 

kemijski jezik (Wu idr., 2001, v Devetak, 2012). Dejanski predmet, sistem, pojav ali proces 

ponazarjajo modeli. Uporabljamo jih kot učni pripomoček in si z njimi pomagamo pri razlagi, 

zato morajo biti za učeče se smiselni, uporabni in preprosti. Za oblikovanje obstojnejšega in 

kvalitetnejšega naravoslovnega znanja so raziskovalci že zelo zgodaj preučevali uporabo 

fizičnih modelov in tudi opisali njihov pozitiven vpliv v procesu izobraževanja (Talley,1973; 

Gabel in Sherwood, 1980, v Devetak, 2012). Specifično vizualizacijsko moč imajo 3D fizični 

modeli, saj se z njihovo uporabo izboljša učinkovitost poučevanja kemije. V raziskavi (Talley, 

1973, v Devetak, 2012) so ugotovili, da ob uporabi modelov študentje prvega letnika kemije 

pridobijo kompleksnejše kemijsko znanje. Podobne rezultate so pokazale tudi kasnejše 

raziskave tako pri nas in po svetu (Ferk, Vrtačnik, Blejec in Gril, 2003; Devetak idr., 2010). 

Če se študentje srečujejo z večjim številom različnih oblik vizualizacije, tudi bolje rešujejo 

naloge na višjih kognitivnih ravneh znanja po Bloomu (analiza, uporaba in evalvacija). Učeči 

so posledično zmožni premostiti miselne vrzeli med različnimi ravnmi pojmov in  kritično 

razmišljati pri reševanju naravoslovnih problemov. Naloge s kombinacijo 3D-modelov in 3D 

računalniških animacij modelov v testih s področja kemije so statistično pomembno bolje 

rešene v primerjavi z nalogami, kjer učeči se uporablja samo 3D- ali 2D-modele. Razlog je 

verjetno ta, da dvodimenzionalni modeli ne ilustrirajo celovite oblike reprezentivnega objekta 

ampak le delno sliko v primerjavi z tridimenzionalni modeli (Trumbo, 1999; Kozma, Chin, 

Russel in Marx, 2000, v Devetak, 2012).  Justova in Gilbert (2002, v Devetak, 2012) 

opozarjata, da morajo biti učitelji, in tisti, ki učitelje izobražujejo ter avtorji učbenikov in 
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založniki še posebej pozorni pri uporabi modelov. Avtorji učbenikov in založniki morajo 

predvsem jasno in nedvoumno napisati razlage k modelom, ki so prikazani v učbeniku. 

Analogije predstavljajo povezavo med novim in že usvojenim znanjem. Gre za  medsebojno 

primerjavo strukturnih lastnosti dveh področij in podajanje podobnosti med njima; pri temah, 

ki obravnavajo energijo in spremembe snovi, ravnotežje ali hitrost pri kemijskih reakcijah in 

največkrat poskušajo ponazoriti delce ali nevidne procese na submikroskopski ravni delcev 

(Thiele in Treagust, 1994, v Devetak, 2012). Analogije na ta način pomagajo, da v že obstoječ 

mentalni model ustreznejše integriramo novo znanje. 

Pomembna komponenta procesa učenja na vseh stopnjah kemijskega izobraževanja so 

submikropredstavitve. To zakonitost razlaga Mayerjeva teorija. Bistvo Mayerjeve teorije je 

pojasnjevalna moč ilustracije. Pozornost učečega je orientirana na konkretene specifične 

elemente, ki mu pomagajo pri konstrukciji miselnih povezav med elementi. Zaradi tega so 

specifični elementi temelj reševanja problemov, saj spodbujajo smiselno učenje (Bunce in 

Gabel, 2002, v Devetak, 2012). Pri oblikovanju mentalne predstave o zgradbi snovi pomagajo 

posamezniku ravno submikropredstavitve. Poznamo 2D in 3D stacionarne ter 2D in 3D 

dinamične submikropredstavitve. Če delec predstavlja le en vizualizacijski element, so te 

submikropredstavitve lahko enostavne in enodelčne. Pri enostavnih in enodelčnih 

predstavitvah je vizualizacijski element preprost, nezapleten in ima en sestavni del, običajno 

je to krogec oz. krogla, ki predstavlja delec (Shema 5). Pri obravnavi agregatnih stanj snovi in 

njihovih sprememb v šestem razredu osnovne šole se slovenski učenci seznanijo z 

enostavnimi submikropredstavitvami (Devetak, 2012). 

 

 

Shema 5: 2D-submikropredstavitev agregatnih stanj snovi (preizkus znanja, uporabljen v raziskavi) 

 

 Če je vizualizacijski element bolj zapleten in sestavljen iz večjega števila sestavnih delov 

(večjega števila krogcev ali krogel), so te submikropredstavitve večdelčne ali sestavljene. Z 

njimi je prikazana celotna struktura molekule (Shema 6). 
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Shema 6: 2D-submikropredstavitev kemijske reakcije (preizkus znanja, uporabljen v raziskavi) 

 

Boljše razumevanje delčnega sveta snovi kažejo rezultati raziskav integracij treh ravni 

kemijskih pojmov, v katerih so bile uporabljene 2D-submikroreprezentacije (Bunce in Gabel, 

2002, v Devetak, 2012; Kelly in Jones, 2008; Rizman Herga in Dinevski, 2015).  Na 

makroskopski ravni olajša razumevanje opazovanih kemijskih sprememb uporaba 

multimedijske programske opreme in računalniških animacij, ki prikazujejo kemijske 

spremembe na ravni delcev (Ardac in Akaygun, 2005; Tasker in Dalton, 2006; Dori in 

Belcher, 2005, v Devetak, 2012). Trindade, Fiolhais in Almeida (2002, v Devetak, 2012) so 

naredili raziskavo na področju navidezne resničnosti. Navidezna resničnost je slika, shema ali 

animacija, izdelana v 3D na računalniškem ekranu. Posamezniku omogoči, da si ogleda svet 

delcev in njihovih interakcij iz kateregakoli zornega kota (Devetak, 2012). Uporabnik s 

pomočjo posebnih stereoskopskih očal vstopi v 3D-svet molekul, v katerem se dogajajo 

načrtovati kemijski ali fizikalni pojavi. Raziskavo so izvedli s študenti prvih letnikov 

naravoslovnih študijskih smeri. Primerjali so razumevanje nekaterih kemijskih pojmov 

(prehodi med agregatnimi stanji, agregatna stanja snovi in atomske orbitale) med študenti, ki 

so imeli stereoskopska očala, in tistimi, ki jih niso. Rezultati raziskave so pokazali, da je 

razumevanje agregatnih stanj boljše, če so prikazi v navidezni resničnosti. Pri ostalih 

kemijskih pojmih razlike v razumevanju niso bile statistično pomembne (Trindade idr., 2002, 

v Devetak, 2012). Raziskave (Treagust idr., 2003; Devetak idr., 2009; Devetak idr., 2009; 

Eilks idr., 2012; Serobatse idr., 2014; Abdullah in Surif, 2015) kažejo, da predstavljata 

študentom, dijakom in učencem usvajanje in razumevanje kemijskih pojmov velik napor, kjer 

se pojavljajo številne in raznolike težave ter napačna razumevanja. Težave se med drugim 

pojavljajo, ker nekaterih kemijskih (naravoslovnih) pojmov ne moremo neposredno zaznati s 

čutili. Za nekatere izmed njih imamo v naravi veliko konkretnih primerov, na podlagi katerih 

te pojme učencem tudi približamo (npr. agregatno stanje snovi). Takim pojmom pravimo 

deskriptivni pojmi. Za pojme, kot so na primer atom, molekula ipd., pa konkretnih in 

oprijemljivih primerov v naravi ni. Zanje obstaja teoretična razlaga in jim zato pravimo 
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teoretični pojmi (Lawson, 1993, v Devetak, 2012). Rezultati raziskave (Serobatse idr., 2014), 

ki je preverjala razumevanje učne vsebine agregatnih stanj in kemijskih reakcij na 

submikroskopski ravni delcev, kažejo, da ima več kot polovica testiranih učencev težave z 

uporabo submikroskopske predstavitve pri interpretaciji in razlagi rezultatov tako na nižjih 

kot tudi na višjih kognitivnih stopnjah po Bloomu. Rodrigues, Smith in Ainley (2001, v 

Devetak 2012) so raziskovali, kako 22 učencev razume procese vrenja, taljenja in raztapljanja. 

Primerjali so, kako učenci razumejo videoposnetke z makropojavi in besednimi nalogami, ki 

vključujejo submikroskopsko predstavitev pojava. 15 učencev je bilo mnenja, da jim 

videoposnetki skupaj z besedno nalogo pomagajo pri razumevanju pojavov. Rezultati raziskav 

(Gabel, 1993; Gabel, 1999; Bunce in Gabel, 2002; Tien idr., 2007; Kelly in Jones, 2008 v 

Devetak, 2012) razumevanja fizikalnih in kemijskih sprememb na treh ravneh predstavitve so 

pokazali, da so tisti testiranci, ki so imeli submikropredstavitve pri usvajanju pojmov, 

ustreznejše razumejo naravo snovi na submikroskopski ravnipredstavitve, kot tisti, ki so se 

učili te učne vsebine samo s pomočjo besedila. Submikropredstavitve tako pomagajo učencem 

pri vizualnem dojemanju kemijskih pojavov. Učitelji morajo pri razlagi in predstavitvi 

kemijskih pojmov uporabiti ustrezne vizualne elemente in kemijski pojem predstaviti na vseh 

treh ravneh predstavitve. Tako dosežejo celostno razumevanje kemijskih pojmov in učnih 

vsebin (Eilks idr., 2012).  

 

2.4 NAPAČNA RAZUMEVANJA KEMIJSKIH POJMOV  

 

Pri pouku kemije se učitelji kot učenci srečujejo s kompleksnimi in abstraktni učnimi 

vsebinami. Če je učna vsebina nepravilno predstavljena, se pojavljajo težave in številna 

nepopolna in napačna razumevanja kemijskih pojmov in procesov (Devetak, 2012). 

 

Vzroki učenčevih napačnih razumevanj kemijskih pojmov (Glažar in Vrtačnik, 1989, v 

Devetak, 2012): 

1. slabo povezovanje bistvenih kemijskih pojmov na vseh stopnjah šolanja;   

2. premalo utrjevanja učne snovi in s tem hitro pozabljanje;  

3. premalo so uporabljali metode reševanja problemov za metodičeno preverjanje 

razumevanja pojmov in povezav med njimi ter eksperimentalnega dela; 

4. neuspešna nadgradnja novih kemijskih pojmov z znanjem že obdelanih pojmov.  
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Devetak (2012) navaja, da so lahko viri napačnih razumevanj kemijskih pojmov tudi: (1) 

učbeniki, (2) učitelji in (3) učenci, dijaki ali študenti sami. Eden od vzrokov napačnih 

razumevanj kemijskih pojmov je ta, da si učeči pravilno zasnovane submikropredstavitve 

napačno razlagajo, ker imajo premalo predznanja. Zaradi slabega predznanja osnovnih in 

bistvenih kemijskih pojmov učenci v nadaljnjem izobraževanju pojme težko nadgrajujejo. 

Fizikalne in kemijske spremembe so učne vsebine, ki obravnavajo bistvene kemijske pojme in 

pojave na ravni delcev, zato je pomembno da učenci tu nimajo težav in napačnih razumevanj 

(Nakhlen, 1992; Lee, 1999; Devetak, 2012). Približno ena četrtina učencev, starih 13 in 14 let 

ter 17 in 18 let, ne razlikuje med pojmoma kemijska in fizikalna sprememba snovi sta 

ugotovila Ahtee in Varjola (1998, v Devetak, 2012). Na submikroskopski ravni predstavitve 

največ napačnih razumevanj pojmov zgradbe snovi in agregatnih stanj snovi nastane, ker je 

zgradba snovi razložena kot statični in kontinuiran model. Tovrstna razlaga je neustrezna, saj 

učenci menijo, da med delci ni praznega prostora (Devetak, 2012). Bunce in Gabel (2002, v 

Devetak, 2012) sta v raziskavi pri dijakih preverjala razumevanje učnih vsebin o agregatnih 

stanjih snovi, kemijski reakcij in raztopinah. Rezultati raziskave  kažejo, da so testiranci 

eksperimentalne skupine (med izobraževalnim procesom so imeli razlago kemijskih pojmov 

na treh ravneh predstavitve) preizkus znanja rešili bolje kot njihovi vrstniki iz kontrolne 

skupine (razlaga med izobraževalnim procesom le na simbolni in makroskopski ravni 

predstavitve kemijskih pojmov). Največje razlike v razumevanju so se pokazale ravno na 

področju agregatnih stanj snovi. Napačna razumevanja agregatnih stanj snovi so pokazala tudi 

druge različne študije. Tóth in Kiss (2006) sta v raziskavi ugotovila, da je 71,2 % dijakov 

uspešnih pri določitvi pravilne sheme za porazdelitve delcev v trdnem agregatnem stanju. 

Manj uspešni (58,3 %) so bili pri določanju pravilne sheme, ki je ponazarjala delce v 

kapljevinastem agregatnem stanju. V raziskavi (Pereira in Pestana, 1991, v Devetak, 2012) so 

ugotavljali razumevanje agregatnih stanj vode pri učencih in dijakih, starih od 13 do 18 let. Z 

risanjem submikroskopske sheme delcev agregatnih stanj vode so imeli najmanj težav 

udeleženci, stari od 15 do 17 let. Rezultati raziskave so pokazali, da so učenci, stari 13 let, 

agregatna stanja vode ponazarjali kot pojave na makroskopski ravni. Med ponazoritvami so 

bile najpogostejše risbe kozarca vode z označeno gladino, narisane kocke ledu ali oblakov. S 

starostjo otrok se je delež testirancev, ki je za ponazoritve uporabljal makroraven, manjšal. Od 

trdnega proti plinastemu agregatnemu stanju je nakazalo 39 % testirancev večjo velikosti 

delcev, mlajših od 18 let, in 15 % testirancev, starih 18 let. V raziskavi (Lee idr., 1993, v 

Devetak, 2012) so ugotovili, da se učenci ne vedo, da je v plinastem agregatnem stanju med 

delci prazen prostor. Trdijo, da je med delci kakšna druga snov, npr. zrak. Rezultati raziskave 
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(Devetak, 2005) kažejo, da imajo dijaki precej težav pri ponazarjanju agregatnega stanja vode 

na submikroskopski ravni. Pravilno submikroskopsko predstavitev agregatnega stanja vode 

(trdno, kapljevinasto, plinasto) je bolj ali manj pravilno narisalo le 7,8 % šestnajstletnikov. 

65,2 % dijakom risanje submikropredstavitve plinastega agregatnega stanja ni povzročalo 

težav. Največ težav so imeli dijaki pri risanju submikroskopske predstavitve kapljevinastega 

agregatnega stanja vode.  Pravilno submikroskopsko predstavitev je narisalo le 7,8 % dijakov. 

Številna napačna razumevanja agregatnih stanj vode so ugotovili z analizo 

submikropredstavitev. Identificirana napačna razumevanja so: (1) prevelike razdalje med 

molekulami vode v kapljevinastem agregatnem stanju, (2) uprizarjanje kapljevinastega 

agregatnega stanja kot plin in (3) neupoštevanje razmerja razdalje med molekulami vode v 

kapljevinastem agregatnem stanju in v ledu. Ko učenci mislijo, da snov ni zgrajena iz delcev, 

da je zgrajena kontinuirano nastanejo napačna razumevanja pri spremembah agregatnega 

stanja. Učenci menijo, da se pri ohlajanju ali segrevanju snovi ohladijo ali segrejejo tudi delci, 

s katerih je snov zgrajena. Učenci so mislili, da se pri prehodih med agregatnimi stanji 

spremeni tudi količina snovi in lastnost delcev (Lee idr., 1993, v Devetak, 2012;  Harrison in 

Treagust, 2002).  Učenci, stari od 6 do 14 let, imajo razvita napačna razumevanja procesa 

izhlapevanja. Učenci proces izhlapevanja interpretirajo kot: (1) izginjanje vode, (2) 

spreminjanje vode v vodik in kisik in (3) da so molekule vode poniknile v trden predmet (Bar 

in Travis, 1991, v Devetak, 2012). Devetak, Šket, Pozderec Intihar, Dušak in Glažar  (2007, v 

Devetak 2012) so v raziskavi osredotočili na razumevanje izbranih kemijskih pojmov 

(spojina, element, zmes in agregatno stanje snovi) na submikropredstavitvah. 85,4 % učencev 

je bilo uspešnih pri prepoznavanju trdnega agregatnega stanja snovi na podlagi 

submikropredstavitve. Pri določanju ustrezne submikropredstavitve za spojino, so imeli več 

težav saj je nalogo pravilno rešilo 47,6 % učencev. 28,0 % učencev ni razlikovalo med 

submikropredstavitvami spojine in elementa. Porazdelitev delcev v zmesi plinov je 

prepoznalo 41,5 % učencev. Slaba tretjina učencev ima težave pri razlikovanju med 

submikropredstavitvami kapljevinastega in plinastega agregatnega stanja na ravni delcev. 39,0 

% učencev je prepoznalo  razporeditev delcev v zmesi elementa in spojine v kapljevinastem 

agregatnem stanju. 98,8 % učencev je imelo težave pri določanju pravilnih 

submikropredstavitev, ki predstavljajo element. V raziskavi so tudi ugotovili, da imajo učenci 

manj težav pri določitvi submikropredstavitve, ki obravnava eno spremenljivko (npr. trdno 

agregatno stanje), v primerjavi s submikropredstavitvijo, ki obravnava dve spremenljivki (npr. 

zmes in plinasto agregatno stanje). Če obstaja več pravilnih rešitev, imajo učenci velike 

težave (Devetak idr., 2007). Avci, Acar Sesen in Kirbaslar (2014) so pri učencih  sedmega 
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razreda preverjali razumevanje snovi, čiste snovi (spojine in elementi) ter zmesi na delčni 

ravni. S preizkusom znanja, ki je bil sestavljen iz nalog izbirnega tipa, so identificirali 

napačna razumevanja: (1) v vodi se sladkor tali (2) sladkor ni čista snov, (3) spojine niso čiste 

snovi, (4) kemijska sprememba je nastanek zmesi ali (5) spojine so zgrajene iz dveh enakih 

atomov in podobno. Devetak (2005) je v svoji študiji ugotovil, da je 52,6 % dijakov v 

povprečju pravilno rešilo naloge s področja zmesi in čistih snovi. Vendar so pridobljeni 

rezultati pokazali, da dijaki ne razlikujejo med submikropredstavitvami elementa in spojine. 

25,7 % dijakov drugega letnika gimnazije ni prepoznalo spojine kot čiste snovi na 

submikropredstavitvi. 30,2 % dijakov ni prepoznalo zmesi dveh spojin na  

submikropredstavitvi. 27,9 % dijakov je  na podlagi submikropredstavitve opredelilo čisto 

snov kot zmes dveh elementov. Ti dijaki imajo razvita napačna razumevanja, saj molekule 

povezujejo  s spojinami, elemente pa le z atomi. Spojino je čista snov, v kateri so atomi 

različnih vrst. Razlikovanje  med kemijskimi pojmi: (1) element, (2) spojina in (3) zmes je 

bistveno za razumevanje kemijskih reakcij (Kind, 2004). Napačna razumevanja zgradbe snovi 

na submikroskopski ravni so povezana tudi z napačnimi razumevanji kemijske reakcije 

(Devetak, 2012). Raziskave (Devetak, 2000, v Devetak, 2012; Glažar in Devetak, 2002) 

kažejo, da pri dijakih, ki opravljajo kemijo kot maturitetni predmet, simbolni kemijski jezik 

povzroča veliko težav. Pri reševanju stehiometrijskih problemov jim težavo predstavlja ravno 

zapisovanje enačb kemijskih reakcij. Raziskovalci menijo, da je razlog za to učenje kemijskih 

formul in enačb na pamet. V raziskavah (Šegedin, 2000; Mulford in Robinson, 2002, v 

Devetak, 2012; Devetak, 2005; Slapničar idr., 2016) so rezultati pokazali, da testiranci na 

submikroskopski ravni predstavitve ne razumejo bistvenih pojmov kemijske reakcije. 

Testiranci so imeli velike težave pri zapisu enačbe kemijske reakcije na simbolni ravni, ko so 

izhajali iz submikroskopske predstavitve enačbe kemijske reakcije. 

Ker je glavni cilj poučevanja kemije posredovanje novega znanja učencem na način, da ga 

bodo le-ti razumeli popolnoma, je treba težave in napačna razumevanja učiteljev in učencev 

odpraviti. Učitelji se moramo zato zavedati, da se moramo stalno strokovno izobraževati, 

spremljati znanstvenoraziskovalne prispevke, novosti in inovacije različnih novih metod in 

oblik dela ter različnih pristopov poučevanja. Na ta način bomo poskrbeli za uspešnejše in 

učinkovitejše poučevanje učnih vsebin. Pri učencih pa moramo pri svojem delu uporabljati 

učinkovite metode in oblike dela ter različne pristope poučevanja za  kakovostno in trajnejše 

znanje. Pri poučevanju kemije moramo učitelji na vseh ravneh abstraktne naravoslovne pojme 

učencem prikazati tako, da si jih ti čim bolj predstavljajo in razumejo. To lahko bodoči učitelji 

kemije naredimo, če učne vsebine razložimo na treh ravneh predstavitve kemijskih pojmov z 
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uporabo ustreznih vizualizacijskih elementov, ki združujejo razlago, interpretacijo in 

razumevanje abstraktnega kemijskega pojma za čim kakovostnejše učenje. 
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2.5 RAZISKOVALNI PROBLEM, CILJI IN RAZISKOVALNA 

VPRAŠANJA 

2.5.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 

Pri poučevanju kemijskih učnih vsebin moramo upoštevati predstavitev kemijskega pojma na 

treh ravneh. Učne vsebine fizikalnih in kemijskih sprememb obravnavajo temeljne kemijske 

pojme in pojave na ravni delcev, ki so nujni za nadaljnje razumevanje in nadgrajevanje 

kemijskih pojmov in pojavov. Če učitelji pri razlagi dosledno upoštevajo predstavitev 

kemijskih pojmov na treh ravneh, pri usvajanju novega znanja ne prihaja do težav in 

posledično napačnih razumevanj. Učitelji razrednega pouka na nižjih stopnjah izobraževanja 

(pri predmetu spoznavanja okolja, naravoslovja in tehnike) so prvi, ki učencem predstavijo 

določene kemijske učne vsebine, ki obravnavajo izbrane kemijske pojme in odkrivajo 

morebitna napačna razumevanja. Zato je nujno, da le-ti razumejo izbrani kemijski pojem na 

treh ravneh predstavitve in s tem pri učencih poskrbijo za ustrezno oblikovanje predznanja, ki 

vpliva na nadaljnje učenje kemijskih učnih vsebin na višjih stopnjah izobraževanja. Glavni 

namen diplomskega dela je bil ugotoviti, ali študentje 1. letnika študijskega programa prve 

stopnje – razredni pouk razumejo izbrane kemijske pojme, vezane na določene fizikalne in 

kemijske spremembe snovi. Poleg tega je bil namen diplomskega dela ugotoviti morebitna 

napačna razumevanja pri omenjenih učnih vsebinah pri študentih 1. letnika študijskega 

programa prve stopnje – razredni pouk. 

2.5.2 CILJ 

 

Glede na raziskovalni problem lahko definiramo šest ciljev raziskave: 

1. Ugotoviti, ali imajo študentje 1. letnika študijskega programa prve stopnje – razredni 

pouk razvita napačna razumevanja v povezavi z izbranimi kemijskimi pojmi: (1) 

agregatna stanja snovi, (2) prehodi med agregatnimi stanji snovi, (3) čista snov, (4) 

element, (5) spojina, (6) zmes in (7) kemijska reakcija. 

2. Ugotoviti, ali študentje 1. letnika študijskega programa prve stopnje – razredni pouk 

razlikujejo na makroskopski ravni med pojmi izhlapevanje in izparevanje ter taljenje 

in kondenzacija. 

3. Ugotoviti, ali znajo študentje 1. letnika študijskega programa prve stopnje – razredni 

pouk submikroskopski predstavitvi snovi pripisati ustrezno agregatno stanje. 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta                                   Anja Bregar, diplomsko delo 

 

19 

 

4. Ugotoviti, ali imajo študentje 1. letnika študijskega programa prve stopnje – razredni 

pouk težave pri prepoznavanju čistih snovi in zmesi iz shem razporeditve delcev snovi 

na submikroskopski ravni. 

5. Ugotoviti, ali študentje 1. letnika študijskega programa prve stopnje – razredni pouk  

znajo povezati ugotovitve na makroskopski ravni s submikroskopskimi predstavitvami 

delcev snovi pri izbranih fizikalnih in kemijskih spremembah. 

6. Ugotoviti, ali študentje 1. letnika študijskega programa prve stopnje – razredni pouk 

pravilno zapišejo enačbo kemijske reakcije iz sheme porazdelitve delcev snovi. 

2.5.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Na osnovi glavnih ciljev raziskave si je v diplomskem delu mogoče zastaviti šest 

raziskovalnih vprašanj. 

 

1. Ali imajo študentje 1. letnika študijskega programa prve stopnje – razredni pouk razvita 

napačna razumevanja izbranih kemijskih pojmov na treh ravneh predstavitve v povezavi z 

naslednjimi učnimi vsebinami: (1) agregatna stanja snovi, (2) prehodi med agregatnimi stanji 

snovi, (3) čista snov, (4) element, (5) spojina, (6) zmes in (7) kemijska reakcija v več kot 5 % 

vseh napak? 

2. Ali več kot polovica študentov 1. letnika študijskega programa prve stopnje – razredni pouk 

na makroskopski ravni razlikuje med pojmi izhlapevanje in izparevanje ter taljenje in 

kondenzacija? 

3. Ali več kot polovica študentov 1. letnika študijskega programa prve stopnje – razredni pouk 

zna submikroskopski predstavitvi delcev snovi pripisati ustrezno agregatno stanje? 

4. Ali ima več kot polovica študentov 1. letnika študijskega programa prve stopnje – razredni 

pouk težave pri prepoznavanju čistih snovi in zmesi iz shem porazdelitve delcev snovi na 

submikroskopski ravni? 

5. Ali zna več kot polovica študentov 1. letnika študijskega programa prve stopnje – razredni 

pouk povezati ugotovitve na makroskopski ravni s submikroskopskimi predstavitvami 

porazdelitve delcev snovi pri izbranih fizikalnih in kemijskih spremembah? 

6. Ali več kot polovica študentov 1. letnika študijskega programa prve stopnje – razredni pouk 

pravilno zapiše enačbo kemijske reakcije iz submikroskopske sheme porazdelitve delcev 

snovi? 
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3 METODA DELA  

 

Raziskava je bila izvedena z uporabo kvantitativnega raziskovalnega pristopa. Uporabljena je 

bila kavzalno-neeksperimentalna metoda empiričnega pedagoškega raziskovanja (Vogrinc in 

Devetak, 2007). 

 

3.1 OPIS VZORCA 

 

Vzorec raziskave je neslučajnostni. V raziskavo je bilo v šolskem letu 2015/2016 vključenih 

81 študentov 1. letnika študijskega programa prve stopnje – razredni pouk Pedagoške 

fakultete Univerze v Ljubljani. V raziskavi je bila anonimnost sodelujočih zagotovljena s 

pomočjo šifer.  

 

3.2 INSTRUMENT 

 

Za raziskavo je bil pripravljen preizkus znanja, ki je bil vsebinsko prilagojen učencem 9. 

razreda osnovne šole. Vseboval je devet problemskih nalog, ki so preverjale razumevanje 

izbranih kemijskih pojmov: (1) agregatna stanja snovi, (2) prehodi med agregatnimi stanji 

snovi, (3) čista snov, (4) element, (5) spojina, (6) zmes in (7) kemijska reakcija na treh ravneh 

predstavitve. Pri sestavljanju nalog so bili upoštevani operativni cilji, ki so navedeni v učnih 

načrtih pri predmetu kemija. Problemske naloge so bile na različnih kognitivnih stopnjah po 

Bloomu. Preizkus znanja je bil kratek, vseboval je veliko nalog izbirnega tipa in nalog s 

kratkimi odgovori, posledično je bilo vrednotenje rezultatov enostavno in hitro. Za preizkus 

znanja veljajo zato naslednje merske karakteristike: vsebinska veljavnost, diskriminativnost in 

ekonomičnost. Vsebina preizkusa znanja je podana v specifikacijski tabeli (Tabela 1). 
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Tabela 1: Specifikacijska tabela preizkusa znanja  

Št. 

naloge 

Vsebinski 

sklop po 

učnem 

načrtu za 

kemijo v 9. 

razredu 

Testirani pojmi Tip naloge Kognitivna 

stopnja po 

Bloomu 

Naloga Rešitev 

1.1 Kemija je 

svet snovi 

taljenje snovi, 

trdno agregatno 

stanje, 

kapljevinasto 

agregatno stanje 

naloga 

kratkega 

odgovora 

2. stopnja 

(razumevanje) 

Poleti ti je zelo vroče in se želiš osvežiti s 

hladnim sokom. Iz zamrzovalnika vzameš 

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

z ledom? 

Led se bo stalil. 

1.2 Kemija je 

svet snovi 

izparevanje, 

kapljevinasto 

agregatno stanje, 

plinasto agregatno 

stanje 

naloga 

kratkega 

odgovora 

2. stopnja 

(razumevanje) 

Mami pomagaš kuhati kosilo. V lonec daš 

krompir z vodo. Posodo pozabiš pokriti. Ko 

čez čas pogledaš v lonec, je v njem le še 

krompir. Kaj se je zgodilo z vodo? 

Voda je izparela. 

1.3 Kemija je 

svet snovi 

strjevanje snovi, 

zmrzovanje vode 

naloga 

kratkega 

odgovora 

2. stopnja 

(razumevanje) 

Jošt ti kupi sladoled. Kmalu postane 

sladoled mehak. Kaj bi naredil, da bi se spet 

strdil? 

Sladoled bi dali v 

zamrzovalnik/hladil

no skrinjo. Sladoled 

bi zamrznili. 
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1.4 Kemija je 

svet snovi 

kondenzacija, 

vodna para, 

izhlapevanje 

naloga 

kratkega 

odgovora 

2. stopnja 

(razumevanje) 

Tuširaš se. V kopalnici je zelo vroče. 

Ogledalo postane rosno in se ne moreš 

pogledati vanj. Kaj se je nabralo na 

ogledalu? 

Na ogledalu so 

kapljice vode, 

tekoča voda. 

2. Kemija je 

svet snovi 

trdno agregatno 

stanje, 

kapljevinasto 

agregatno stanje, 

plinasto agregatno 

stanje 

naloga 

izbirnega 

tipa 

1. stopnja 

(znanje) 

K sliki pripiši črke shem, ki ustrezno 

ponazarjajo tri različne porazdelitve delcev 

v vodi. 

 

 

Od zgoraj navzdol; 

1–C (plinasto; 

oznaka 

oblakov/ozračja/zra

ka), 

2–A (trdno; oznaka 

ledene 

gore/ledenika/ledu), 

3–B (kapljevinasto; 

oznaka 

morja/jezera). 
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3.a Kemija je 

svet snovi 

porazdelitev 

delcev, zmes, 

plinasto agregatno 

stanje 

naloga 

izbirnega 

tipa z enim 

pravilnim 

odgovorom 

2. stopnja 

(uporaba) 

V shemah so podane porazdelitve delcev v 

različnih snoveh. 

 

Za posamezno snov napiši črko od A do E, 

ki ustreza porazdelitvi delcev v tej snovi. 

 

Delce v zmesi plinov ponazarja shema  

_______.  

B 

3.b Kemija je 

svet snovi 

porazdelitev 

delcev, element, 

čista snov, trdno 

agregatno stanje 

naloga 

izbirnega 

tipa z enim 

pravilnim 

odgovorom 

2. stopnja 

(uporaba) 

V shemah so podane porazdelitve delcev v 

različnih snoveh. 

 

Za posamezno snov napiši črko od A do E, 

ki ustreza porazdelitvi delcev v tej snovi. 

 

Delce v trdnem elementu ponazarja shema 

_______. 

D 
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3.c Kemija je 

svet snovi 

porazdelitev 

delcev, zmes, 

element, čista 

snov 

naloga 

izbirnega 

tipa z enim 

pravilnim 

odgovorom 

2. stopnja 

(uporaba) 

V shemah so podane porazdelitve delcev v 

različnih snoveh. 

 

Za posamezno snov napiši črko od A do E, 

ki ustreza porazdelitvi delcev v tej snovi. 

 

Delce v zmesi elementov ponazarja shema  

_______. 

B 

3.č Kemija je 

svet snovi 

porazdelitev 

delcev, spojina 

naloga 

izbirnega 

tipa z enim 

pravilnim 

odgovorom 

2. stopnja 

(uporaba) 

V shemah so podane porazdelitve delcev v 

različnih snoveh. 

 

Za posamezno snov napiši črko od A do E, 

ki ustreza porazdelitvi delcev v tej snovi. 

 

Delce v spojini ponazarja shema _______. 

Č 
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3.d Kemija je 

svet snovi 

porazdelitev 

delcev, plinasto 

agregatno stanje 

naloga 

izbirnega 

tipa z več 

pravilnimi 

odgovori 

2. stopnja 

(uporaba) 

V shemah so podane porazdelitve delcev v 

različnih snoveh. 

 

Za posamezno snov napiši črko od A do E, 

ki ustreza porazdelitvi delcev v tej snovi. 

 

Delce v plinu ponazarja shema _______. 

A,B,Č,E 
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4.1 Kemija je 

svet snovi 

razporeditev 

delcev, 

kapljevinasto 

agregatno stanje, 

zmes, čista snov, 

element 

naloga 

kratkega 

odgovora 

1. stopnja 

(znanje) 

 

Podani sta porazdelitvi delcev v dveh 

snoveh. 

 

 

Primerjaj porazdelitvi delcev in odgovori na 

vprašanja. 

V katerem agregatnem stanju sta snovi, 

katerih porazdelitvi delcev sta podani na 

prvi in drugi shemi?  

____________________________________ 

Tekoče agregatno 

stanje/kapljevinasto 

agregatno stanje. 
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4.2 Kemija je 

svet snovi 

razporeditev 

delcev, 

kapljevinasto 

agregatno stanje, 

zmes 

naloga 

kratkega 

odgovora 

2. stopnja 

(razumevanje) 

Podani sta porazdelitvi delcev v dveh 

snoveh. 

 

 

Primerjaj porazdelitvi delcev in odgovori na 

vprašanja. 

Na kaj lahko sklepamo na osnovi prikaza v 

prvi shemi? 

____________________________________ 

Zmes. 
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4.3 Kemija je 

svet snovi 

razporeditev 

delcev, 

kapljevinasto 

agregatno stanje, 

čista snov, 

element 

naloga 

kratkega 

odgovora 

2. stopnja 

(razumevanje) 

 

Podani sta porazdelitvi delcev v dveh 

snoveh. 

 

 

Primerjaj porazdelitvi delcev in odgovori na 

vprašanja. 

Na kaj lahko sklepamo na osnovi prikaza v 

drugi shemi? 

____________________________________ 

Čista snov. 
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5. Kemija je 

svet snovi 

porazdelitev 

delcev, plinasto 

agregatno stanje, 

zmes elementa in 

spojine, zmes 

plinov, zmes 

spojin, vodna 

raztopina 

elementa 

naloga 

izbirnega 

tipa z več 

pravilnimi 

odgovori 

2. stopnja 

(razumevanje) 

Na shemi je podana submikroskopska 

porazdelitev delcev v plinu, ki je v erlenmajerici. 

Katere ugotovitve so pravilne? 

 

a)   V erlenmajerici je zmes dveh plinov. 

b)   V erlenmajerici je zmes dveh spojin. 

c)   V erlenmajerici je zmes elementa in spojine. 

č)   V erlenmajerici je vodna raztopina elementa. 

 

Napiši pravilne ugotovitve: _________________ 

a in c. 
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6. Kemija je 

svet snovi 

porazdelitev 

delcev, plinasto 

agregatno stanje, 

kapljevinasto 

agregatno stanje, 

segrevanje, 

fizikalna 

sprememba 

naloga 

izbirnega 

tipa z več 

pravilnimi 

odgovori 

2. stopnja 

(razumevanje) 

Shemi prikazujeta porazdelitev atomov 

nekega elementa pred in po segrevanju. 

Katera trditev velja? 

 

Pri reševanju zanemari število delcev, ki je 

narisano v shemah. 

 

Oglej si shemi in ugotovi, katere spodnje 

trditve so pravilne. 

a)   Spremenila se je razporeditev atomov, 

ker je nastala nova snov. 

b)   Snov se ni spremenila, spremenila pa se 

je razporeditev atomov. 

c)   Snov se ni spremenila, ker se ni 

spremenila razporeditev snovi. 

č)   Potekla je fizikalna sprememba snovi. 

 

Napiši pravilne trditve: 

b in č. 
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_________________ 

7. Kemija je 

svet snovi 

trdno agregatno 

stanje, plinasto 

agregatno stanje, 

fizikalna 

sprememba, 

porazdelitev 

delcev, 

sublimacija 

naloga 

izbirnega 

tipa z enim 

pravilnim 

odgovorom 

2. stopnja 

(razumevanje) 

Podani sta shemi porazdelitve delcev v snovi 

pred in po segrevanju. 

 

Primerjaj shemi in ugotovi, kateri proces je 

pri spremembi potekal. 

A)   Sublimacija. 

B)   Taljenje. 

C)   Zmrzovanje. 

Č)   Vrenje. 

A 
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8.1 Kemijske 

reakcije 

porazdelitev 

delcev, kemijska 

reakcija, 

reaktanti, 

produkti, element, 

molekula, spojina, 

plinasto agregatno 

stanje, prebitek 

reaktantov 

naloga 

izbirnega 

tipa z več 

pravilnimi 

odgovori 

2. stopnja 

(razumevanje, 

uporaba) 

Podani sta začetno in končno stanje 

porazdelitve delcev pri neki kemijski 

reakciji. 

 

Primerjaj shemi in ugotovi, katere trditve so 

pravilne. 

a)   Pri kemijski reakciji sta se oba reaktanta 

porabila. 

b)   Produkt je plin. 

c)   Reagirala sta dva elementa. 

č)   Nastale so molekule s formulo A2B. 

Napiši pravilne trditve: 

_________________ 

b in c. 
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8.2 Kemijske 

reakcije 

porazdelitev 

delcev, kemijska 

reakcija, 

reaktanti, 

produkti, 

simbolni zapis 

snovi, enačba 

kemijske reakcije, 

plinasto agregatno 

stanje, prebitek 

reaktantov 

naloga 

kratkega 

odgovora 

3. stopnja 

(sinteza) 

Podana sta začetno in končno stanje 

porazdelitve delcev pri neki kemijski 

reakciji. 

 

Simbolno zapiši enačbo kemijske reakcije: 

____________________________________ 

A2 + 2 B2 → 2 AB2 
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9.1 Kemijske 

reakcije 

porazdelitev 

delcev, kemijska 

reakcija, 

reaktanti, plinasto 

agregatno stanje, 

čista snov, 

element, spojina 

naloga 

kratkega 

odgovora 

2. stopnja 

(razumevanje) 

 

Podane sheme ponazarjajo porazdelitev 

delcev pri kemijski reakciji. V prvi stopnji 

kemijske reakcije plina zmešamo, v drugi 

stopnji pa poteče kemijska reakcija. 

 

 

Kaj ponazarjata prvi dve shemi? 

_____________________________________ 

Dva različna 

plina/reaktante/dve 

čisti snovi/element 

(2. shema) in 

spojino (1. shema). 
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9.2 Kemijske 

reakcije 

porazdelitev 

delcev, kemijska 

reakcija, plinasto 

agregatno stanje, 

zmes, čista snov, 

element, spojina 

naloga 

kratkega 

odgovora 

2. stopnja 

(razumevanje) 

Podane sheme ponazarjajo porazdelitev 

delcev pri kemijski reakciji. V prvi stopnji 

kemijske reakcije plina zmešamo, v drugi 

stopnji pa poteče kemijska reakcija. 

 

 

Kaj ponazarja shema v prvi stopnji reakcije? 

____________________________________ 

Delce v zmesi 

plinov/zmes spojine 

in elementa v 

plinastem 

agregatnem stanju. 
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9.3 Kemijske 

reakcije 

porazdelitev 

delcev, kemijska 

reakcija, 

reaktanti, 

produkti, plinasto 

agregatno stanje 

 

naloga 

kratkega 

odgovora 

2. stopnja 

(uporaba) 

Podane sheme ponazarjajo porazdelitev 

delcev pri kemijski reakciji. V prvi stopnji 

kemijske reakcije plina zmešamo, v drugi 

stopnji pa poteče kemijska reakcija. 

 

 

Ali so se vsi delci reaktantov pri kemijski 

reakciji porabili?  

___________________________________ 

Da. 

  



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta                                   Anja Bregar, diplomsko delo 

 

37 

 

9.4 Kemijske 

reakcije 

porazdelitev 

delcev, kemijska 

reakcija, 

reaktanti, 

produkti, plinasto 

agregatno stanje, 

simbolni zapis 

enačbe kemijske 

reakcije 

naloga 

kratkega 

odgovora 

3. stopnja 

(sinteza) 

Podane sheme ponazarjajo porazdelitev 

delcev pri kemijski reakciji. V prvi stopnji 

kemijske reakcije plina zmešamo, v drugi 

stopnji pa poteče kemijska reakcija. 

 

 

Simbolno zapiši enačbo kemijske reakcije. 

____________________________________ 

BC + A2 → AC + 

AB 
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3.3 POTEK ŠTUDIJE  

 

Glede na izbor operativnih učnih ciljev je bil kot del temeljnega projekta ARRS z naslovom 

Pojasnjevanje učinkovitosti reševanja problemov s področja trojne narave predstavitev 

naravoslovnih pojmov, ki ga je vodil prof. dr. Saša A. Glažar, sestavljen merski inštrument 

(preizkus znanja), s katerim je bilo februarja 2016 testiranih 81 študentov 1. letnika 

študijskega programa prve stopnje – razredni pouk. Rešeni preizkusi znanja so bili nato 

pregledani in analizirani. Analiza in obdelava zbranih podatkov je potekala s pomočjo 

izdelanega kodirnika in programom Excel 2010. Pri analizi reševanja posamezne naloge so 

zapisane tudi absolutne in relativne frekvence odgovorov.  

Interpretacija rezultatov je v nadaljevanju zajemala pregled uspešnosti reševanja nalog in 

odkrivanje napačnih razumevanj, vezanih na izbrane kemijske pojme. Prepoznavanje 

morebitnih napačnih razumevanj je potekalo na podlagi kriterija, da študentje razumejo 

izbrani kemijski pojem na način, ki ne ustreza njegovi strokovni razlagi in se pojavi v več kot 

5 % vseh napak (Hasan, Bagayoko in Kelley, 1999). 

 

4 REZULTATI Z DISKUSIJO 

 

V nadaljevanju sta predstavljeni analiza reševanja posamezne naloge in uspešnost študentov 

pri reševanju nalog izbranih kemijskih pojmov. Pri analizi reševanja posamezne naloge sta 

podana vsebinski podnaslov in uvodni stavek, nato pa so v tabelah podane absolutne in 

relativne frekvence pravilnih in napačnih odgovorov. Rezultati pri posamezni nalogi in uspeh 

študentov pri reševanju izbranih kemijskih pojmov so ustrezno interpretirani na podlagi 

specifikacijske tabele preizkusa znanja (Tabela 1) in pregledane strokovne literature. 
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4.1 ANALIZA REŠEVANJA POSAMEZNE NALOGE 

 

1. NALOGA: Agregatna stanja vode, prehodi med agregatnimi stanji snovi 

 

Prva naloga je bila sestavljena iz štirih delov. Študentje so morali ustrezno prepoznati in 

razumeti izbrana kemijska pojma: (1) agregatna stanja snovi (trdno, kapljevinasto in plinasto 

agregatno stanje) in (2) prehode med agregatnimi stanji snovi (taljenje, izparevanje, 

strjevanje, izhlapevanje) na makroskopski ravni. 

 

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

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

 

Tabela 2: Analiza reševanja 1.1 naloge  

Kaj se bo zgodilo z ledom? 
N = 81 

f f [%] 

PRAVILNI ODGOVORI 52 64,2 

stalil, stali 45 55,6 

talil, taliti 6 7,4 

raztalil 1 1,2 

NAPAČNI ODGOVORI 26 32,1 

stopil, stopi, stopila 21 25,9 

raztopi, raztopil 3 3,7 

topil 1 1,2 

razpokal 1 1,2 

ni odgovora 3 3,7 

 

Pravilno je odgovorilo 64,2 % študentov, ti študentje razumejo proces taljenja oziroma 

spremembo agregatnega stanja iz trdnega v tekoče na makroskopski ravni. Med nepravilnimi 

odgovori je prevladoval odgovor, da se je led stopil (25,9 %). Vzrok, da ti študentje za proces 

taljenja uporabljajo napačen pojem, je najverjetneje pogosta neustrezna uporaba v vsakdanjem 

pogovornem jeziku. Ostale napake se pojavljajo v manj kot 5 % primerov. Na vprašanje ni 

odgovorilo 3,7 % študentov. 
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1.2 Mami pomagaš kuhati kosilo. V lonec daš krompir z vodo. Posodo pozabiš pokriti. Ko čez 

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

 

Tabela 3:  Analiza reševanja 1.2 naloge 

Kaj se je zgodilo z vodo? 
N = 81 

f f [%] 

PRAVILNI ODGOVORI 49 60,5 

izparela, izpari 47 58,0 

sparela 2 2,5 

NAPAČNI ODGOVORI 31 38,3 

izhlapela, izhlapi, izhlapevati 30 37,0 

krompir se napije z vodo 1 1,2 

ni odgovora 1 1,2 

 

Na zastavljeno vprašanje je z odgovorom, da je voda izparela (izpari, sparela), pravilno 

odgovorilo 60,5 % študentov. Ti študentje razumejo proces izparevanja oziroma spremembo 

agregatnega stanja iz trdnega v kapljevinasto. Rezultati kažejo napačna razumevanja, saj ima 

37,0 % študentov težave pri razlikovanju pojmov izparevanje in izhlapevanje. Proces 

izhlapevanja poteka pri temperaturi, ki je nižja od temperature vrelišča vode, medtem ko 

izparevanje pri temperaturi vrelišča vode (100 C) in več. Ostale napake se pojavljajo v manj 

kot 5 % primerov. 

 

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

 

Tabela 4: Analiza reševanja 1.3 naloge 

Kaj bi naredil, da bi se sladoled spet strdil? 
N = 81 

f f [%] 

PRAVILNI ODGOVORI 72 88,9 

zamrzovalnik, skrinja, skrinjo 64 79,0 

zamrznil, zmrzneš, zmrzniti 8 9,9 

NAPAČNI ODGOVOR 3 3,7 

hladilnik 3 3,7 

ni odgovora 6 7,4 
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Naloga je preverjala razumevanje pojmov strjevanje snovi oz. zmrzovanje vode. 88,9 % 

študentov je na vprašanje pravilno odgovorilo. Ostale napake se pojavljajo v manj kot 5 %  

 primerov. 

 

Tabela 5: Analiza reševanja 1.4 naloge 

Kaj se je nabralo na ogledalu? 
N = 81 

F f [%] 

PRAVILNI ODGOVORI 11 13,6 

vodne kapljice 6 7,4 

tekoča voda 4 4,9 

kondenzirane kapljice 1 1,2 

NAPAČNI ODGOVORI 65 80,2 

vodna para, para, pare 39 48,1 

kondenz, kondens 14 17,2 

rosa 4 4,9 

vodni hlapi, hlapi, hlapi vode 4 4,9 

vlaga 4 4,9 

ni odgovora 5 6,2 

 

Pravilno je odgovorilo le 13,6  % študentov, ti študentje razumejo pojme kondenzacija, vodna 

para in izhlapevanje. Napačna razumevanja ima razvitih 80,2 % študentov, ki so kot napačen 

odgovor navedli vodno paro (48,1 %), vodne hlape (4,9 %), roso (4,9 %),  kondenz (17,2 %) 

in vlago (4,9 %). Na vprašanje ni odgovorilo 6,2 % študentov. Najpogosteje uporabljen 

napačen odgovor je vodna para. Vodna para nastaja v procesu izhlapevanja in ne 

kondenzacije. Vir napačnega razumevanja je posledica neustreznega znanja izbranih 

kemijskih pojmov. Odgovor, da se je na ogledalu nabrala rosa, je verjetno posledica 

besednega zapisa v nalogi (ogledalo se je orosilo).  Študentje, ki so na vprašanje odgovorili, 

da se je na ogledalu nabral kondenz, so uporabili napačno uporabo pojma v pogovornem 

jeziku. 

 

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

vanj. Kaj se je nabralo na ogledalu? 
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Iz rezultatov je razvidno, da več kot polovica študentov uspešno razlikuje med pojmi 

izhlapevanje, izparevanje in taljenje na makroskopski ravni. Več kot tri četrtine testiranih 

študentov pa ne razume procesa kondenzacije na makroskopski ravni. Težave pri 

prepoznavanju ustreznega prehoda med agregatnimi stanji vode pa se kažejo še kot: (1) 25,9 

% študentov neustrezno uporablja napačen pojem iz vsakdanjega pogovornega jezika za 

proces taljenja snovi (led se stopi, namesto led se stali) in (2) 37,0 % študentov ima težave pri 

razlikovanju pojmov izparevanje in izhlapevanje. Devetak (2012) pripisuje vzroke za 

nastanek napačnih razumevanj pri učencih tudi učiteljem. Učitelji razrednega pouka v drugem 

razredu osnovne šole pri predmetu spoznavanje okolja učence seznanijo z agregatnimi stanji 

vode, procesi zmrzovanja, taljenja, raztapljanja. V četrtem in petem razredu pri predmetu 

naravoslovje in tehnika s procesi izhlapevanje, izparevanje in kondenzacija. Zato je nujno 

odpraviti te težave in napačna razumevanja bodočih učiteljev razrednega pouka, da bodo le-ti 

posredovali informacije učencem na ustrezen način. Le na ta na način si učenci oblikujejo 

potrebno predznanje, ki vpliva na uspešno nadgrajevanje kemijskih pojmov v nadaljnjem 

izobraževanju. 

 

2. NALOGA: Agregatno stanje snovi (trdno, kapljevinasto in plinasto) 

 

Druga naloga je preverjala, ali znajo študentje k sliki na makroskopski ravni v ustrezna polja 

pripisati črko ustrezne submikroskopske predstavitve delcev v različnih agregatnih stanjih 

vode.  

 

 

 

K sliki pripiši črke shem, ki ustrezno ponazarjajo tri različne porazdelitve delcev v vodi. 
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Tabela 6: Analiza reševanja 2. naloge 

Odgovor Pravilnost odgovora 

Naloga 2 

N = 81 

F f [%] 

A Pravilno 
54 66,7 

 Napačno 
27 33,3 

B Pravilno 
53 65,4 

 Napačno 
28 34,6 

C Pravilno 
80 98,8 

 Napačno 1 1,2 

 

Porazdelitev delcev v plinu je pravilno prepoznalo 98,8 %  študentov, večje težave so se 

pojavljale pri prepoznavanju delcev v tekočini in ledu. Porazdelitev delcev v kapljevini je 

pravilno prepoznalo 65,4 % študentov in delce v ledu 66,7 % študentov. Napačna 

razumevanja kažejo na to, da nekateri študentje ne upoštevajo večje razdalje med delci vode v 

kapljevinastem agregatnem stanju v primerjavi z delci vode v trdnem agregatnem stanju. Med 

slovenskimi dijaki so bila odkrita podobna napačna razumevanja agregatnih stanj snovi na 

submikroskopski ravni. V raziskavi (Devetak, 2005) 65,2 % dijakom risanje 

submikropredstavitve plinastega agregatnega stanja ni povzročalo težav. Največ težav so 

imeli dijaki pri risanju submikroskopske predstavitve tekočega agregatnega stanja vode. Na 

osnovi teh rezultatov lahko zaključimo, da je več kot tri četrtine testiranih študentov uspešnih 

pri prepoznavanju submikroskopskih predstavitev agregatnih stanj vode in razumejo izbran 

kemijski pojem agregatnega stanja vode (trdno, kapljevinasto in plinasto agregatno stanje).  

 

3. NALOGA:  Agregatno stanje snovi, element, spojina, čista snov, zmes  

 

Tretja naloga je na konkretnih primerih submikropredstavitev preverjala razumevanje 

kemijskih pojmov: (1) element, (2) spojina, (3) čista snov, (4) zmes, (5) plinasto agregatno 

stanje in (6) trdno agregatno stanje. Študentje so morali povezati ugotovitve na makroskopski 

ravni s submikroskopskimi predstavitvami porazdelitve delcev snovi. 
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V shemah so podane porazdelitve delcev v različnih snoveh. 

 

 

Za posamezno snov napiši črko od A do E, ki ustreza porazdelitvi delcev v tej snovi.  

a)   Delce v zmesi plinov ponazarja shema  _______. 

b)   Delce v trdnem elementu ponazarja shema _______. 

c)   Delce v zmesi elementov ponazarja shema  _______. 

č)   Delce v spojini ponazarja shema _______.  

d)   Delce v plinu ponazarja shema _______. 

 

Tabela 7: Analiza reševanja 3. naloge 

Odgovor Pravilnost odgovora 

Naloga 3 

N = 81 

F f [%] 

3.a B 

Pravilno 44 54,3 

Napačno 36 44.4 

Ni odgovora 1 1,2 

3.b D 
Pravilno 78 96,3 

Napačno 3 3,7 

3.c B 

Pravilno 28 34,6 

Napačno 52 64,2 

Ni odgovora 1 1,2 

3.č Č 
Pravilno 44 54,3 

Napačno 37 45,7 

3.d A, B, Č, E 
Pravilno 1 1,2 

Napačno 80 98,8 

 

V nalogi 3.a je pravilno porazdelitev delcev v zmesi plinov (shema B) prepoznalo 54,3 % 

študentov. Napačno shemo  (A, Č in E)  je izbralo tako 44,4 % študentov.  Sheme  A, Č in E 
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so bile submikropredstavitve čistih snovi (element oziroma spojina) v plinastem agregatnem 

stanju.  Sklepamo lahko, da ti študentje razumejo razporeditev delcev v plinastem agregatnem 

stanju, vendar ne ločijo med kemijskima pojmoma čista snov (element oziroma spojina) in 

zmes (dve ali več čistih snovi) na submikroskopski ravni predstavitve. 

Delce v trdnem elementu je v nalogi 3.b uspešno prepoznalo 96,3 % in le 3,7 % študentov je 

izbralo napačno shemo.  

Največ težav so imeli študentje pri nalogi 3.c, kjer so morali prepoznati delce v zmesi 

elementov. Na vprašanje je uspešno odgovorilo le 34,6 % študentov. Več kot polovica 

študentov je imela težave pri prepoznavanju zmesi elementov iz shem porazdelitve delcev. 

Največ učencev (35,8 %) je kot pravilni odgovor izbralo shemo E, ki ponazarja 

submikroskopsko predstavitev dvoatomarnega elementa (čista snov) v plinastem agregatnem 

stanju. Ti študentje ne ločijo med submikropredstavitvama dvoatomarnega elementa in zmesi 

elementov.  19,8 % študentov ima razvita napačna razumevanja delčnih predstavitev spojine 

in zmesi elementov, saj so za pravilni odgovor izbrali shemo Č.   

V nalogi 3.č so morali študentje prepoznati delce (molekule) v spojini, ki jih ponazarja shema 

Č. Pravilno je odgovorilo 54,3 % študentov. 45,7 % študentov je odgovorilo napačno. 

Napačna razumevanja ima 37 % študentov, ki je shemo E pripisalo delčni predstavitvi 

spojine. Shema E ponazarja razporeditev delcev dvoatomarnega elementa v plinastem 

agregatnem stanju. Ti študentje ne razumejo kemijskih pojmov elementa in spojine na 

submikropredstavitvi.  

V nalogi 3.d delce v plinu ponazarjajo sheme A, B, Č in E. Popolnoma pravilno (ustrezno 

navedel vse 4 sheme) je odgovoril 1 (1,2 %). Študentje so deloma pravilno odgovorili, ko so 

navedli vsaj eno ustrezno shemo, in sicer je samo odgovor A izbralo 69 (85,2 %) študentov. 

Da je največ študentov izbralo ravno to shemo, je razlog ta, da so tovrstno submikroskopsko 

predstavitev plinastega agregatnega stanja obravnavali pri agregatnih stanjih snovi. Napačno 

ni odgovoril noben študent, saj ni nihče za pravilni odgovor izbral sheme D (delce v trdnem 

elementu). Študentje razumejo razporeditev delcev v plinastem agregatnem stanju, vendar 

površno berejo navodila naloge in ne primerjajo porazdelitev delcev na vseh shemah. V 

raziskavi so Devetak idr. (2007) ugotovili pojavljanje enakih težav, če obstaja več pravilnih 

rešitev, in podobna napačna razumevanja slovenskih učencev osmega razreda. Stvar je 

mogoče zaključiti, da so rezultati tretje naloge pokazali razvita napačna razumevanja izbranih 

kemijskih pojmov na treh ravneh predstavitve v povezavi z naslednjimi učnimi vsebinami: (1) 

agregatna stanja snovi, (2) čista snov, (3) element, (4) spojina, (5) zmes, vendar jih je več kot 
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polovica uspešnih pri prepoznavanju čistih snovi in zmesi iz shem porazdelitve delcev snovi 

na submikroskopski ravni. 

 

4. NALOGA: Agregatna stanja snovi, čista snov in zmes 

 

Četrta naloga je preverjala prepoznavanje kapljevinastega agregatnega stanja, čiste snovi in 

zmesi iz shem porazdelitve delcev snovi na submikroskopski ravni. 

 

Podani sta porazdelitvi delcev v dveh snoveh. 

prva shema                         druga shema   

 

  Legenda:  

 svetlejši krogci – prva snov 

 temnejši krogci – druga snov 

Primerjaj porazdelitvi delcev in odgovori na vprašanja.  

 

4.1  V katerem agregatnem stanju sta snovi, katerih porazdelitvi delcev sta podani na prvi in 

drugi shemi?  

_________________________________________________________________________ 

 

4.2  Na kaj lahko sklepamo na osnovi prikaza v prvi shemi? 

_________________________________________________________________________ 

 

4.3  Na kaj lahko sklepamo na osnovi prikaza v drugi shemi? 

_________________________________________________________________________ 
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Tabela 8: Analiza reševanja naloge 4.1 

Odgovor 

Naloga 4.1 

N = 81 

F f [%] 

PRAVILNI 68 84,0 

tekoče, tekočem, tekočini, tekoče agregatno 

stanje 

65 80,2 

kapljevinastem, kapljevina 3 3,7 

NAPAČNI 13 16,0 

trdnem, trdno 12 14,8 

plinastem, plin 1 1,2 

 

Na vprašanje je pravilno odgovorilo 84,0 % študentov, in sicer, da prva in druga shema 

prikazujeta porazdelitev delcev v kapljevinastem agregatnem stanju. Ti študentje razumejo 

kemijski pojem kapljevinasto agregatno stanje na treh ravneh predstavitve. Med 

izobraževalnim procesom so imeli ustrezno razlago in nimajo razvitih napačnih razumevanj. 

Najpogostejši napačni odgovor (14,8 % odgovorov) je bil, da shemi prikazujeta razporeditev 

delcev v trdnem agregatnem stanju. Napačna razumevanja kažejo na to, da nekateri študentje 

ne upoštevajo razmerja razdalje med molekulami v kapljevinastem agregatnem stanju in v 

trdnem agregatnem stanju.  
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Tabela 9: Analiza reševanja naloge 4.2  

Odgovor 

Naloga 4.2 

N = 81 

F f [%] 

PRAVILNI 57 70,3 

zmes, zmes snovi 46 56,8 

dve čisti snovi 9 11,1 

raztopina 1 1,2 

zmešanih več snovi 1 1,2 

DELNO PRAVILNI 2 2,5 

delci z različnimi lastnostmi 1 1,2 

heterogena snov 1 1,2 

NAPAČNI 20 24,7 

spojina 9 11,1 

se nista dobro zmešali 4 4,9 

mešanje snovi, med mešanjem 3 3,7 

zmes plinov 1 1,2 

zmešani 2 različni tekočini 1 1,2 

prve snovi je veliko več 1 1,2 

čista snov 1 1,2 

ni odgovora 2 2,5 

 

Naloga je preverjala razumevanje kemijskega pojma zmes v kapljevinastem agregatnem 

stanju na submikroskopski ravni. Na vprašanje je pravilno odgovorilo 70,4 % študentov, in 

sicer, da prva shema prikazuje zmes. Delno pravilno sta odgovorila dva študenta (2,4 %), ki 

sta za odgovor navedla (1) delci z različnimi lastnostmi in odgovor  (2) heterogena zmes. Iz 

podanih submikroskopskih predstavitev ne moremo 100% sklepati na makroskopsko raven 

predstavitev snovi. Iz tega razloga ne moremo reči, da je odgovor: (1) delci z 

različnimi lastnostmi in odgovor (2) heterogena zmes pravilen oziroma napačen. Nepravilno 

je na vprašanje odgovorilo 24,7 % študentov, ti imajo težave pri prepoznavanju zmesi v 

kapljevinastem agregatnem stanju na submikroskopski ravni. Najpogostejši napačni odgovor 

je, da prva shema prikazuje porazdelitev delcev v spojini. Tako meni 11,1 % študentov, ki ne 

loči med submikroskopsko predstavitvijo spojine in zmesi elementov. 4,9 % študentov meni, 
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da se snovi nista dobro zmešali.  Ostali napačni odgovori so bili redki, saj so se pojavili zgolj 

pri enem ali dveh študentih. 

 

Tabela 10: Analiza reševanja naloge 4.3  

Odgovor 

Naloga 4.3 

N = 81 

F f [%] 

PRAVILNI 64 79,0 

enaki delci 3 3,7 

element 7 8,6 

čista snov 32 39,5 

ena snov 19 23,5 

tekočina 3 3,7 

NEPRAVILNI 12 14,8 

snovi zmešani 1 1,2 

spojina 8 9,9 

čisti plin 1 1,2 

vsebovana samo prva snov 1 1,2 

nečista snov 1 1,2 

ni odgovora 5 6,2 

 

Nalogo 4.3 je pravilno rešilo 79,0 % študentov, ki je ugotovilo, da druga shema prikazuje 

čisto snov/element. Na vprašanje je napačno odgovorilo 14,8 % študentov. Najpogostejši 

napačni odgovor je, da druga shema prikazuje spojino (9,9 %). Ti študentje ne ločijo med 

submikropredstavitvijo spojine in zmesi elementov. Ostali napačni odgovori so bili prav tako 

redki, saj so se pojavili zgolj pri enem ali dveh študentih. 

 

Rezultati četrte naloge kažejo, da je 84,0 % študentov uspešnih pri prepoznavanju 

kapljevinastega agregatnega stanja iz submikroskopskih predstavitev. Če rezultate 

primerjamo z raziskavo, ki sta jo naredila Tóth in Kiss (2006), ugotovimo, da so bili testirani 

študentje 12,9 % uspešnejši pri določanju pravilne sheme, ki je ponazarjala delce v 

kapljevinastem agregatnem stanju. Devetak (2005) je v svoji študiji ugotovil, da je povprečno 

52,6 % dijakov pravilno rešilo naloge, ki preverjale razumevanje kemijskih pojmov zmes in 

čista snov. Testirani študentje v naši raziskavi so bili še uspešnejši. Povprečno 74,7 % 
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študentov je pravilno rešilo nalogi 4.2 in 4.3, ki sta preverjali razumevanje čistih snovi in 

zmesi na treh ravneh predstavitve. Vendar so pridobljeni rezultati pokazali, da študentje ne 

ločijo med submikropredstavitvami spojine, zmesi in elementa. Povprečno 10,5 % študentov 

ne loči med submikropredstavitvijo spojine in zmesi elementov. Ti študentje imajo razvita 

napačna razumevanja, saj molekule povezujejo s spojinami, elemente pa samo z atomi. 

Spojino pa je čista snov, v kateri so atomi različnih vrst. Zaključimo lahko, da je več kot 

polovica študentov 1. letnika študijskega programa prve stopnje – razredni pouk uspešnih pri 

prepoznavanju čistih snovi in zmesi iz shem porazdelitve delcev snovi na submikroskopski 

ravni. 

 

5. NALOGA: Agregatna stanja snovi, čista snov, element, spojina in zmes 

 

Peta naloga je preverjala, ali znajo študentje povezati ugotovitve na makroskopski ravni s 

submikroskopskimi predstavitvami porazdelitve delcev v plinastem agregatnem stanju. 

 

Na shemi je podana submikroskopska porazdelitev delcev v plinu, ki je v erlenmajerici. 

Katere ugotovitve so pravilne? 

a)   V erlenmajerici je zmes dveh plinov.  

b)   V erlenmajerici je zmes dveh spojin. 

c)   V erlenmajerici je zmes elementa in spojine.  

č)   V erlenmajerici je vodna raztopina elementa. 

 

Napiši pravilne ugotovitve: _________________ 
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Tabela 11: Analiza reševanja 5. naloge 

Odgovor 

 

Naloga 5 

N = 81 

F f [%] 

Pravilna oba odgovora (a in c). 41 50,6 

Pravilen en odgovor (a). 1 1,2 

Pravilen en odgovor (c). 10 12,3 

Napačen odgovor. 27 33,3 

Napačen odgovor (b in c). 14 17,3 

Napačen odgovor (c in č). 4 4,9 

Napačen odgovor (a in b). 4 4,9 

Napačen odgovor (b in č). 2 2,5 

Napačen odgovor (a, b in c). 2 2,5 

Napačen odgovor (b, c in č). 1 1,2 

Ni odgovora. 2 2,5 

 

Peto nalogo je v celoti pravilno rešilo 50,6 % študentov,  kar pomeni, da so pravilno ugotovili, 

da submikroskopska shema prikazuje zmes elementa in spojine v plinastem agregatnem 

stanju. Da je pravilen samo odgovor c, meni 12,3 % študentov,  medtem ko 1,2 % študentov 

meni, da je pri nalogi pravilen samo odgovor a. Na vprašanje je nepravilno odgovorilo 33,3 % 

študentov. Da shema na submikroskopski ravni prikazuje porazdelitev delcev v plinu, je bilo 

zapisano tudi v navodilu naloge.  Kljub temu je submikropredstavitvi snovi pripisalo plinasto 

agregatno stanje le 51,9 % anketiranih študentov. Med nepravilnimi odgovori (17,3 %) 

prevladuje kombinacija odgovorov b (zmes dveh spojin) in c (zmes elementa in spojine). 

Študentje, ki so se odločili za odgovor b, ne razlikujejo med pojmoma spojina in element. Ti 

študentje imajo razvita napačna razumevanja, saj molekule povezujejo s spojinami, elemente 

pa le z atomi. Spojino pa je čista snov, v kateri so atomi različnih vrst. Ostali napačni 

kombinaciji odgovorov sta še c, č (4,9 %) in a, b (4,9 %). Študentje, ki so za pravilni odgovor 

izbrali odgovor č, ne razlikujejo med pojmoma element ter zmes elementa in spojine, ker 

menijo, da submikropredstavitev prikazuje vodno raztopino elementa. Ostale napake se 

pojavljajo v manj kot 5 % primerov. Rezultati so tako ponovno pokazali, da testirani študentje 

zelo površno berejo navodila naloge in da jih več kot polovica študentov 1. letnika študijskega 

programa prve stopnje – razredni pouk zna submikroskopski predstavitvi delcev snovi 

pripisati ustrezno agregatno stanje.  
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6. NALOGA: Agregatna stanja snovi, prehodi med agregatnimi stanji 

 

V šesti nalogi so študentje morali povezati ugotovitve na makroskopski ravni s 

submikroskopskimi predstavitvami porazdelitve delcev snovi pri izbrani fizikalni spremembi. 

 

Shemi prikazujeta porazdelitev atomov nekega elementa pred in po segrevanju. Katera 

trditev velja?  

 

  

Pri reševanju zanemari število delcev, ki je narisano v shemah.   

 

Oglej si shemi in ugotovi, katere spodnje trditve so pravilne. 

a)   Spremenila se je razporeditev atomov, ker je nastala nova snov.  

b)   Snov se ni spremenila, spremenila pa se je razporeditev atomov. 

c)   Snov se ni spremenila, ker se ni spremenila razporeditev snovi.  

č)   Potekla je fizikalna sprememba snovi.  

 

Napiši pravilne trditve: _________________ 
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Tabela 12: Analiza reševanja 6. naloge 

Odgovor 

Naloga 6 

N = 81 

F f [%] 

Pravilna oba odgovora (b in č). 63 77,8 

Pravilen en odgovor (č). 2 2,5 

Pravilen en odgovor (b). 0 0 

Napačen odgovor. 15 18,5 

Napačen odgovor (a in b). 7 8,6 

Napačen odgovor (a in č). 5 6,2 

Napačen odgovor (b, c in č). 1 1,2 

Napačen odgovor (a, b in č). 1 1,2 

Napačen odgovor ( b in c). 1 1,2 

Ni odgovora. 1 1,2 

 

Da je potekla fizikalna sprememba snovi in da se snov ni spremenila, spremenila pa se je 

razporeditev atomov, je v celoti pravilno ugotovilo 77,8 % študentov, ki je zapisalo oba 

pravilna odgovora. En pravilen odgovor je zapisalo 2,5 % študentov, in sicer se je kot  

pravilni odgovor pojavil samo odgovor č (fizikalna sprememba). Nepravilno je odgovorilo 

18,5 % študentov, kar pomeni, da ti študentje na submikroskopski ravni ne ločijo med 

kemijsko in fizikalno spremembo. Med nepravilnimi odgovori se pojavljajo različne 

kombinacije odgovorov, in sicer prevladujeta naslednji dve: a, b (8,6 %) in  a, č (6,2 %).  

Študentje, ki so zapisali kombinacijo odgovorov a, b, so iz submikroskopske predstavitve 

pravilno razbrali, da se je med segrevanjem spremenila razporeditev atomov, vendar hkrati 

trdijo dve nasprotujoči si stvari, in sicer, da se snov ni spremenila in da je nastala nova snov. 

Študentje, ki so zapisali kombinacijo odgovorov a, č, so iz sheme prav tako pravilno razbrali, 

da se je spremenila razporeditev atomov. Tisti študentje, ki so poleg obeh pravilnih 

odgovorov izbrali še odgovor a ali c, imajo prav tako težave pri razumevanju 

submikroskopskih predstavitev. Ostali napačni odgovori so redki, pojavljajo se v manj kot 5 

% primerov. Zaključimo lahko, da tri četrtine testiranih študentov uspešno razlikuje med  

pojmoma fizikalna in kemijska sprememba snovi. V raziskavi  (Ahtee in Varjola, 1998, v 

Devetak, 2012) so rezultati podobni. Učenci, stari 13 in 14 let ter 17 in 18 let, so morali 

razložiti in opisati pojem kemijske reakcije in približno ena četrtina testiranih je imela pri tem 

težave. 
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7. NALOGA:  Agregatna stanja snovi, prehodi med agregatnimi stanji snovi 

Pri sedmi nalogi so morali študentje iz dveh shem pravilno prepoznati trdno in plinasto 

agregatno stanje na ravni delcev. Nato so lahko sklepali, da shemi prikazujeta proces 

sublimacije. 

 

 

Podani sta shemi porazdelitve delcev v snovi pred in po segrevanju.  

 

 

 

Primerjaj shemi in ugotovi, kateri proces je pri spremembi potekal. 

A)   Sublimacija. 

B)   Taljenje. 

C)   Zmrzovanje. 

Č)   Vrenje.  

 

 

Tabela 13: Analiza reševanja 7. naloge 

Odgovor 

Naloga 7 

N = 81 

F f [%] 

Pravilno (A). 65 80,2 

Napačno (B, Č). 16 19,8 

Napačno (B). 
6 7,4 

Napačno (C). 0 0 

Napačno (Č). 
10 12,3 

 

 Nalogo je uspešno rešilo 80,2 % študentov. Napačno (izbira odgovora B oziroma Č) je 

odgovorilo 19,8 % študentov. Ti študentje imajo težave pri branju submikropredstavitev in 
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posledično tudi pri razlikovanju posameznih agregatnih stanj na ravni delci, saj so napačno 

odgovorili (izbira odgovora B oziroma Č). 7,4 % študentov ne razlikuje med porazdelitvijo 

delcev v kapljevinastem in plinastem agregatnem stanju, saj so mnenja, da shemi prikazujeta 

proces taljenja. 12,3 % študentov pa trdi, da shemi prikazujeta proces vrenja, in ne loči med 

kapljevinastem in trdnem agregatnem stanju na ravni delcev, saj meni, da prva 

submikropredstavitev predstavlja kapljevinasto agregatno stanje. Da razlikovanje 

kapljevinastega in trdnega agregatnem stanju na ravni delcev dela težave nekaterim 

študentom, smo ugotovili že v analizi druge naloge preizkusa znanja. Na podlagi rezultatov 

lahko zaključimo, da tri četrtine testiranih študentov pravilno prepozna trdno in plinasto 

agregatno stanje na ravni delcev in razume proces sublimacije. V raziskavi (Devetak idr., 

2007) so prav tako ugotovili, da slaba tretjina slovenskih učencev osmega razreda neuspešno 

razlikuje med submikropredstavitvami kapljevinastega in plinastega agregatnega stanja na 

ravni delcev. Da razlikovanje med razporeditvijo delcev v kapljevinastem in trdnem 

agregatnem stanju dela težave nekaterim študentom, smo ugotovili že v analizi druge naloge 

preizkusa znanja.  
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8. NALOGA:  Element, spojina, kemijska reakcija 

 

Osma naloga je preverjala razumevanje povezovanja makroskopske ravni s 

submikroskopskimi predstavitvami porazdelitve delcev snovi pri izbranih kemijskih 

spremembah in pravilni zapis enačbe kemijske reakcije iz submikroskopske sheme 

porazdelitve delcev snovi. 

 

 

Podana sta začetno in končno stanje porazdelitve delcev pri neki kemijski reakciji.  

 

 

Primerjaj shemi in ugotovi, katere trditve so pravilne. 

a)   Pri kemijski reakciji sta se oba reaktanta porabila. 

b)   Produkt je plin. 

c)   Reagirala sta dva elementa.  

č)   Nastale so molekule s formulo A2B. 

 

8.1 Napiši pravilne trditve: _________________ 

 

8.2 Simbolno zapiši enačbo kemijske reakcije: 

___________________________________________________________________________ 
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Tabela 14: Analiza reševanja naloge 8.1 

Odgovor 

Naloga 8.1 

N = 81 

F f [%] 

Pravilna oba odgovora (b in c). 43 53,1 

Pravilen en odgovor (b ali c). 10 12,3 

Pravilen en odgovor (b). 
4 4,9 

Pravilen en odgovor (c). 
6 7,4 

Napačen odgovor. 28 34,6 

Napačen odgovor (a in c). 7 8,6 

Napačen odgovor (a, b in c). 5 6,2 

Napačen odgovor (b, c in č). 5 6,2 

Napačen odgovor (c in č). 4 4,9 

Napačen odgovor (b in č). 2 2,5 

Napačen odgovor (a in b). 2 2,5 

Napačen odgovor (a, b in č). 2 2,5 

Napačen odgovor (a, c in č). 1 1,2 

 

Težav pri branju submikroskopskih predstavitev kemijske reakcije nima 53,1 % študentov, ki 

je zapisalo oba pravilna odgovora (b in c). 12,3 % študentov je izbralo en pravilen odgovor. 

Odgovor b je zapisalo 4,9 % študentov, ti študentje so iz submikropredstavitve pravilno 

razbrali, da je produkt v plinastem agregatnem stanju.  Da sta reagirala dva elementa, pa je 

ugotovilo 7,4 % študentov. Med nepravilnimi odgovori so se pojavljale različne kombinacije 

odgovorov, ki kažejo težave pri branju submikroskopskih predstavitev kemijske reakcije. 

Najpogostejši napačen odgovor je bil kombinacija pravilnega odgovora c in nepravilnega 

odgovora a (8,6 %). Ostale napačne kombinacije odgovorov so še: (1) a, b in c (6,2 %), (2) b, 

c in č (6,2 %) in (3) c in č (4,9 %). Študentje, ki so za pravilni odgovor izbrali trditvi a ali č, 

ne razumejo pojma pribita množina reaktanta, saj iz submikropredstavitve ne razberejo, ali so 

se vsi reaktanti pri kemijski reakciji pretvorili v produkte. Iz analize rezultatov je mogoče tudi 

zaključiti, da na podlagi submikropredstavitve neuspešno oblikujejo simbolni zapis produkta 

kemijske reakcije. Ostali odgovori so redki, pojavijo se v manj kot 5 % primerov. 
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Tabela 15: Analiza reševanja naloge 8.2  

Odgovor 

Naloga 8.2 

N = 81 

F f [%] 

Pravilen odgovor: A2 + 2 B2 → 2 AB2 5 6,2 

Nepravilni odgovori 

 

69 

5 

 

85,2 

6,2 

 

Neurejena enačba kemijske reakcije: A2 + B2 → AB2 ali  

3 A2 + 6 B2 → 6 AB2 ali A2 + B2 → 2 AB2 
5 6,2 

Zapis enačbe kemijske reakcije tako, kot kaže submikropredstavitev: 

 6 A2 + 6 B2 → 6 AB2 + 3 A2 

 

5 6,2 

Pravilno podana reaktanta, produkt je napačen: A2 + 2 B2 → B2A  

ali A2 + 2 B2 → 2 A2B ali 3 A2 + B2 → 2A2B + A2 ali A2 + B2 → A2B2  

ali A2 + B2 → A2B + A2 ali 2 A2 + 2 B2 → 2 A2B + B2 ali 

A2 + B2 →  A1B2 + 2 A2 ali 6 A2 + 6 B2 → 6 H2O + 3 O2  ali  

A2 + B2 → 2 AB + A2 ali A2 + B2 →  B2 + A2B ali 3 A2 + 6 B2 → 6 A2B2 

 

6 A2 +6 B2 → 6 A2B+3 B2 

 

19 23,5 

Pravilno podani reaktanti, pri kemijski reakciji dobimo pravilen 

produkt in še en reaktant A2 (zapis presežka reaktanta A): 

2 A2 + 2 B2 → 2 AB2 + A2 ali A2 + B2 → AB2 + A2 ali 

2 A2 + B2 → A2 + AB2 ali 4 A2 + 6 B2 → A2 + 6 AB2 

 

 

19 23,5 

Napisan samo produkt: AB2 

 

1 1,2 

Popolnoma nepravilne enačbe (napačen simbolni zapis):  

2 H2 + O2 = 2 H2O ali A + B → A + BA/2 ali A + B → AB ali 

A + B2 → B2A ali 6 A2B2 → 3 A2 + 6 A1B1  ali A2 + B2 = AB2 + B2  ali 

6 A + 6 B = 3 AB + 3 A ali 2 A + 2 B →  B2A + 2 A ali 

2 P1 + 2 P2 → P1, 2 P2  ali A + B → 1/2 A2B ali B + A → A + B2A 

14 17,3 

Pravilno podan produkt, reaktanti so napačni: A + 2 B → AB2 

 

1 1,2 

Pravilno podan produkt, dodan še en produkt in napačno podani 

reaktanti: 6 A + 6 B → 6 AB2 + 3 A ali 6 A + 6 B → 3 A + 3 AB2 

 

2 2,5 

Pravilno podan produkt, dodan še en produkt in pravilno podani 

reaktanti : A2 + B2 → AB2 + A ali A2 + 3 B2 → 2 AB2 + B2 
2 2,5 

Pravilen en reaktant in produkt, drugi produkt je napačen: 

 2 A + 2 B2 → 2 AB2 + A 

•  

1 1,2 

Ni odgovora. 7 8,6 
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Pravilen zapis enačbe kemijske reakcije je zapisalo 6,2 % študentov. Enak odstotek študentov 

je enačbo kemijske reakcije zapisalo pravilno, vendar je bila enačba kemijske reakcije 

neurejena, in enak odstotek je enačbo kemijske reakcije zapisalo točno po submikroskopski 

shemi razporeditve delcev snovi. Pri študentih se je med napačnimi odgovori pogosto (23,5 

%) pojavljal zapis enačbe kemijske reakcije, kjer so bili pravilno podani reaktanti in produkti, 

vendar je bil v zapisu enačbe kemijske reakcije dodan prebitek reaktanta A2. 18,5 % študentov 

je pravilno podalo reaktante in napačno zapisalo produkt. To pomeni, da študentje ne poznajo 

pomena zapisane kemijske enačbe. Nepravilne enačbe je zapisalo 17,3 % študentov. 6,2 % 

študentov je zapisalo neurejeno enačbo kemijske reakcije in enak odstotek študentov je 

zapisalo enačbo kemijske reakcije tako, kot kaže submikropredstavitev. 8,6 % študentov ni 

odgovorilo na zastavljeno vprašanje.  

 

Slovenski učenci devetega razreda v raziskavi (Slapničar idr., 2016) so reševali identično 

nalogo. Rezultati so bili podobni, testirani študentje so bili za 6,9 % uspešnejši od 

devetošolcev pri ugotavljanju pravilnih trditev kemijske reakcije na mikroskopski ravni na 

podlagi submikropredstavitve. Zaskrbljujoč pa je predvsem podatek, da so bili devetošolci za 

5,8 % uspešnejši pri pravilnem zapisu enačbe kemijske reakcije na simbolni ravni na podlagi 

submikropredstavitve. Pri obeh testiranih vzorcih so se s podobnim odstotkom med napačnimi 

odgovori pojavljali zapisi enačb kemijske reakcije, kjer so bili pravilno podani reaktanti in 

produkti, vendar je bil v zapisu enačbe kemijske reakcije dodan prebitek reaktanta A2, lahko 

pa so pravilno podali reaktante in napačno zapisali produkt in popolnoma nepravilne enačbe 

(napačen simbolni zapis). Več kot tri četrtine testiranih študentov je nepravilno zapisalo 

enačbo kemijske reakcije iz submikroskopske sheme porazdelitve delcev snovi, zato lahko 

zaključimo, da študentje ne razumejo osnovnih pojmov kemijske reakcije na submikroskopski 

ravni predstavitve kot tudi to, da njihovi učitelji pri poučevanju niso v zadostni meri 

uporabljali in dosledno upoštevali trojno naravo predstavitve kemijskih pojmov.  

 

 

  



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta                                   Anja Bregar, diplomsko delo 

 

60 

 

9. NALOGA: Agregatna stanja snovi, čista snov, zmes, kemijska reakcija 

 

Študentje so morali iz submikroskopskih predstavitev kemijskih reakcij ustrezno odgovoriti 

na vprašanja, ki so preverjala razumevanje izbranih kemijskih pojmov na treh ravneh 

predstavitve v povezavi z naslednjimi učnimi vsebinami: (1) agregatna stanja snovi, (2) čista 

snov, (3) element, (4) spojina, (5) zmes in (6) kemijska reakcija. 

 

Podane sheme ponazarjajo porazdelitev delcev pri kemijski reakciji. V prvi stopnji kemijske 

reakcije plina zmešamo, v drugi stopnji pa poteče kemijska reakcija. 

 

    1. shema      2. shema                              3. shema                              4. shema 

 

Odgovori na vprašanja. 

9.1   Kaj ponazarjata prvi dve shemi? 

_________________________________________________________________________ 

 

9.2   Kaj ponazarja shema v prvi stopnji reakcije? 

_________________________________________________________________________ 

 

9.3   Ali so se vsi delci reaktantov pri kemijski reakciji porabili?  

_________________________________________________________________________ 

 

9.4   Simbolno zapiši enačbo kemijske reakcije. 

_________________________________________________________________________ 
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Tabela 16: Analiza reševanja naloge 9.1 

Odgovor 

Naloga 9.1 

N = 81 

F f [%] 

PRAVILNI 52 64,2 

plina, plini, različna plina, dva ločena plina 27 

 

33,3 

dva reaktanta, reaktanti, reaktante 11 13,6 

spojina in element 11 13,6 

čisti snovi 2 2,5 

element A2 in molekule BC 1 1,2 

NAPAČNI 22 27,2 

spojini, spojine 8 9,9 

elementa, elemente 4 4,9 

dve zmesi, zmes 3 3,7 

atomi elementov A, B, C, atomi dveh 

različnih elementov 
2 2,5 

atomi dveh različnih elementov 

porazdelitev delcev; 

povezovanje delcev; 

elemente; 

dve spojini; 

spojina; 

spojine; 

1 1,2 

porazdelitev delcev 1 1,2 

povezovanje delcev 1 1,2 

zmes in čisti element 1 1,2 

zmes spojine in zmes elementa 1 1,2 

ni odgovora 7 8,6 

 

Nalogo 9.1 je popolnoma pravilno rešilo 64,2 % študentov, ki je pravilno ugotovilo, da prvi 

dve shemi ponazarjata dva različna plina/reaktante/dve čisti snovi/element (2. shema) in 

spojine (1. shema). Največ pravilnih odgovorov (33,3%) je bilo, da shemi prikazujeta dva 

plina, ti študentje razumejo submikropredstavitev plinastega agregatnega stanja. Vendar 

moramo izpostaviti, da je bilo v navodilih naloge zapisano, da v prvi stopnji kemijske reakcije 

plina zmešamo. 13,6 % študentov razlikuje med submikropredstavitvijo spojine in elementa 

in enak odstotek je kot odgovor zapisalo, da prikazujeta shemi reaktante.  Na vprašanje je 

napačno odgovorilo 27,2 % študentov. Ti študentje imajo razvita napačna razumevanja 

kemijskih pojmov na treh ravneh predstavitve v povezavi z naslednjimi učnimi vsebinami: (1) 

agregatna stanja snovi, (2) čista snov, (3) element, (4) spojina, (5) zmes in (6) kemijska 

reakcija. 18,5 % študentov ne loči med pojmoma element in spojina na submikroskopski ravni 
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predstavitve. Kot odgovor so navedli, da shemi ponazarjata: atome elementov A, B, C; atome 

dveh različnih elementov, elemente; spojini, spojine. 4,9 % študentov ne loči med kemijskima 

pojmoma čista snov in zmes na submikropredstavitvi. Ostali odgovori so redki, pojavijo se v 

manj kot 5 % vseh primerov. 
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Tabela 17: Analiza reševanja naloge 9.2  

Odgovor 

Naloga 9.2 

N = 81 

F f [%] 

PRAVILNI 63 77,8 

zmes plinov, zmes obeh plinov, zmes 

dveh, zmes 1. in 2. plina 
33 40,7 

pomešanje  plinov, plina zmešamo, plina, 

ki sta zmešana 
15 18,5 

zmes reaktantov 4 4,9 

zmes spojine in elementa 3 3.7 

plin 2 2,5 

spojina BC in element A2 v istem prostoru 2 2,5 

molekule 1 1,2 

zmes pred kemijsko reakcijo 1 1,2 

sestava plina pred kemijsko reakcijo 

spojina BC in element A2 v istem 

prostoru; 

1 1,2 

mešanje elementov in spojin 1 1,2 

NAPAČNI 15 18,5 

zmes dveh atomov različnih elementov, 

zmes atomov elementov A, B, C 
5 6,2 

atomi elementa B in C 1 1,2 

atomi elementa A in B so se zmešali 1 1,2 

zmes spojin 1 1,2 

elementi se združijo, elementi se ne 

povežejo 
1 1,2 

elementi med seboj niso reagirali 1 1,2 

mešanje obeh spojin skupaj 1 1,2 

začetek reakcije 1 1,2 

združili smo shemo 1 in 2 2 2,5 

produkt 1 1,2 

ni odgovora 3 3,7 
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Nalogo 9.2 je popolnoma pravilno rešilo 77,8 % študentov, ki je pravilno prebralo 

submikropredstavitev v prvi stopnji reakcije. Ti študentje razumejo kemijska pojma zmes in 

kemijska reakcija na vseh treh ravneh predstavitve kemijskega pojma. Na vprašanje te naloge 

je napačno odgovorilo 18,5 % študentov. Med napačnimi odgovori se najpogosteje pojavljajo 

odgovori, kot so: zmes atomov elementov A, B, C  in zmes dveh atomov različnih elementov. 

Ti študentje imajo težave pri branju submikropredstavitve kemijske reakcije. Ostali napačni 

odgovori so bili uporabljeni samo enkrat ali dvakrat. Ostali odgovori so redki, pojavijo se v 

manj kot 5 % primerov. 

 

Tabela 18: Analiza reševanja naloge 9.3  

Odgovor 

Naloga 9.3 

N = 81 

F f [%] 

Pravilno (da). 

Da, ja. 

75 92,6 

Napačno (ne). 

Ne. 

5 6,2 

    Ni odgovora. 1 1,2 

 

Da so se vsi delci reaktantov pri kemijski reakciji pretvorili v produkte, je pravilno ugotovilo 

92,6 % študentov. Sklepamo lahko, da večina študentov pravilno prebere 

submikropredstavitev kemijske reakcije. Napačen odgovor je zapisalo 6,2 % študentov, 

medtem ko na vprašanje ni odgovorilo 1,2 % vseh študentov.   
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Tabela 19: Analiza reševanja naloge 9.4  

Odgovor 

Naloga 9.4 

N = 81 

F f [%] 

Pravilen odgovor: BC + A2 → AC + AB 16 19,8 

Nepravilni odgovori 48 59,2 

Zapis enačbe kemijske reakcije tako, kot kaže submikropredstavitev:  

4 BC + 4 A2 → 4 AB + 4 AC 
1 1,2 

Neurejena enačba kemijske reakcije: 2 BC + 2 A2 → 2 AB + 2 AC 1 1,2 

Pravilen zapis obeh reaktantov in enega produkta:  

BC + A2 → BA + AC ali BC + A2 → AB + BC ali 

BC + A2 → 4 AB + 4 BC 

16 19,8 

Pravilen zapis obeh reaktantov in produktov, dodan še en produkt:  

A2 + BC→ AC + AB + AC 
1 1,2 

Pravilno podana reaktanta, zapis produktov napačen: 

 4 BC + 4 A2 → 4 CA + 4 BA ali A2 + BC → BC + A2 ali  

A2 + BC → BA + CA ali BC + A2 → BA + CA 

7 8,6 

Pravilno podana produkta, napačen zapis reaktantov:  

AC + B → AB + AC ali 6 A + 4 B + 4 C → 4 AB + 4 AC ali 

4 AC + 4 B2 → 4 AB + 4 AC ali AC + B2 → AB + AC 

4 4,9 

Pravilno podan samo en reaktant, vse ostalo napačno:  

CB + A2 → CA + BA ali BC + 2 A → 2A + BC ali A2 + B2 → A2B2 
3 3,7 

Pravilno podan en reaktant in en produkt: 

7A2 + CB → BC + AB ali 4 BC + 8 A → 4 AC + 4 BC 
2 2,5 

Pravilen zapis samo enega produkta, vse ostalo napačno:  

AB + 2 C → AC + BC 
1 1,2 

Popolnoma nepravilne enačbe (napačen simbolni zapis):  

4 CA + 4 B2 → 4 BA + 4 CA ali AC + B → AC + B → AB + BC ali 

BC → 4 BC + 4 A → 4 AC + 4 AB ali BC + A2 = BA + CA ali  

BC + A2 →A2 BC→ AB + AC ali BC + A2 → BC + A → BA + AC ali 

A2 + B2 → A2B2 → 2 A2B2  ali BC + AA → BC + AA → AB 

12 14,8 

Ni odgovora. 17 21,0 
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Pravilno je zapis enačbe kemijske reakcije zapisalo 19,8 % študentov. 1,2 %  študentov je 

zapisalo neurejeno enačbo kemijske reakcije in enak odstotek je enačbo kemijske reakcije 

zapisalo tako, kot kaže submikroskopska predstavitev delcev, kar je nepravilen odgovor, saj v 

enačbe kemijske reakcije zapišemo najmanjše možno število posameznih atomov, da je le-ta 

urejena. Napačni zapisi enačbe kemijske reakcije so bili pogosti. Napačna razumevanja 

kemijske reakcije se kažejo: (1) 19,6 % študentov je pravilno podalo le reaktante in en 

produkt; (2) 13,6 % vseh študentov je pravilno podalo reaktante, vendar so bili produkti 

napačni oz. pravilno podalo produkte in so bili reaktanti napačni; (3) 8,6 % študentov je 

zapisalo le en pravilen reaktant oz. le en pravilen produkt oz. en pravilen reaktant in en 

produkt oz. pravilno podane reaktante in produkte z zapisom prebitka. Nepravilne enačbe v 

celoti (neustrezni simbolni zapisi) je zapisalo 14,8 % študentov, medtem ko enačbe kemijske 

reakcije ni napisalo 21 % študentov.  

 

Rezultati devete naloge so tako pokazali, da 64,2 % študentov zna povezati ugotovitve na 

makroskopski ravni s submikroskopskimi predstavitvami porazdelitve delcev snovi. Študentje 

so pri tej nalogi 13,6 % uspešneje zapisali pravilno enačbo kemijske reakcije kot pri osmi 

nalogi, vendar je odstotek uspešnosti še vedno nizek (19,8 %). Razvita napačna razumevanja 

so tako podobna kot pri osmi nalogi. Devetak (2005) pripisuje vzrok učenju kemijskih formul 

in enačb na pamet. Hkrati pa poudarja, da ko učenci začnejo usvajati pojem kemijske reakcije 

pri pouku naravoslovja, je nujna uporaba submikropredstavitev. Rezultati ponovno kažejo, da 

največjo težavo predstavlja zapis enačbe kemijske reakcije iz submikroskopske sheme 

porazdelitve delcev snovi, saj več kot tri četrtine študentov 1. letnika študijskega programa 

prve stopnje – razredni pouk nepravilno zapiše enačbo kemijske reakcije iz submikroskopske 

sheme porazdelitve delcev snovi. 
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5 ZAKLJUČEK 

 

Prvo raziskovalno vprašanje se nanaša na to, ali imajo študentje 1. letnika študijskega 

programa prve stopnje – razredni pouk razvita napačna razumevanja izbranih kemijskih 

pojmov na treh ravneh predstavitve v povezavi z naslednjimi učnimi vsebinami: (1) agregatna 

stanja snovi, (2) prehodi med agregatnimi stanji snovi, (3) čista snov, (4) element, (5) spojina, 

(6) zmes in (7) kemijska reakcija v več kot 5 % vseh napak. Iz rezultatov lahko zaključimo, da 

so študentje seznanjeni s submikroskopsko ravnjo predstavitve in jo do določene mere 

razumejo. Vendar imajo nekateri težave in razvita napačna razumevanja pri razumevanju 

kemijskih pojmov v povezavi z izbranimi kemijskimi pojmi: (1) agregatna stanja snovi, (2) 

prehodi med agregatnimi stanji snovi, (3) čista snov, (4) element, (5) spojina, (6) zmes in (7) 

kemijska reakcija.  

Drugo raziskovalno vprašanje se je nanašalo na to, ali več kot polovica bodočih učiteljev 

razrednega pouka na makroskopski ravni razlikuje med pojmi izhlapevanje in izparevanje ter 

taljenje in kondenzacija. Na osnovi rezultatov je mogoče zaključiti, da več kot polovica 

študentov prepozna in razume agregatna stanja vode na makroskopski ravni in jih zna 

povezovati s kemijskimi pojmi: (1) izhlapevanje, (2) taljenje in (3) strjevanje. Izpostaviti je 

mogoče, da ima 80,2 % študentov razvita napačna razumevanja pri pojmu kondenzacija.  

Tretje raziskovalno vprašanje se je nanašalo na to, ali več kot polovica bodočih učiteljev 

razrednega pouka zna submikroskopski predstavitvi delcev snovi pripisati ustrezno agregatno 

stanje. Iz rezultatov lahko zaključimo, da več kot polovica študentov submikroskopski 

predstavitvi delcev snovi uspešno pripiše ustrezno agregatno stanje. 

Četrto raziskovalno vprašanje se je nanašalo na to, ali ima več kot polovica bodočih učiteljev 

razrednega pouka težave pri prepoznavanju čistih snovi in zmesi iz shem porazdelitve delcev 

snovi na submikroskopski ravni. Na podlagi rezultatov lahko zaključimo, da več kot polovica 

študentov nima težav pri prepoznavanju čistih snovi in zmesi iz shem porazdelitve delcev 

snovi na submikroskopski ravni. 

Peto raziskovano vprašanje se je nanašalo na to, ali zna več kot polovica bodočih učiteljev 

razrednega pouka povezati ugotovitve na makroskopski ravni s submikroskopskimi 

predstavitvami porazdelitve delcev snovi pri izbranih fizikalnih in kemijskih spremembah. Iz 

rezultatov lahko zaključimo, da v povprečju 79 % študentov razume naravo snovi na ravni 

delcev pri fizikalnih spremembah na treh ravneh predstavitve.  
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Šesto raziskovalno vprašanje se je nanašalo na to, ali več kot polovica bodočih učiteljev 

razrednega pouka pravilno zapiše enačbo kemijske reakcije iz submikroskopske sheme 

porazdelitve delcev snovi. Rezultati so pokazali, da študentje zelo slabo razumejo pojem 

kemijske reakcije in imajo velike težave pri simbolnem zapisu enačbe kemijske reakcije na 

podlagi submikroskopske predstavitve. Na osnovi analize rezultatov lahko zaključimo, da več 

kot tri četrtine študentov nepravilno zapiše enačbo kemijske reakcije iz submikroskopske 

sheme porazdelitve delcev snovi.  

Največ težav so tako testirani študentje imeli pri pravilnem zapisu enačbe kemijske reakcije iz 

submikroskopske sheme porazdelitve delcev snovi, razumevanju kemijskega pojma 

kondenzacija in pri nalogi 3.d, ko so morali zapisati več pravilnih odgovorov. Le en študent je 

ustrezno navedel vse 4 sheme, ki so predstavljale razporeditev delcev v plinastem agregatnem 

stanju. Edinega napačnega odgovora (delce v trdnem elementu) ni izbral nihče izmed 

testirancev. Zaključimo lahko, da študentje površno berejo navodila nalog in ne primerjajo 

porazdelitve delcev na vseh shemah ter imajo zato težave, če obstaja več pravilnih rešitev.  

Rezultati raziskave so pokazali, da pri povezovanju treh ravni predstavitve nimajo težav samo 

učenci, ampak tudi bodoči učitelji razrednega pouk. Pri poučevanju učiteljev razrednega 

pouka bi bilo tako smiselno usmeriti se k odkrivanju in odpravljanju napačnih razumevanj 

izbranih kemijskih pojmov z ustreznimi načini poučevanja, saj je zanje nujno, da razumejo 

izbrane kemijske pojme na treh ravneh predstavitve, da lahko nato posredujejo ustrezne 

informacije učencem. Na podlagi rezultatov raziskave bi lahko izhajale naslednje smernice za 

nadaljnjo raziskovanje: (1) ugotoviti znanje študentov z risanjem submikropredstavitev 

izbranih kemijskih pojmov, (2) povečati vzorec udeležencev, saj bi to omogočalo boljše 

posploševanje, (3) analizirati naloge preizkusa znanja glede na spol in starost udeležencev in 

(4) vključiti v vzorec tudi bodoče učitelje kemije; tako bi videli, ali imajo sami ustrezno 

razumevanje izbranih kemijskih pojmov v povezavi z izbranimi kemijskimi pojmi. Zaključki 

naše raziskave kažejo, da bi morali bodoči učitelji v osnovni šoli z ustreznimi načini 

poučevanja zagotoviti jasne, ustrezne in razumljive razlage izbranih kemijskih pojmov na treh 

ravneh predstavitve. Z uporabo sodobnih pristopov v poučevanju, ki vključujejo IKT, 

specifične oblike vizualizacije in eksperimentalno-raziskovalne dejavnosti, bi učečim se 

omogočili povezovanje makroskopske, submikroskopske in simbolne ravni ter s tem 

razumevanje kompleksnih in abstraktnih kemijskih učnih vsebin na vseh treh ravneh in 

odpravo napačnih ter nepopolnih razumevanj izbranih kemijskih pojmov.  
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