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POVZETEK 

Barve nas obkrožajo in spremljajo vsak dan in na vsakdanjem koraku. Pojem barve pa vseeno 

ni tako samoumeven, kot sem nam zdi. Povezan je s svetlobo in je fizikalni pojav, barvilo pa je 

snov, ki obarva druge materiale s posebnimi tehnikami. Poznamo naravna in sintetična barvila. 

Prva so pridobljena iz naravnih virov, druga pa so sintetično pridobljena. Naravna barvila se 

delijo na derivate izoprena, pirola, pirimidina, pirana in kinona, sintetična pa na azo barvila, 

žveplova barvila, indigoidna barvila, antrakinonska in trifenilmetanska barvila. Kromatografija 

je postopek ločevanja snovi iz zmesi. Poznamo različne delitve kromatografije, in sicer glede 

na: interakcijo (absorbcijska, porazdelitvena, ionsko izmenjevalna in izključitvena), mobilno 

fazo (plinska, tekoča) in aparaturo za stacionarno fazo (kolonska, planarna). Od tod izhaja več 

tipov kromatografije, pri čemer so najbolj poznane papirna, tankoplastna, plinska in gelska 

kromatografija. Preprost in obenem zelo zahteven in zapleten postopek nudi hitre in učinkovite 

rezultate ločevanja zmesi. Zaradi enostavne praktične izvedbe ga lahko kot eksperiment 

uporabljamo v osnovnih in srednjih šolah. S pojmom kromatografija se učenci srečajo v 7. 

razredu osnovne šole pri predmetu naravoslovje. Raziskave kažejo, da je učenje z 

raziskovanjem učencem veliko zanimivejše in da je znanje, ki ga pri tem dobijo, bolj 

poglobljeno in trajnejše. Izdelan je bil PROFILES učni modul z naslovom »Ali so sintetična 

barvila zmes barvil?«, ki obravnava vsebine naravnih in sintetičnih barvil ter različne metode 

ločevanje snovi iz zmesi. PROFILES učni modul je bil projekt 7. evropskega okvirnega 

programa in temelji na učenju in poučevanju naravoslovnih vsebin, ki temeljijo na socio-

naravoslovnem kontekstu. 

 

Ključne besede:  

barve, naravna in sintetična barvila, učenje z raziskovanjem, PROFILES učni modul 
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ABSTRACT 

Colors surround us and accompany us every day and everyday steps. However, the concept of 

color is not as self-evident as we think. The appearance of color is associated with light and is 

a physical phenomenon. The color is a substance that colored other materials with special 

techniques. We know natural and synthetic dyes. The first is obtained from natural sources, the 

other is synthetically derived. Natural dyes are divided into isoprene, pyrrole, pyrimidine, pyran 

and quinone derivatives, synthesized on azo dyes, sulfur dyes, indigoid dyes, anthracycline and 

triphenylmethane dyes. Chromatography is the process of separating substances from the 

mixture. Different chromatographic divisions are known, depending on the interaction 

(absorption, distribution, ion - exchange and exclusion), looking at the mobile phase (gas, 

liquid) depending on the stationary phase apparatus (columnar, planar). This leads to several 

types of chromatography. Of which the best known are paper chromatography, thin-layer, gas 

and gel. As simple as a very demanding and complex process, it provides quick and effective 

results of the separation of the mixture. Due to the simple practical implementation, it can be 

used as an experiment in primary and secondary schools. With the term chromatography 

students meet in the 7th grade of elementary school. Research shows that learning through 

research is much more interesting for students and knowledge that they get more profound and 

lasting. A PROFILES learning module entitled "Are synthetic dyes a mixture of colorants?", 

Which deals with the content of natural and synthetic dyes and different methods of separating 

substances from the mixture, was created. The PROFILES learning module was the project of 

the 7th European Framework Program and is based on the teaching and teaching of natural 

science content based on the socio-natural context. 

 

 

Key words:  

colors, natural and synthetic dyes, inquiry based learning, PROFILES learning module 
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1 UVOD 

 

Diplomsko delo je razdeljeno na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu je na podlagi 

različne literature predstavljen pojem svetloba, nato pa sledi predstavitev še drugih pojmov, ki 

so z njim povezani: pojav in pojem barve, (naravna in sintetična) barvila, kromatografija in 

učenje z raziskovanjem. Opisani so postopki izvedbe posameznih kromatografskih metod. 

 

Namen diplomskega dela je razviti enostaven in zanimiv način predstavitve kromatografije za 

učence osnovne šole, kjer učenci sami ali s pomočjo navodil ustvarjajo znanje, katerega znajo 

pozneje v življenju uporabiti in povezati z že obstoječim. Vse kromatografske tehnike, ki so 

bile preizkušene v diplomskem delu, so primerne za delo v razredu in predstavitev pojma 

kromatografija. Tehnike so enostavne za izvedbo in dajejo hitre rezultate.  

Sledi poglavje, kjer je razložena besedna zveza učenje z raziskovanjem ob podpori projekta 

PROFILES, znotraj katerega so nastali različni učni moduli. Z njim lahko inovativno 

spodbujamo učitelje pri poučevanju naravoslovnih predmetov. Omenjen je tudi pojem 

tradicionalno učenje, kjer so opisane razlike in podobnosti med tradicionalnim učenjem in 

učenjem z raziskovanjem. 

Naslednje poglavje obravnava učne načrte predmetov naravoslovje, kemija in biologija ter 

vlogo kromatografije pri vseh treh predmetih.  

Sledi poglavje, v katerem so predstavljeni problem, cilji ter zastavljena raziskovalna vprašanja 

pričujočega diplomskega dela.  

 

V empiričnem delu diplomskega dela je predstavljeno laboratorijsko delo z izbranimi 

kromatografskimi postopki s pomočjo ustreznih vzorcev, ki so bili optimizirani za tovrstne 

izvedbe.  
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2 TEORETIČNI UVOD 
 

2.1 Teorija barvil 

 

Pojav barve je povezan s svetlobo. Naše oči zaznavajo različne valovne dolžine vidne svetlobe, 

ki jih možgani pretvorijo oz. zaznavajo kot barve. Za pojav in zaznavo barv so potrebni: (1) vir 

svetlobe; (2) predmet, ki svetlobo delno odbija in delno absorbira; (3) oko s čutnicami za vid in 

(4) možgani za prepoznavo zaznanega dražljaja (Schuler in Waldmann, 2011). 

 

Bela dnevna svetloba se ob prihodu skozi optično prizmo razkloni v mavrico – svetlobne pasove 

različnih barv. Vsak izmed pasov ima različno valovno dolžino, ki določa zaporedje barv v 

mavrici. Energija svetlobe je obratno sorazmerna z valovno dolžino, kar pomeni, da imata 

vijolična in modra svetloba vidnega spektra najvišjo energijo, rdeča pa najnižjo (McMinn, 

R.M.H., Hutching, Pefinton in Abrahams, 1995).      

 

 

 

Slika 1: Spekter elektromagnetnega valovanja (vir: Repnik, 2015) 
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Tabela 1: Prikaz vidnega spektra elektromagnetnega valovanja (TRISOL Institute, 2016) 

VALOVNA DOLŽINA IME BARVE: 

380–450 nm vijolična  

450–490 nm Modra 

490–560 nm Zelena 

560–590 nm Rumena 

590–630 nm Oranžna 

630–780 nm Rdeča 

 

Ob stiku s predmetom se svetloba lahko absorbira, odbije, ali prehaja skozi. Oko zazna le odbiti 

del bele svetlobe, torej tisti del spektra, ki ga predmet ni absorbiral. Da bi predmet videli kot 

obarvan, sta potrebni ustrezna sestava in intenzivnost odbite svetlobe. Ko predmet absorbira 

vso svetlobo, ga vidimo kot črnega, ko pa predmet enakomerno odbija vse sestavine bele 

svetlobe, ga vidimo kot belega. Ko predmet enakomerno odbija in absorbira svetlobo v vidnem 

spektru, ga zaznavamo kot sive barve. Obarvani predmeti absorbirajo svetlobo nekaterih 

valovnih dolžin in preostalo odbijajo (Schuler in Waldmann, 2011). 

 

Zaznavanje barv je fiziološki proces. Svetlobo zaznavamo z organom vida, ki ga imenujemo 

oko.  S pomočjo očesa se zunanji dražljaji skozi živčevje prenesejo v možgane, ki te impulze 

pretvorijo v sliko. Slika, ki nastane v možganih, je naše dojemanje zunanjega sveta. Oko 

sestavljajo naslednji varovalni organi: obrvi (preprečujejo, da bi v oko prišel pot), trepalnice 

(lovijo grobe prašne delce), veka (obdaja jo prozorna membrana vezice, ki ji omogoča hitro 

zapiranje), žleza solznica (nahaja se pod veko; pravzaprav gre za solze, ki se nenehno izločajo 

ter oko ščitijo pred tujki in bakterijami) in očesno zrklo. Notranji del očesnega zrkla pa je 

sestavljen iz več delov: beločnice (je trden, vlaknast del očesnega zrkla, ki je pripet s šestimi 

mišicami in očesnemu zrklu omogoča premikanje, mu vzdržuje obliko ter varuje nežne notranje 

sloje), roženice (predstavlja prozoren del beločnice, skozi katerega prehaja svetloba in izostruje 

sliko), leče (osrednji kanal povezuje lečo s slepo pego), žilnice (znotraj ovija očesno zrklo, ki 

prehaja v ciliarnik; mišice ciliarnika umirjajo in spreminjajo obliko leče, ki jo sestavlja prožna 

kapsula, napolnjena z vezivnim tkivom; ko se leča krči, postane debelejša in vidimo predmete 

od blizu z največjo ostrino, ko pa je leča najtanjša, vidimo predmete, ki so oddaljeni), šarenice 

(je podaljšek žilnice in je obarvana, njena barva se podeduje), zenice (je krožna odprtina 

šarenice, ki nadzoruje prepuščanje svetlobe ter povsem refleksno spreminja premer), steklovine 

(skozi njo prehaja svetloba, ki je prešla skozi lečo). Nato svetloba pade na mrežnico, kjer so 

fotoreceptorne celice, ki so občutljive na svetlobo in jih imenujemo paličice in čepki. Paličice 

skrbijo za prepoznavanje svetlega in temnega, čepki pa za prepoznavanje barv. Prav zato so 



Jerman Zagorc, S. (2017). Razvoj učenja z raziskovanjem na primeru kromatografije v osnovni šoli. 

4 
 

čepki koncentrirani v središču, kjer je vid najostrejši, paličice pa so številčnejše proti robovom 

mrežnice. Rumena pega je zaslužna za to, da je tam slika najčistejša, vidni živec je namenjen 

prenosu živčnega impulza po paličicah in čepkih, ki so povezani z ganglijskimi celicami, v 

katerih je do milijon živčnih vlaken, ki zapuščajo oko prek vidnega živca, medtem ko je slepa 

pega mesto na mrežnici, kjer vidni živec prehaja skozi mrežnico in se povezuje z živčnimi 

celicami. Tu se ne nahajajo nobene na svetlobo občutljive celice in oko ničesar ne zaznava. 

Fotoreceptorji spremenijo svetlobo v živčne dražljaje, ki se nato prenesejo v center za vid v 

zatilnem delu možganov. Vlakna vidnih živcev so urejena tako, da dražljaji in levega vidnega 

polja potujejo k desni strani možganov in obratno. Vidni center v možganih je odgovoren za 

interpretacijo oz. pretvorbo teh električnih impulzov v vidne podobe. Na zadnji strani očesa 

izstopajo živčna vlakna, ki sestavljajo vidni živec. Od tu dražljaji potujejo do možganov, kjer 

dobimo sliko predmeta (povzeto po Krušič, 1983, Schuler in Waldmann, 2011). 

  

Naše oko je sposobno zaznati le del barvnega spektra med frekvencami od 400 do 700 

nanometrov. Zato so pomembni čepki, ki zaznavajo različne valovne dolžine – na podlagi tega 

jih tudi imenujejo rdeči, modri in zeleni (McMinn idr., 1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Slika 2: Zgradba očesa (vir: Krušič, 1983) 

 

2.1.1 Osnovni pojmi 

 

Barva je lastnost nekega predmeta. Toda z enakim izrazom lahko poimenujemo tudi zmes za 

premazovanje in barvanje. Barvilna snov je vsaka snov, s katero lahko obarvamo druge 

predmete. Barvilo je topna barvilna snov, ki obarva druge materiale z difuzijo, absorpcijo ali 
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kemijsko reakcijo. Na material se trdno veže in se ne izpira. Pigment je netopni prašek, ki je v 

barvni zmesi raztopljen, zato je potrebna vezava na podlago. To so emajli, oljne barve, guma 

in obarvana plastika (Boh, Cvirn in Ferk, 2000). 

2.1.2 Naravna barvila 
 

Naravna barvila so barvila, ki nastajajo v celicah živega organizma. Ključno vlogo imajo 

predvsem pri fizioloških procesih (fotosinteza, gledanje, prenos kisika po krvi), sicer pa imajo 

lahko tudi drugačno vlogo. Določena vrsta samcev izkorišča svoje izrazite barve za obredne 

namene in za obrambo svojega življenjskega teritorija. Nekateri močni kontrastni vzorci pa 

služijo le kot svarilna barva. Čeprav so v preteklosti naravna barvila zasenčila sintetična, saj so 

bila bistveno cenejša in dostopnejša, pa v današnjih dneh naravna barvila zopet dobivajo svoj 

pomen, kar velja zlasti v prehranski, farmacevtski in kozmetični industriji (Boh, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shema 1: Razvrstitev naravnih barvil (vir: Boh, 2013) 

 

Derivati izoprena 

Kemijsko ime za izopren je 2-metil-1,3-butadien. Sicer je osnovna enota za kavčuk. Derivate 

izoprena predstavljajo barvila pod skupnim imenom karotenoidi, ki jih delimo na podskupini 

karoteni in ksantofili. Karoteni so molekule, sestavljene iz atomov ogljika in vodika. Verige so 

lahko odprte (npr. likopen v paradižniku) ali pa na koncih sklenjene v šestčlenske obroče (npr 

β-karoten). Molekule ksantofilov vsebujejo tudi atome kisika, pogosto v obliki -OH skupine na 

obroču (npr. lutein v rumeni papriki) (Boh idr., 2000). 
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Slika 3: Razvrstitev karotenoidov (vir: Boh, 2013) 

 

Karotenoidi niso topni v vodi, so pa topni v lipidih in nepolarnih topilih. Zaradi prisotnosti 

kisikovih atomov imajo ksantofili bolj polaren značaj od karotenov. Pri kromatografskih 

tehnikah ločevanja je ločevanje obeh skupin barvil kljub temu uspešno. Poznamo več različnih 

karotenoidov. Vsebujejo jih zelene rastline, a le kot pomožna fotosintezna barvila, saj jih 

klorofil s svojo močno zeleno barvo močno prekriva. Po navadi so rumene ali oranžne barve, 

lahko pa so tudi rdeči. Najdemo jih v različni zelenjavi, kot so korenje, paradižnik, rdeča paprika 

in koruza, pa tudi pri mnogih živalih, kot so flamingo, pikapolonice, korale, zlate ribice in losos. 

Karotenoidi so tudi dobri antioksidanti (v telesu se oksidirajo in se vežejo na proste radikale), 

kar pomeni, da imajo ugoden vpliv na zdravje. Zaradi antioksidativne sposobnosti pravimo tudi, 

da karoteni zavirajo procese staranja. V korenju, ki vsebuje karotene, natančneje β-karoten, 

nastane vitamin A. Slednji je potreben za nastanek retinala, ki je zadolžen za svetlobo 

občutljivega pigmenta v procesu gledanja (Boh, 2013). 

Derivati pirimidina 

Pirimidin je predstavnik heterocikličnih spojin. V aromatskem benzenovem obroču sta 

ogljikova atoma na meta pozicijah zamenjala dušikova atoma. Derivati pirimidina so majhna 

skupina naravnih barvil, med katere uvrščamo purine in pterine. Med purine sodita adenin in 

gvanin. Purini se v obliki zrnc kopičijo v koži nekaterih rib (zobatec), ki jim dajejo značilne 

modre in rumene odbleske. Pterinska barvila so značilna za predstavnike žuželk. Med pterine 

uvrščamo levkopterin in ksantopterin. Za levkopterin je značilno, da daje bledorumeno barvo 



Jerman Zagorc, S. (2017). Razvoj učenja z raziskovanjem na primeru kromatografije v osnovni šoli. 

7 
 

krilom metuljev (citronček, belin), ksantopterin pa najdemo pri osah, čebelah in sršenih, katerim 

daje značilno živo rumeno barvo (Boh, 2013). 

 

 

Slika 4: Razvrstitev derivatov pirimidina (vir: Boh, 2013) 

 

Derivati kinona 

Kinon je derivat benzena, ki ima v molekuli na orto pozicijah vezani dve ketonski skupini 

(C=O). Naravna barvila, ki predstavljajo derivate kinonov, lahko razdelimo na podskupine, a 

osredotočili se bomo le na podskupine, imenovane antrakinoni in naftokinoni (Boh idr., 2000). 

Naftokinoni so v osnovi sestavljeni iz dveh obročev. Med njihove derivate sodijo lesna barvila 

oranžne, rdeče, rjave in celo vijolične barve. Najbolj poznana sta juglon in lavson (Boh, Barve 

in naravna barvila, 2013). Juglon je rjavo barvilo iz zelenih lupin orehov. Včasih so orehove 

lupine prevreli in iz njih pridobivali barvo za barvanje sivih las. Lavson je oranžnordeče barvilo, 

ki ga pridobivajo iz listov grma, ki uspeva v severni Afriki, na Bližnjem vzhodu in v južni Aziji. 

Barvilo imenujemo tudi hena (kana). Še vedno je priljubljeno barvilo za lase, ponekod pa ga 

uporabljajo za barvanje usnja. Ženske v nekaterih muslimanskih skupnostih si z njo barvajo 

dlani in stopala (Boh idr., 2000). Antrakinoni imajo tri obroče. V tej skupini je nekaj 

zgodovinsko najpomembnejših rdečih naravnih barvil: alizarin, karminsko rdečilo, kermes in 

lak (Boh, Barve in naravna barvila, 2013). Alizarin je rastlinsko rdečilo iz korenin barvilnega 

brošča. Uporaben je za barvanje bombaža, svile in volne, uporabljajo pa ga tudi za izdelavo 

slikarskih barv in kozmetiko. Karminsko rdečilo, kermes in lak izločajo posebne vrste kaparjev, 

ki so rastlinski paraziti. Uporabljajo jih v podobne namene kot alizarin (Boh idr., 2000). Pri 

sestavljenih kinonih je najznačilnejši predstavnik barvilo hipericin, ki daje značilno rdečo barvo 

šentjanževemu olju, ki se uporablja predvsem za zdravljenje opeklin in kožnih bolezni (Boh, 

2013). 
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Slika 5: Razvrstitev derivatov kinona (vir: Boh, 2013) 

 

Derivati pirana 

Piran sodi med heterociklične spojine. V šestčlenskem  obroču z dvema dvojnima vezema je 

ogljikov atom zamenjan s kisikovim. Delimo jih na manjšo podskupino, imenovano 

dihidropirani, in na malo večjo podskupino, imenovano flavonoidi. Slednji tvorijo veliko 

podskupino predstavnikov derivatov pirana. So vodotopna barvila močnih barv – pojavijo se v 

rumenih, rdečih, vijoličnih in modrih odtenkih. Najdemo jih predvsem v cvetovih ali plodovih 

rastlin. Sestavljeni so iz glikozidnega dela in neke druge komponente. Vsebujejo torej barvilni 

aglikon s flavonsko strukturo in ogljikov hidrat, najpogosteje monosaharid ali disaharid. S tem 

se topnost v vodi še poveča. Najobsežnejšo skupino flavonoidov predstavljajo antocianidini, 

saj so barvila mnogih cvetov, plodov in rdečega jesenskega listja. Močno absorbirajo svetlobo 

v vidnem delu spektra. Različne barve posameznih antocianidinskih barvil so posledica 

zamenjav dvojnih vezi in skupin -OH na osnovnem skeletu. V rdečih in vijoličnih sadežih so 

značilni zlasti trije ancianidini: pelargonidin je glavno barvilo zrelih jagod, cianidin najdemo v 

večjih količinah v češnjah, malinah, rdečem ribezu, šipku in lupinah rdečih jabolk, delfinidin 

zasledimo v črnem ribezu, borovnicah in soku rdečih pomaranč. Antocianidini prispevajo tudi 

k čudovitim barvam cvetov. Prisotni so pri pelargonijah, peonijah, vrtnicah, petunijah, slezih, 

irisih, hibiskusih, pasionkah ter v listih rdečega zelja. Pomemben vir pridobivanja 

antocianidinov je rdeče grozdje oziroma rdeče vino. Med dihidropirane sodijo predvsem lesna 

barvila nekaterih vrst tropskih dreves, kamor se uvrščata rjavovijolični hematin iz lesa višnjeve 
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pražiljke in živo rdeči brazilein iz lesa več vrst dreves iz Južne in Srednje Amerike. 

Dihidropirane so uporabljali za barvanje tkanin, usnja in las (Boh idr., 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 6: Razvrstitev derivatov pirana (vir: Boh, 2013) 

 

Derivati pirola 

Pirol sodi med heterociklične spojine, kamor uvrščamo dve podskupini, imenovani tetrapiroli 

in indoli (Boh, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 7: Razvrstitev derivatov pirola (vir: Boh, 2016) 

Med tetrapirole sodijo porfini, kamor uvrščamo klorofil, hem ter bilini, med katere uvrščamo 

fikobiline in žolčna barvila. V podskupinah indolov najdemo indigoide, katerih predstavniki so 

zelo znani indigo in škrlat. Med indole uvrščamo tudi betalanin iz rdeče pese ter melanin. Pri 
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fotosinteznih barvilih je pomembno samo delovanje rastlin. Ko foton svetlobe trči v molekulo 

fotosinteznega barvila, se nekaj svetlobe odbije nekaj in absorbira. Absorbcija omogoča proces 

fotosinteze pri rastlinah, algah in fotosinteznih bakterijah. Ker vsako barvilo absorbira samo 

določeno valovno dolžino svetlobe, je v rastlini običajno prisotnih več barvil, ki sodelujejo pri 

fotosintezi. Poznamo tri osnovne razrede fotosinteznih barvil: klorofile, karotenoide in fikobile. 

Klorofili so vzrok za zeleno obarvanje rastlin. Ti iz spektra bele svetlobe absorbirajo rdeče, 

modre in vijolične komponente. Del spektra, ki pa se odbije, naše oko zaznava kot zeleno 

obarvanje. Klorofili so tetraploidna barvila, ki imajo v molekuli štiri enote pirola sklenjene v 

porfinski obroč. V notranjosti je s koordinacijsko vezjo pripet ion magnezija. Najpomembnejša 

med klorofili sta klorofil A in klorofil B. Molekuli teh klorofilov se med seboj razlikujeta po 

skupinah na obroču. Molekula klorofila A ima pripeto metilno (-CH3) skupino, molekula 

klorofila b pa alheidno (-CHO) skupino. Ker je metilna skupina nepolarna kot aldehidna, je 

klorofil A bolje topen v nepolarnih topilih kot klorofil B. Na osnovi različne polarnosti lahko ti 

dve barvili ločimo z metodo kromatografije. V molekuli klorofila deluje tetrapirolni obroč z 

Mg2+ ionom kot polarna glava. Molekule naravnih klorofilov imajo na D-obroču porfirina 

estrsko vezano dolgo verigo alkohola fitola, ki deluje kot nepolarni rep in omogoča topnost v 

maščobah. Zaradi preprostega gibanja elektronov jih lahko porfirinski obroč sprejema ali 

oddaja. Tako lahko elektroni prehajajo na druge molekule in jih s tem reducirajo (Boh, 2013; 

Boh idr., 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 8: Skeletna formula klorofila A in klorofila B (vir: Keminfo, 2016) 

 

Fikobilini so močno obarvana, vodotopna, pomožna fotosintezna barvila. Nahajajo se v rdečih 

algah in modrozelenih cepljivkah. Ker absorbirajo svetlobo v širšem območju svetlobnega 
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spektra, omogočajo tem organizmom preživetje v slabših svetlobnih pogojih. Molekule 

fikobilinov v živem organizmu vsebujejo beljakovinski del in kromofor, ki je odgovoren za 

obarvanje. Značilna predstavnika fikobilinov sta rdeči fikoeritrin in modri fikocianin. Njune 

molekule vsebujejo kot kromofore enote fikoeritrobilina in fikocianobilina. Žolčna barvila 

sodijo med biline, med katerimi je najbolj znan bilubirin. Njegovo čezmerno kopičenje v telesu 

je značilno za bolezen zlatenico. V zmernih količinah nastajajo žolčna barvila kot razkrojni 

ostanki po propadu eritrocitov. Njihovo prehajanje v različne razkrojne oblike lahko opazujemo 

pri podplutbah, ko udarnina postopno spreminja barvo od modre prek zelene do rumene barve. 

V podvejo indolovih derivatov – indigoide sodita škrlat in indigo. Indigo je močno modro 

barvilo rastlinskega izvora in je obenem najbolj znano naravno barvilo rastlinskega izvora. 

Pridobili so ga z ekstrakcijo lesa, prvič pa so ga sintetizirali leta 1870 – to je znana Bayerjeva 

sinteza (Jeler in Golob, 1991). Azijske vrste dreves iz rodu Indigofera vsebujejo brezbarvni 

glikozid indikan, ki z oksidacijo in dimerizacijo daje barvilo indigo. Samo za barvanje džinsa 

na svetu vsako leto porabijo več kot 13.000 ton indiga, vendar barvila ne pripravljajo več z 

ekstrakcijo rastlinskega materiala. Večina indiga je sinteznega izvora. Škrlat, imenovan tudi 

antični purpur, je strukturni sorodnik indiga. Kemijsko je 6,6-dibromoingido. Molekula vsebuje 

torej dva atoma broma. Škrlat je živalskega izvora. Izločajo ga posebne žleze morskih polžev 

kot belo sluz, ki na svetlobi postane najprej rumeno-zelena, nato še vijolična in nazadnje 

purpurna. Ob Sredozemskem morju so že v antiki za pridobivanje škrlata uporabljali polže 

čokati volek, ki so pogosti tudi v plitvih vodah Jadranskega morja. Med indolove derivate sodijo 

tudi betalaini, ki so močno rdeče barve in njihove vodne raztopine ob spremembi pH-vrednosti 

spreminjajo barvo, zato jih uporabljamo kot naravne pH-indikatorje. Betanin najdemo v rdeči 

pesi. Prav tako lahko melanine uvrstimo v indolov strukturni tip. Nastanejo z oksidativnim 

razpadom aminokisline tirozin in sorodnih fenolnih spojin. Njihova vloga je zaščita pred UV-

žarki, zato jih najdemo v koži in dlaki sesalcev, izjemoma pri rastlinah (npr. banane, ki 

počrnijo). Črnilo hobotnic pa je tudi zgoščeno melaninsko barvilo (Boh, 2013; Boh idr., 2000).  

2.1.2 Sintetična barvila 

Sintetična barvila so nastajala po večini po naključju. Preden so odkrili povezavo med 

konstitucijo organske spojine in njeno obarvanostjo, je preteklo kar nekaj let, vendar so pozneje 

odkrili povezavo med strukturo barvila ter barvo, afiniteto in topnostjo. Dandanes potekajo 

sinteze barvil na osnovi sistematičnih raziskav. Poznanih je že več kot 500.000 različnih barvil, 

od katerih je le okoli 1 % ekonomsko zanimivih. Pri nadaljnjem razvoju potekajo predvsem 

izboljšave glede na obstojnost in ekonomičnost, ne več toliko glede na odkrivanje novih 

odtenkov (Jeler in Golob, 1991). 
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Shema 2: Razvrstitev sintetičnih barvil glede na njihovo kemijsko strukturo (vir: Testen, 

2014; Jeler in Golob, 1991) 

 

Azo barvila 

So spojine, ki imajo azo skupino (-N=N-) vezano na  heterociklično spojino (benzenov ali 

naftalenov obroč). Predstavljajo več kot 50 % vseh sintetičnih organskih barvil. Azo barvila 

pridobivamo s spajanjem fenolov, naftolov, primarnih, sekundarnih in terciarnih aminov na 

diazonijevo sol. Poznamo monoazo, diazo, triazo, tetraazo in poliazo barvila (Jeler & Golob, 

1991). Azo barvila predstavljajo predvsem rdeče in rumene barvne odtenke (Testen, 2014). 

Monoazo barvila so barvila z eno azo skupino. Imajo različne barvalne lastnosti. Sem sodijo 

anionska kisla barvila – hidroksiazo barvila, ki so rumene, oranžne in rdeče barve. Modri, 

zeleni, rjavi in črni barvni odtenki pa predstavljajo disazo barvila. Slednja izhajajo iz monoazo 

barvil, ki jih diazotiramo in dodamo azo komponento. Poliazo barvila so pomembna za zelene 

in črne barvne tone, saj ima povečevanje molekul batokromni učinek (Jeler in Golob, 1991). 

 

 

Trifenilmetanska barvila 

So spojine, ki so po konstrukciji podobne trifenilmetanu. Poznamo različne trifenilmetanska 

barvila in med njimi ločimo aminotrifenilmetansko barvilo, hidroksitrifenilmetansko barvilo, 

ftaliene in rodamine (Jeler in Golob, 1991). 
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Spojine, ki predstavljajo antrakinonska barvila, sestavljajo kinonski obroči. Pridobivamo jih iz 

antrakinona, te pa iz antracena. Poznamo več vrst antrakinonskih barvil. Mednje sodijo: 

hidrokisantrakinonska, antrakinonska sulfo kisline, aminoantrakinonska, antrakinonska 

redukcijska in antrakinonska reaktivna barvila (Jeler in Golob, 1991). 

Indigoidna barvila  

Naravno barvilo indigo so pridobivali iz rastlin, dandanes pa je to zelo pomembno barvilo, ki 

ga pridobivajo iz anilina (oz. naftalena). Barvilo ni topno v vodi, zato ga uvrščamo med 

redukcijska barvila. V topno obliko ga spremenimo z redukcijo v alkalnem mediju. Med indigo 

barvila uvrščamo tioindigo barvila, ki jih pridobivamo iz tioindiga (Jeler in Golob, 1991). 

Barvilo spada med najdražje, a vendarle opravičuje svojo ceno; hitro se fiksira na tkanino, v 

tiskarstvu omogoča kombinacije z drugimi skupinami barvil (Jeler in Golob, 1991). 

Žveplova barvila 

Žveplova barvila pridobivamo s taljenjem različnih organskih snovi, pomešanih z žveplom, 

natrijevim sulfidom ali polisulfidi. Barvilo se izloči kot mešanica snovi, ko talini v vodo 

dodajamo zrak. Ta barvila  niso topna v vodi, zato jih za barvanje reduciramo ter reoksidiramo 

v prvotno netopno obliko (Jeler in Golob, 1991). 

2.2 Kromatografija 

Prvi, ki je zasnoval tehniko ločevanja barvil iz zmesi – kromatografijo, je bil ruski botanik 

Mikhail Tsvet (1872–1919). Njegov priimek v ruščini pomeni cvetenje. Ločeval in opazoval je 

obarvane spojine, barvila v listih rastlin (klorofil in ksantofil). Tako je tehniko tudi poimenoval, 

saj v grščini chroma pomeni barva, graphien pa pisati. Tehniko je razvil tako, da je raztopino 

zmesi barvil vodil skozi stekleno kolono s kalcijevim karbonatom. Opazil je barvne prehode – 

pasove, ki so se pojavili v koloni. Tako je to metodo tudi poimenoval kromatografija  (Skoog, 

West in Hooler, 1988). Tehnika je po Tsvetovi smrti potonila v pozabo, dokler ni doživela 

razcveta okoli druge svetovne vojne in je njen razvoj hitro ter močno napredoval. Tako je danes 

kromatografija ena najpomembnejših tehnik analiz. Omogoča ločevanje različnih snovi, 

beljakovin in nukleinskih kislin, sintetičnih polimerov, polarnih organskih do anorganskih soli 

in ionov (Dolenc, 2008). Kromatografija je analitična metoda, ki se uporablja predvsem za 

ločevanje in identifikacijo čistih snovi v kompleksnih zmeseh, ki jih drugače ne moremo ločiti 

(Skoog idr., 1988). Temelji na različni hitrosti potovanja spojin skozi kromatografsko sredstvo. 

Kromatografski sistem sestavljata dve fazi – stacionarna, ki miruje, in mobilna, ki potuje po 

njej (Dolenc, 2008). Kromatografijo je kot pojem zelo težko razložiti zaradi vrst sistemov in 
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opreme, za katero se uporablja. Raztopljen vzorec potuje z mobilno fazo po stacionarni fazi. 

Posamezne komponente se ločujejo na podlagi različnih kemijskih in fizikalnih interakcij, ki so 

prisotne v vzorcu (Skoog idr., 2008). Glede na prevladujočo interakcijo ločimo kromatografijo 

na absorpcijo, porazdelitev, ionsko izmenjevanje ter izključitev. Pri absorpcijski kromatografiji, 

ki deluje po principu absorpcije topljenca na površini trdnega absorbenta, gre za ločevanje med 

trdnim absorbentom in mobilno fazo, ki je v plinskem ali tekočem agregatnem stanju. Pri 

plinskem agregatnem stanju poteka kromatografija izključno v kolonah, tako dobimo 

kromatografijo, imenovano plinska kromatografija GS/GSC (Gas Solid Chromatography). Pri 

tekočem agregatnem stanju pa je kromatografijo možno izvesti v dveh postopkih: v koloni in 

planarno. Pri kolonski izvedbi dobimo dve vrsti kromatografije: tekočinsko kromatografijo  LC 

(Liquid Solid Chromatography) ter tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti HPLC (High 

Performance Liquid Chromatography). Pri planarni izvedbi pa spoznamo tankoplastno 

kromatografijo TLC (Thin Layer Chromatografhy) in papirno kromatografijo PC (Papir 

Chromatography).  

Pri porazdelitveni kromatografiji, ki deluje tako, da se topljenci porazdelijo med dve različni 

topili, ki se med seboj ne mešata, gre za ločevanje med tekočo stacionarno fazo in mobilno fazo 

v dveh različnih agregatnih stanjih: plinskem ali tekočem. V obeh primerih je izvedba mogoča 

le v koloni in dobimo kromatografije, imenovane plinska kromatografija GLC/GC (Gas Liquid 

Chromatography), superkritična tekočinska kromatografija SFC (Supercritical Fluid 

Chromatography) ter tekoča kromatografija LC (Liquid Liqud Chromatography) in tekoča 

kromatografija visoke ločljivosti HPLC (High Performance Liquid Chromatopraphy). Pri 

ionsko-izmenjevalni kromatografiji gre za ločevanje med stacionarno fazo in tekočo mobilno 

fazo. Dobimo ionsko-izmenjevalno kromatografijo IEC (Ion Exchange Chromatography) in 

visoko ločljivp ionsko kromatografijo IC/HPIC (High Performace Ion Chromatography). Pri 

izključitveni kromatografiji, ki deluje po principu ločevanja na osnovi velikosti delcev, se ti 

ločijo v tekoči mobilni fazi kolonske izvedbe in dobimo kromatografijo, imenovano gelska 

kromatografija GPC (Gel Permeation Chromatography) (O'Riordan, 2016). 

Za preglednejšo in razumljivejšo razlago delitve kromatografije je priložena shema delitve 

kromatografije. 
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Shema 3: Delitev kromatografije (vir: O'Riordan, 2016) 
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Za potrebe raziskovalnega dela so v nadaljevanju diplomskega dela opisani le postopki 

ločevanja snovi iz zmesi, ki so bili uporabljeni v eksperimentalnem delu.  

2.2.1 Papirna kromatografija (Papir Chromatography – PC) 

Papirno kromatografijo je leta 1865 prvi uporabil nemški znanstvenik Christian Friedrich 

Schonbein. Štejemo jo med najenostavnejšo kromatografsko tehniko, ki ima najširši spekter 

uporabe (Jacob, 2012). Pri papirni kromatografiji se kot stacionarna faza po navadi uporablja 

kar kromatografski filtrirni papir, na katerega nanesemo vzorec. Mobilna faza (topilo) pri tem 

potuje po stacionarni fazi navzgor in ločuje vzorce med seboj. Kdaj je papirna kromatografija 

končana, nam pove stanje, ko mobilna faza pripotuje zaradi kapilarnega vleka po stacionarni 

fazi do frontne črte. Kromatografska metoda poteka v kromatografskih komorah, ki so lahko iz 

različnih materialov – stekla, plastike ali nerjavečega jekla. Po večini uporabljamo kar steklene 

kromatografske komore, ki so na voljo v več dimenzijah in velikostih, odvisno za kako velik 

kromatogram potrebujemo (Jacob, 2012). Pri izbiri kromatografske komore je pomembno, da 

jo lahko zapremo in da se hlapi mobilne faze enakomerno razporedijo po komori. Pri separaciji 

s kromatografsko metodo je zelo pomembno razmerje med mobilno fazo, zmesjo in stacionarno 

fazo –  v našem primeru filtrnim papirjem  (Richardson, 2014). 

2.2.2 Tankoplastna kromatografija (Thin Layer Chromatography – TLC) 

Tankoplastna kromatografija ali planarna kromatografija je metoda za analizo testiranja zmesi 

ter ločevanje posameznih čistih snovi v zmesi. Zaradi svoje preprostosti, visoke občutljivosti in 

hitrosti separacije se uporablja predvsem v šolske namene. Njen cilj je pridobiti čim boljše 

separacijske lise (Dolenc, 2013). Stacionarna faza pri tankoplastni kromatografiji po navadi 

vsebuje snov, ki fluorescira UV-svetlobo. Stacionarna faza je s tanko plastjo silikagela ali 

aluminijevega oksida prevlečen kos kovine, plastike ali stekla. Mobilna faza je pogosto tekoče 

čisto topilo ali mešanica več topil. Silikagel predstavlja kovalentna struktura silicijevih in 

kisikovih atomov. Na površini silikagela so silicijevi atomi vezani hidroksilni s hidroksilno (-

OH) funkcionalno skupino. Na površini silikagela so tako hidroksilne funkcionalne skupne, 

zaradi katerih je površina polarna. Med atomi vodika in neveznimi elektronskimi pari drugih 

bolj elektro negativnih elementov se zaradi tega vzpostavijo vodikove vezi in tudi druge vrste 

medmolekulskih sil (Clark, 2007). Eden izmed pomembnih korakov pri kromatografiji je izbira 

pravega topila, ki služi kot mobilna faza. Izbira mobilne faze je odvisna od lastnosti posameznih 

čistih snovi v zmesi, ki jo želimo ločevati. Najustreznejšo mobilno fazo dobimo s 

preizkušanjem različnih topil. Običajno je najboljše tisto topilo, ki nam daje Rf-vrednosti od 

0,3 do 0,7 (Samal, 2012). Po uspešni separaciji se komponente posameznih snovi iz zmesi 
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pojavijo kot razločne lise na kromatogramu. Vsaka od teh lis ima svoj retencijski faktor (Rf). 

Retencijski faktor je razdalja med startno in frontno črto. Uporablja se za posamezne čiste snovi 

iz zmesi, saj ima vsaka čista snov svoj retencijski faktor. Če med seboj primerjamo dve čisti 

snovi, ki smo ju analizirali pod enakimi pogoji, potem lahko trdimo, je snov z višjo vrednost 

Rf manj polarna od tiste, ki ima manjšo vrednost Rf. Razlog je v tem, da se spojina z veliko 

vrednostjo Rf slabše absorbira na stacionarno fazo kot tista, ki ima manjšo vrednost Rf (Dolenc, 

2013). 

 

 

Slika 11: Prikaz poti lise (vzorca) in topila (mobilna faza) na kromatogramu (vir: Keminfo, 

2016) 

 

Formula za izračun retencijskega faktorja: 𝑅𝑓 =
𝑅𝑎

𝑅𝑏
 

Legenda: 

Ra – razdalja, ki jo pripotuje spojina a (vzorec/pot lise) 

Rb – razdalja, ki jo pripotuje mobilna faza (topilo/pot topila)  
 

2.2.3 Kolonska kromatografija  

Kolonska kromatografija je separacijska in preparativna metoda ločevanja, ki temelji na različni 

hitrosti absorpcije na polarno stacionarno fazo. Stacionarna faza je gel iz silicijevega dioksida, 

ki ga pridobimo iz silikagela. Ta se v stiku z mobilno fazo omoči in nabrekne v gel. Zaradi 

sestave silicijevega dioksida, ki vsebuje OH-skupine, je gel polaren, zato je mobilna faza vedno 

nepolarno topilo. Le redko pa se uporablja tudi polarni metanol v kombinaciji z drugimi topili 

(Dolanc, 2013). 
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2.2.4 Kromatografija na šolski kredi 

Kromatografija na kredi je primer dobre prakse v osnovni šoli zaradi dostopnosti vseh 

materialov in pripomočkov za izvedbo kromatografije. Kromatografija barvil na šolski kredi je 

enostaven in nazoren primer absorpcijske kromatografije. Kalcijev karbonat, ki sestavlja kredo, 

je v tem primeru stacionarna faza, na kateri se ločujejo posamezne komponente vodotopnih 

barvil (Potočnik, 2007). 

Če želimo, da je učenje naravoslovja konstruktivno, moramo kot učitelji zagotoviti, da so 

pristopi k učenju smiselni, da znajo učenci svoje znanje povezati s predhodnimi izkušnjami in 

predznanjem ter da razumejo in znajo svoje znanje evalvirati (Devetak, 2014).    

2.3 Razlike med tradicionalnim učenjem in učenjem z raziskovanjem 

Tradicionalni pouk je natančno zasnovan, kjer so učni cilji jasno zastavljeni tako kot pri učenju 

z raziskovanjem. Pri tradicionalnem učenju je učenje opredeljeno kot prenos informacij med 

učiteljem in učencem, ki je ločeno od izkušenj učencev in konkretnih življenjskih okoliščin 

(Maretič Požarnik, 2000, v Buh, 2015). Učiteljeva vloga je osredotočena samo na podajanje 

informacij (učne vsebine) in ocenjevanje dosežkov. Učitelj najpogosteje uporablja frontalno 

učno obliko, najpomembnejši fazi pa sta govorjenje in ponavljanje (Tomić, 1997, v Buh, 2015). 

Pri takšnem pouku učenci pridobijo znanje, ki ni povezano s predhodnim znanjem in je 

nestrukturirano. Uporablja se ga le za šolske namene, in sicer pri reševanju testov ter drugih 

oblikah preverjanja znanja (Mušanović, 2000, v Buh, 2015).  

Za sodobno poučevanje naravoslovja je poleg zanimive vsebine poučevanja pomembna tudi 

motivacija. Prav zato sta Holbrook in Rannikmae (2014) razvila alternativni pristop 

»izobraževanje z naravoslovjem«, ki naj bi povečeval motivacijo, s katero bi se učenec z 

veseljem učil naravoslovje. Ta pristop naj bi usmerjal učenje, predmet in osebo (Devetak, 

2014). 

 

Tabela 2: Primerjava podobnosti in razlik med tradicionalnim (naravoslovje v izobraževanju)  

in inovativnim učenjem (izobraževanje z naravoslovjem) (vir: Holbrook in 

Rannikane, 2014) 

Naravoslovje v izobraževanju Izobraževanje z naravoslovjem 

Učenje osnovnih, naravoslovnih pojmov, 

teorij in zakonov. 

Učenje osnovnih, naravoslovnih pojmov, ki 

so pomembni za razumevanje 

socionaravoslovnih kontekstov v družbi. 
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Spoznavanje naravoslovnih procesov ob 

raziskovanju kot procesu učenja, da bi 

posamezniki postali naravoslovci. 

Reševanje naravoslovnih problemov z 

raziskovanjem za boljše razumevanje 

naravoslovnega ozadja socionaravoslovnih 

kontekstov v družbi. 

Razumevanje narave naravoslovja tako, kot 

ga vidi znanstvenik. 

Razumevanje narave naravoslovja tako, kot 

ga razume družba. 

Izvajanje praktičnega dela, s tem da učenci 

cenijo delo znanstvenikov. 

Razvijanje osebnih spretnosti, povezanih z 

ustvarjalnostjo, pobudami, varnim delom itn. 

Razvijanje pozitivnega odnosa do 

naravoslovja in znanstvenikov. 

Razvijanje pozitivnega odnosa do 

naravoslovja kot pomembnega dejavnika v 

razvoju družbe in znanstvenih prizadevanj.  

Pridobivanje komunikacijskih veščin, 

povezanih z ustno, pisno in 

simbolno/tabelarično/z grafično 

komunikacijo, kot del sistematičnega učenja 

naravoslovja. 

Pridobivanje komunikacijskih veščin, 

povezanih z ustno, pisno in 

simbolno/tabelarično/grafično komunikacijo 

za ustreznejše izražanje naravoslovnih idej v 

družbenem kontekstu. 

Učenje odločanja pri reševanju 

naravoslovnih vprašanj. 

Učenje odločanja pri reševanju družbeno-

naravoslovnih vprašanj. 

Uporabljanje naravoslovja v družbi in 

spoštovanje etičnih dilem, s katerimi se 

srečujejo znanstveniki. 

Razvijanje družbenih vrednosti odgovornega 

državljana in opravljanje naravoslovnih 

poklicev. 

 

2.4 Učenje z raziskovanjem 

Pojem učenje z raziskovanjem izhaja iz angleške besedne zveze »inquiry based learning« in se 

prvič omenja šele v poznih 50. letih in v začetku 60. let prejšnjega stoletja. Študija kurikuluma 

bioloških znanosti (The Biological Science Curriculum Study) je bila prva raziskava, ki je 

študente želela pritegniti, da bi pokazali zanimanje za raziskovanje na znanstvenih področjih. 

Želeli so si, da bi učenci sami zastavljali vprašanja, znali razčleniti posamezne korake 

raziskovalnega dela, našli ustrezne vzorce, vodili diskusijo in reševali probleme (Chiappetta, 

1997). Raziskave kažejo, da učenci in učitelji ne namenijo dovolj pozornosti učenju z 

raziskovanjem, saj so preveč preobremenjeni s tehničnimi in preračunljivimi podrobnostmi. 

Proces učenja z raziskovanjem je zelo kompleksen proces  (Hofstein in Lunetta, 2003) in v 

didaktičnem smislu predstavlja kar nekaj zmede glede (slovenske) terminologije, kot navajata 

Glažar in Petek (2017). Raziskovalno učenje spodbuja aktivno mišljenje učenca, ko sprejema 

nove informacije. S tem, ko učenec sprejema nove informacije, pride do konflikta med že 

obstoječim in pridobljenim znanjem in pojavi se težnja po razrešitvi problema. Temu pravimo 

tudi kognitivni konflikt, ki učencu omogoči, da konflikt razreši v prid novega znanstveno 

ustreznega razumevanja (Glažar in Petek, 2017). 

Petek (2015) navaja, da je raziskovanje prisotno že v našem vsakdanjiku. Raziskovati želimo s 

pripravo hrane, vzgojo rastlin, sprehodom v naravo ali s prebiranjem izbrane literature. 
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Raziskovati pomeni s temeljitim načrtnim delom in opazovanjem zbirati podatke ter ugotavljati 

dejstva o čem. Raziskava je tako »pridobivanje znanstvenih spoznanj ob načrtovanem 

eksperimentiranju, analiziranju ugotovitev, teoretičnem povezovanju zakonitosti v danih in 

spreminjajočih se pogojih« (Petek, 2015, str. 102). Učenje z raziskovanjem je pogosto navedeno 

kot »orodje« za doseganje boljše naravoslovne pismenosti, kritičnega in sistemskega mišljenja 

ter medosebnih in samousmerjenih spretnosti (Skvarč, Bačnik in Poberžnik, 2015). Pomen 

učenja z raziskovanjem temelji na prehodu od deduktivnega k induktivnemu pristopu 

poučevanja, ki dopušča več prostora opazovanju, eksperimentiranju in samoizgradnji znanja 

učencev (ob ustreznem vodenju učitelja). Ta pristop je opisan tudi kot pristop »od spodaj 

navzgor« (»bottom-up«) (Skvarč idr., 2015). Za uspešno učenje z raziskovanjem morajo biti 

uresničeni tako subjektivni kot tudi objektivni pogoji. K subjektivnim pogojem uvrščamo 

usposobljenost učitelja in značilnosti učencev. Učitelj mora poznati učenčeve sposobnosti, 

interese, znanje in tudi njihove osebnostne lastnosti. Če dobro pozna svoje učence in ves čas 

spremlja njihovo znanje, lahko pripravi dejavnosti, ki jih pripeljejo do novega znanja. To so 

pomembni kriteriji za izbor in oblikovanje novih raziskovalnih problemov, ki so obenem izziv 

tako učitelju kot tudi učencem. K objektivnim pogojem pa prištevamo primeren prostor, čas in 

finančna sredstva ter ustrezne učne pripomočke (Petek, 2015). Pri raziskovalnem učenju je 

pomembno to, da temelji na aktivnem učenju in samostojnem konstruiranju znanja učencev. 

Proces učenja z raziskovanjem vključuje številne aktivnosti, vse od načrtovanja poteka 

raziskovanja, predvidevanja pričakovanih rezultatov, preverjanja spremenljivk v poteku 

raziskovanja, načrtovanja eksperimentalnega dela, spremljanja in zapisovanja raziskovalnega 

procesa, pisanja poročila ter vse do podajanja rezultatov raziskovalnega procesa (Wissiak Grm, 

2014). 

 

Pri načrtovanju procesa učenja z raziskovanjem se ob pomoči učitelja razvijajo tudi socialne 

veščine (medosebni stik med učenci oz. med učencem in učiteljem). Ob tem učitelji pomagajo 

učencem, da razvijajo svoje veščine – znanje ob upoštevanju naslednjih elementov: (1) 

postavljanje vprašanj konstruktivistične oz. socio-konstruktivistične narave, (2) identificiranje 

znanstvenega problema, (3) raziskovanje v raziskavi opredeljenega  problema, (4) 

konstruktivno razpravljanje in reflektiranje, (5) ocenjevanje uspešnosti rešitve znanstvenega 

problema (Wissiak Grm, 2014). 

 

Glede na učenčevo znanje, sposobnosti in izkušnje lahko izbiramo med različnimi oblikami 

učenja z raziskovanjem:  
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1. potrditvena raziskava (učenci izvajajo dejavnost po opisanem postopku z namenom 

preverjanja veljavnosti konceptov, principov, zakonov); 

2. strukturirana oblika (učenci rešujejo problem z izvajanjem dejavnosti po opisanem 

postopku); 

3. vodena oblika raziskovalnega učenja (učitelj zastavi zaprti tip raziskovalnega vprašanja, 

učenci pa morajo zasnovati postopek oz. poskuse za rešitev tega vprašanja);  

4. odprta oblika učenja z raziskovanjem (učenci sami zastavijo vprašanje ali jim učitelj 

zastavi odprto vprašanje) in zasnujejo postopke oz. poskuse za rešitev tega vprašanja) 

(Skvarč idr., 2015).  

Učenci s pomočjo raziskovalnega učenja razvijajo svoje kognitivne sposobnosti, kar lahko 

opazimo v njihovem lažjem razumevanju obravnavane učne vsebine in predvsem v izkazanih 

učni rezultatih. Učenje z razumevanjem prispeva tudi k boljšemu razumevanju in konstruiranju 

stopenjskega procesa »5Es«. Ta obsega: 1) sodelovanje (engagement) – učenci sodelujejo pri 

postavljanju raziskovalnih vprašanj, 2) raziskovanje (exploration) – učenci načrtujejo 

oblikujejo in izvedejo eksperiment ter zapišejo eksperimentalna opažanja, 3) pojasnjevanje 

(expalnation) – učenci pojasnijo svoja eksperimentalna opažanja, 4) obdelovanje (elaboration) 

– učenci svoja spoznanja povežejo v vsakdanje življenje, 5) vrednotenje (evaluation) – učenci 

kritično presodijo svoja dognanja ter o njih poročajo (Wissiak Grm, 2014).  

Pri tem so učiteljeva angažiranost, učenčeva motiviranost in želja po samostojnem 

odgovarjanju na zastavljena vprašanja oz. postavljanje vprašanj ključnega pomena, da se učenje 

z raziskovanjem sploh začne. Učiteljeva vloga, ki sploh ni tako enostavna, zahteva kar nekaj 

časa in znanja, je odločilnega pomena v fazi interpretacije pridobljenih podatkov, kjer z 

vprašanji in podvprašanji preverja razumevanje dogajanja v eksperimentu pri učencih ter jim 

pomaga oblikovati odgovore na zastavljene hipoteze. Premišljeno mora sodelovati z učenci pri 

povezovanju izsledkov s teorijo, ki razlaga raziskovani pojav. Učence tudi spodbudi, da 

postavijo nove hipoteze in s tem novo raziskavo. Pomembno je, da je učitelj na razpolago 

učencem, jih bodri in usmerja (Slapničar, Zaman in Devetak, 2016). Učenje z raziskovanjem 

so vpeljali v projekt PROFILES, ki želi povečati interes za učenje naravoslovja prek 

raziskovanja ter tako vplivati na naravoslovno pismenost. Tako moramo upoštevati dejstvo, da 

če želimo pritegniti učenčevo pozornost, moramo izbirati teme, ki so vpete v vsakodnevne 

situacije (Wissiak Grm, 2014). 

»Projekt PROFILES (Professional Reflection-Oriented Focus on Inquiry-based Learning and 

Education through Science – Učiteljeva refleksija o raziskovalnem učenju in izobraževanju z 
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naravoslovjem) je projekt 7. evropskega okvirnega programa v sklopu Znanost v družbi 

(Science in Society (SiS)). Konzorcij PROFILES sestavlja 21 ustanov iz 19 različnih držav, 

članica konzorcija je tudi Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani« (Devetak, 2015). Ključne 

značilnosti učnega gradiva nastalega projekta PROFILES vsebujejo: 1) družbeno-naravoslovni 

scenarij (raziskava ozadja problema, ki ga preučujemo), 2) spodbujanje učenja naravoslovja z 

raziskovanjem, 3) vključevanje učencev in dijakov v procese odločanja o družbeno-

naravoslovnih problemih ter vključitev učenja naravoslovja v okviru družbenega ali 

vsakodnevnega okolja (Bolte, 2008, v Ferk Savec, 2014).  

Na prvi stopnji se seznanimo z družbeno-naravoslovnim scenarijem, kjer učenci z lastnimi 

izkušnjami opredelijo problem. Učitelj usmeri učence v iskanje novega naravoslovnega znanja 

za potrebe razumevanja predstavljenega problema, kjer to izrazijo z raziskovalnim vprašanjem, 

kar predstavlja izhodišče učenje z raziskovanjem, ki sledi na naslednji stopnji (Ferk Savec, 

2014). 

 

Slika 9: Tridelni model učenja PROFILES – 1. stopnja (Holbrook in Rannikmae, 2014, v 

Ferk Savec, 2014) 

Na drugi stopnji spoznamo učenje z raziskovanjem, kjer raziskava problema temelji na študiju 

literature, empirični raziskavi ali kombinaciji obojega, kar vodi do rešitve raziskovalnega 

vprašanja. 
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Slika 10: Tridelni model učenja PROFILES – 2. stopnja (vir: Ferk Savec, po Holbrook in 

Rannikmae, 2014, v Ferk Savec, 2014) 

 

Na tretji stopnji je poudarek na utrjevanju novo usvojenih naravoslovnih pojmov in 

sposobnosti, da učenci usvojeno znanje uporabijo v vsakdanjem življenju.  

 

Slika 11: Tridelni model učenja PROFILES – 3. stopnja (Holbrook in Rannikmae, 2014, v 

Ferk Savec, 2014) 

 

Različni pristopi, ki temeljijo na aktivnem usvajanju znanja, med katere spada tudi PROFILES, 

so pokazali, da je bila aktivni vlogi učencev v procesu učenja dodana nova vrednost višje 

kakovosti v primerjavi s pasivnimi pristopi, zato smernice vedno bolj spodbujajo pristope, ki 

stremijo k aktivnemu pouku (Ferk Savec, 2014).  
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Na podlagi PROFILES modula je bil za potrebe diplomskega dela zasnovan učni modul z 

naslovom Ali so sintetična barvila zmes barvil, ki predstavlja vsebino o naravnih in sintetičnih 

barvilih ter različne tehnike ločevanja snovi iz zmesi, s čimer učencem predstavimo pojem 

kromatografije na zanimiv način. 

2.5 Učni predmet 

2.5.1 Naravoslovje 

 

Učenci se pri predmetu naravoslovje spoznavajo z različnimi postopki, ki jih vodijo k 

spoznavanju in razvijanju naravoslovnih pojmov in zakonitosti. Naučijo se uporabe osnovnega 

izrazoslovja pri opisovanju predmetov, pojavov, procesov in zakonitosti ter razvijajo 

eksperimentalne spretnosti in metode raziskovanja. Znajo sistematično opazovati, poimenovati, 

opisovati snovi, predmete, načrtujejo in izvajajo poskuse ter izvajajo osnovne eksperimentalne 

tehnike z ustrezno uporabo pripomočkov, sistematično opazujejo in izvajajo eksperimentalne 

tehnike, opažanja zapisujejo, zaključke znajo oblikovati v celoto in ustrezno predstaviti 

rezultate poskusov v pisni ali ustni obliki. Seznanijo se s pojavi v naravi, povezavo med živo 

in neživo naravo ter zgradbo, lastnostmi in delovanjem živih in neživih sistemov v okolju. 

Spoznavajo pomen znanosti za napredek človeštva in odnos do sebe, okolja in narave. 

 

Učno vsebino, ki jo učenci spoznajo pri predmetu naravoslovje (6. in 7. razred), tvorijo: snovi, 

energija, živa narava ter vplivi človeka na okolje. Učenci se tako seznanijo in razlikujejo med 

čistimi snovmi in zmesmi, razumejo, da ločevanje snovi iz zmesi temelji na razlikah v lastnostih 

snovi v zmesi, spoznajo nekatere metode ločevanja snovi iz zmesi (kromatografija), opredelijo 

lastnosti čistih snovi v zmesi in na podlagi tega načrtujejo ustrezne postopke ločevanja (Skvarč 

idr., 2015). 

2.5.2 Kemija 

 

Kemija je temeljna naravoslovna in eksperimentalna veda, ki preučuje snovi, njihovo zgradbo, 

lastnosti in spremembe. Kot splošnoizobraževalni predmet v osnovni šoli je usmerjena v 

pridobivanje in razvijanje temeljnih kemijskih znanj, spretnosti, stališč in odnosa, ki učencem 

omogočajo aktivno in odgovorno življenje oziroma delovanje v sodobni družbi. Učenci 

razvijajo eksperimentalno-raziskovalne spretnosti in veščine, katere podkrepijo z naravoslovno 

pismenostjo in možnostjo kompleksnega in kritičnega mišljenja. Znajo opazovati, opisati in 

izvesti preproste poskuse ter iz opažanj izpeljati osnovne ugotovitve, obvladajo osnovne 
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eksperimentalne tehnike ter znajo podatke ustrezno predstaviti. Eksperimentalno delo je 

temeljna učna metoda pouka kemije, ki jo kombiniramo z drugimi metodami aktivnega 

poučevanja. Z ustreznim izborom poskusov lahko uresničimo več učnih ciljev naenkrat. Če je 

le mogoče, eksperimentalno delo razširimo na terensko delo in uporabo IKT (informacijsko-

komunikacijska tehnologija). Eksperimentalno delo ima dvojno vlogo pri poučevanju kemije: 

obravnavo kemijskih pojmov na podlagi eksperimentalnih opažanj ali preverjanje teorije oz. 

raziskovalnih hipotez (Skvarč idr., 2015).  

 

Učni cilji in učna vsebina, ki jo učenci spoznajo v osnovni šoli (8. in 9. razred), so: »kemija je 

svet snovi«; atom in periodni sistem elementov; povezovanje delcev/gradnikov; kemijske 

reakcije; elementi v periodnem sistemu; kisline, baze, soli; družina ogljikovodikov s polimeri; 

kisikova družina organskih spojin; dušikove spojine organskih spojin; množina snovi. Pri 

izbirnem predmetu pa spoznavajo tudi barve in barvila, kjer se učenci seznanijo s pojmi barva, 

barvilna snov, barvilo, pigment in barvanje ter na podlagi poskusov razumejo povezavo med 

lastnostmi barvil, metodami za njihovo izolacijo ter postopki barvanja (Skvarč idr., 2015). Pri 

izbirnem predmetu kemija v življenju se učenci s pojmom kromatografija veliko obsežneje in 

podrobneje seznanijo in ga spoznajo. Pri modulu »snovi« učenci tekmujejo, se spoznajo s 

kromatografijo kot pomembno tehniko čiščenja in ločevanja zmesi kakor tudi s tehniko za 

analizo naravnih in sinteznih snovi, znajo razlikovati med mobilno, stacionarno fazo in se 

naučijo določati zadrževalne (retencijske) faktorje in/ali čase, znajo uporabljati papirno in 

tankoplastno kromatografijo za ločevanje in analizo zmesi, znajo sestaviti plinski 

mikrokromatograf in optimizirati njegovo delovanje, znajo uporabiti plinski kromatograf za 

ločevanje in analizo halogeno-ogljikovodikov (Vrtačnik in Boh, 2005). 

2.5.3 Biologija 

 

Biologija je naravoslovna veda, ki obravnava soodvisnost zgradbe in delovanja živih sistemov, 

njihov razvoj, medsebojno soodvisnost in procese v živi naravi od molekularne ravni do 

biosfere. Sega v vsa področja življenja in družbe ter je nepogrešljiv del naše kulturne identitete. 

Je temelj napredka in aplikacij na mnogih pomembnih področjih človekovega udejstvovanja 

(medicina, farmacija, veterina, agroživilstvo, genski inženiring in biotehnologija, 

bioinformatika, nanotehnologija). Namen pouka biologije je doseči celostno razumevanje 

osnovnih principov delovanja živega, poznavanje zgradbe, delovanja in razvoja živih sistemov 

na različnih ravneh, vključno s človekom kot sestavnim delom biosfere, ter vpogled v učinek 

njegovih dejavnosti na žive sisteme in okolje. Učenci v izobraževalnem procesu spoznavajo 
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posebne metode, ki vodijo do bioloških spoznaj, kot so opazovanje in eksperimentiranje ter 

celostna interpretacija podatkov v kompleksnih sistemih. Pri učencih razvijamo razumevanje 

zgradbe in delovanje živih sistemov na različnih ravneh, razumevanje razvoja živih sistemov 

in vpogled v razvoj biosfere, učenje na podlagi opazovanj, poskusov in ročnih spretnosti ter 

zmožnost uporabe pridobljenega znanja v vsakdanjem življenju. Učenci se pri poglavju 

Evolucija spoznavajo z najrazličnejšimi pojmi, med katere sodijo tudi fotosinteza in z njo 

povezani pojmi (Vilhar idr., 2011). Fotosinteza je ključnega pomena pri kromatografiji iz zmesi 

barvil rastlin, saj se svetloba, ki je prisotna v fotosinteznih barvilih, absorbira in omogoča 

proces fotosinteze pri rastlinah, algah in fotosinteznih bakterijah. Vsako barvilo absorbira 

določeno valovno dolžino svetlobe. V rastlini pa je prisotnih več različnih barvil. Poznamo 

klorofile, karotenoide in fikobiline (Boh idr., 2000). 

2.6 Namen raziskave 

Namen diplomskega dela je razviti enostaven in zanimiv način predstavitve kromatografije za 

učence osnovne šole. Učenci sami ali s pomočjo navodil pridobivajo znanje, katerega znajo 

pozneje v življenju uporabiti in povezati z že obstoječim. Najprej se seznanijo z ustrezno 

literaturo, nato z učenjem z raziskovanjem in empirično raziskavo, na koncu pa pridobljeno 

znanje še ustrezno evalvirajo.  

Pri pregledu učnih načrtov predmetov naravoslovje, kemija in biologija ugotovimo, da se učenci 

s pojmom kromatografija srečajo v sedmem razredu osnovne šole pri predmetu naravoslovje. 

Študije so pokazale, da aktivno učenje v primerjavi s tradicionalnim učenjem pripomore k 

večjemu in kakovostnejšemu znanju.  

2.7 Cilji raziskave 

Iz namena raziskave izhajajo trije cilji: 

– Kromatografijo umestiti v učni pristop PROFILES in pripraviti učni modul PROFILES. 

– Za raven osnovne šole najti dostopne in primerne naravne ter sintetične zmesi barvil (ali 

so vsi izbrani vzorci zmes barvil ter ali lahko zmes naravnih barvil ločujemo z izbranimi 

kromatografskimi tehnikami).  

– Predstaviti učencem zanimive, enostavne in atraktivne metode ločevanja zmesi iz snovi, in 

sicer na podlagi različnih tehnik kromatografije (katere tehnike kromatografije so 

najprimernejše za osnovno šolo z vidika ekonomičnosti in učinka predstavitve te metode 

ločevanja). 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 Postopek papirne kromatografije 

 

1. Odrežemo ustrezno velik trak gladkega filtrirnega papirja in z grafitnim svinčnikom 

nežno potegnemo startno črto 1 cm od spodnjega roba traku filtrirnega papirja. Od 

zgornjega roba prav tako potegnemo črto, ki je od njega oddaljena 1–1,5 cm. To črto 

imenujemo fronta. 

2. V primeru izvedbe papirne kromatografije na krogu iz gladkega filtrirnega papirja 

odrežemo ustrezno velik krog in z grafitnim svinčnikom nežno potegnemo startno črto 

1 cm iz sredine kroga filtrirnega papirja. To črto imenujemo fronta. 

3. S stekleno kapilaro nanesemo vzorec na startno črto filtrirnega papirja. Za zadostno 

količino vzorca vzorec večkrat nanesemo na isto mesto tako, da med posameznim 

nanosom počakamo, da se vzorec posuši, in ga nato zopet nanesemo.  

4. Trak filtrirnega papirja z nanesenim vzorcem postavimo v kromatografsko komoro z 

ustrezno količino mobilne faze (toliko, da je pokrito dno) in pokrijemo. Z zaprtjem 

kromatografske komore zagotovimo, da se prostor, v katerem poteka kromatografija, 

čim bolje nasiči s hlapi mobilne faze. Na ta način poteka ločevanje lepše in hitreje (glej 

sliko 12). 

5. Ko mobilna faza (topilo) pripotuje do fronte, filtrirni papir vzamemo iz kromatografske 

komore in počakamo, da se osuši (Hmelak Gorenjak, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 12: Papirna kromatografija 
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3.2 Postopek tankoplastne kromatografije na plošči s silikagelom 

 

1. Odrežemo ustrezno velik trak plošče s silikagelom in z grafitnim svinčnikom nežno 

potegnemo startno črto 1 cm od spodnjega roba plošče. Od zgornjega roba prav tako 

potegnemo črto, ki je od roba oddaljena 1–1,5 cm. To črto imenujemo fronta. 

2. S stekleno kapilaro nanesemo vzorec na startno črto plošče s silikagelom. Za zadostno 

količino vzorca vzorec večkrat nanesemo na isto mesto tako, da med posameznim 

nanosom počakamo, da se vzorec posuši, in ga nato zopet nanesemo.  

3. Trak plošče s silikagelom z nanesenim vzorcem postavimo v kromatografsko komoro z 

ustrezno količino mobilne faze (toliko, da je pokrito dno) in pokrijemo. Z zaprtjem 

kromatografske komore zagotovimo, da se prostor, v katerem poteka kromatografija, 

čim bolje nasiči s hlapi mobilne faze.  

4. Ko mobilna faza (topilo) pripotuje do fronte, ploščo s silikagelom vzamemo iz 

kromatografske komore in počakamo, da se osuši (Hmelak Gorenjak, 2008). 

 

 

 

 

 

 

Slika 13: Tankoplastna kromatografija 

Po uspešni separaciji se komponente posameznih čistih snovi iz zmesi pojavijo kot zelo razločni 

barvni piki (tankoplastna kromatografija) oz. barvne lise barvil (papirna kromatografija) na 

kromatogramu. Vsaka od lis ima svoj retencijski faktor (Rf).  

3.3 Postopek kolonske kromatografije 

 

1. V trinožno stojalo vpnemo stekleno ali plastično kolono in s pomočjo lesene trske 

spodnji del kolone zamašimo z majhnim kosmom vate. Kolono nato napolnimo s 

stacionarno fazo (s silikagelom) do višine 15 cm in na vrh kolone ponovno damo manjši 

kosem vate. Pri polnjenju kolone moramo biti previdni, da stacionarna faza ni zbita 

skupaj oz. da v njej ni zračnih prostorov, saj ločevanje sicer ne bi bilo uspešno.  
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2. Kolono napolnimo z mobilno fazo (vodovodno vodo) in z njo omočimo celotno 

stacionarno fazo v koloni. 

3. Ko je celotna stacionarna faza omočena, na njen vrh kanemo nekaj kapljic zmesi vzorca. 

4. Ko se zmes vzorca absorbira v stacionarno fazo, v kolono dodamo še mobilne faze. Na 

ta način se bo zmes barvil hitreje in bolje ločevala (Clark, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 14: Kolonska kromatografija 
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3.4 Postopek kromatografije na kredi 

 

1. Kredo v obliki pokončnega valja, postavimo v 250 ml čašo in preverimo, ali kreda stoji 

pokončno.  

2. Na kredo, ki jo vzamemo iz čaše, s pomočjo grafitnega svinčnika 1 cm od spodnjega 

roba označimo črto. Čašo napolnimo s 3 ml vodovodne vode, ki predstavlja mobilno fazo.  

3. S škarjami iz filtrirnega papirja izrežemo košček v velikosti 1 cm x 3 cm. Izrezani 

košček papirčka z obeh strani pobarvamo s flomastrom, ki vsebuje vodotopno zmes 

barvil. Pobarvan papirček postavimo na urno steklo in prelijemo z 0,5 ml vodovodne 

vode. Papirček primemo s pinceto in ga 5 minut pomakamo v vodi, tako da ga premikamo 

levo in desno po urnem steklu. 

4. V pobarvano vodo na urnem steklu postavimo kredo tako, da s svinčnikom označeni 

konec gleda navzgor. Počakamo, da kreda vpije vso tekočino. Kredo z vpito zmesjo barvil 

obrnemo okrog in postavimo na ravno površino (glej sliko 15). 

5. Na zgornji pobarvani konec krede s kapalko pazljivo spustimo 1 kapljico vodovodne 

vode. Pazimo, da se kapljica vode ne prelije čez rob krede in počakamo, da kreda kapljico 

vode popolnoma vpije. Postopek dodajanja kapljice vode ponovimo devetkrat. V tem 

koraku bomo z mobilno fazo (vodovodna voda) omočili stacionarno fazo (kalcijev 

karbonat – kreda).  

6. Kredo postavimo v čašo z vodovodno vodo tako, da je pobarvani konec krede spodaj. 

Kreda bo vpijala mobilno fazo, ki bo zaradi kapilarnega vleka potovala po stacionarni 

fazi navzgor. Posamezne komponente zmesi barvila se ločujejo med seboj. Ko mobilna 

faza pripotuje do oznake ob zgornjem robu krede, prenehamo z razvijanjem 

kromatografije (Potočnik, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 15: Kromatografija na kredi  
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3.5 Opis vzorca 

 

Zmesi barvil, ki smo jih uporabili pri raziskovalnem delu v pričujočem diplomskem delu, ne 

predstavljajo nevarnosti za učence, saj jih najdemo tudi doma v gospodinjstvu. Izbrana barvila 

so: (1) barvila za torte v modri, zeleni in rdeči barvi, (2) barvila v prevleki M&M čokoladnih  

bombončkov modre, zelene in rdeče barve, (3) barvilo za barvanje jajc v vijolični, rdeči in 

zeleni barvi, (4) barvila iz flomastra v rdeči, zeleni in črni barvi, (5) barvila rdečih listov 

češmina (primer naravnih barvil). 

Češmin (Berberis vulgaris L.) 

Družina: češminovke (Berberidaceae) 

Nahajališče: med grmovjem, po gmajnah in živih mejah 

Čas nabiranja: september 

Zdravilni deli: plodovi 

Češmin je zdravilna rastlina, ki ima užitne plodove. V njih je veliko vitamina C, zato delujejo 

kot antioksidanti. Vsebujejo tudi karotenoide, flavonoide in marsikatero drugo prehransko 

korist. Listi so rahlo strupeni, saj vsebujejo strupene alkaloide, je pa zato češmin tudi barvilna 

rastlina, saj mu alkaloid berberin daje značilno rumeno barvo (lesu) (Cortese, 2002; Jerman, 

1989). 

 

Slika 16: Češmin v naravi (vir: Drevesnica Omorika, 2017) 

 

Slika 17: Češmin (vir: Revija Bodieko, 2017) 
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3.6 Potek raziskovalnega dela 

 

Eksperimentalno delo je potekalo v laboratoriju Katedre za kemijo in kemijsko izobraževanje 

na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Papirna kromatografija je bila izvedena na trakovih 

in krogih. Pri obeh postopkih sta bila za mobilno fazo uporabljena enkrat vodovodna voda in 

drugič 96-% etanol. Kromatografija na TLC-ploščicah je bila prav tako izvedena z dvema 

različnima mobilnima fazama – z vodovodno vodo in 96-% etanolom. Izvedba kromatografije 

na kredi je potekala z dvema različnima kredama različnih proizvajalcev – EberhardFaber in 

Lebez. Pomembna je sestava krede, saj ne sme biti prevlečena s posebno plastjo, ki jo 

uporabljajo, da se krede na mokri tabli ne lomijo. Mobilna faza pa je – tako kot pri papirni in 

TLC-kromatografiji – potekala z dvema različnima snovema, in sicer z vodovodno vodo ter 96-

% etanolom. Kolonska kromatografija, pri kateri sta bili uporabljeni dve različni stacionarni 

fazi – silikagel in aluminijev(III) oksid, sta bili izvedeni z različnimi mobilnimi fazami, 

vodovodno vodo in 96-% etanolom, glede česar se razlikujeta od prejšnjih izvedb, kjer smo 96 

% etanol uporabili le pri vzorcu naravnih sestavin. 

 

Vzorce, ki so že bili v tekočem agregatnem stanju, ni bilo treba predhodno pripravljati. Vzorec 

zmesi barvil iz rdečih listov češmina je bilo treba ekstrahirati iz listov rastline.  

3.6.1 Postopek ekstrakcije rdečih listov češmina 

1. Naberemo vejice rdečih listov češmina in jih natrgamo v terilnico. 

2. V terilnici rdeče liste stremo s pomočjo pestila in dodatka kremenčevega peska.  

3. Dodamo ustrezno topilo zmesi acetona in petroletera.  

 

 

 

 

        Slika 18: Češmin  

(vir: lastni) 

Slika 19: Češmin v terilnici      

(vir: lasti) 

Slika 20: Strti češminovi listi s 

topilom (vir: lastni) 
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4 REZULTATI Z DISKUSIJO 

4.1 Prikaz rezultatov 

 

Tabela 3: Prikaz rezultatov papirne kromatografije na trakovih in krogih 

 PAPIRNA KROMATOGRAFIJA 

VZOREC trakovi Krog 

Flomastri: črn     

Rdeč     

Zelen     

Barvilo za jajca: rdeča     

Zelena     

Vijolična     

Jedilno barvilo: modra     

Zelena     

Rdeča     

Bomboni: modre     

Zelene     

Rdeče     

Zmes barvil rdečih listov češmina*     
* – uporabljena mobilna faza je zmes acetona in petroletra in ne voda kot pri vseh 

ostalih 

Legenda:  

 – razločno vidne barvne lise in prehodi med njimi 

 – barvnih lis in prehodov med njimi ni razločno videti 

Po izvedbi papirne kromatografije s trakovi in na krogih dobimo primerljive rezultate. Pri 

barvilih za jajca in jedilni barvah je bila barvna lisa lepo vidna, prav tako pri flomastrih črne in 

zelene barve. Pri flomastru rdeče barve ter zmesi barvil iz bombonov barvnih lis ni bilo mogoče 

vidno zaznati. Pri zmesi barvil rdečih listov iz češmina, pa je bila barvna lisa različnih barv lepo 

vidna. 

 

 
 
 
 
 
 

  

Slika 21: Rezultati 

kromatografije na trakovih  

(levo vzorci barvil 

bombonov, desno vzorci 

barvil za jajca) (vir: lastni) 

 

Slika 22: Rezultati 

kromatografije na trakovih  

(levo vzorci jedilnih barvil, 

desno vzorci flomastrov) 

(vir: lastni) 

 

Slika 23: Rezultati 

kromatografije na trakovih  

(zmes barvil rdečih listov 

češmina) (vir: lastni) 
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Slika 24: Rezultati kromatografije na krogu 

(vzorci si sledijo od puščice v smeri urnega 

kazalca – rdeč flomaster, zelen flomaster, 

črn flomaster, zmes barvil rdečih listov 

češmina, jedilno barvilo v zeleni, rdeči in 

modri barvi) (vir: lastni) 
 

Slika 25: Rezultati kromatografije na krogu 

(vzorci si sledijo od puščice v smeri urnega 

kazalca; vzorci barvil bombonov: zelen, 

moder in rdeč, nato pa si sledijo vzorci 

barvil za jajca: vijoličen, zelen in rdeč) (vir: 

lastni) 
 

 

Tabela 4: Prikaz rezultatov tankoplastne kromatografije na TLC-ploščici 

 TANKOPLASTNA KROMATOGRAFIJA 

VZOREC mobilna faza: 

voda 

mobilna faza: etanol 

Flomastri: črn     

Rdeč     

Zelen     

Barvilo za jajca: rdeče     

Zeleno     

Vijolično     

Jedilno barvilo: modro     

Zeleno     

Rdeče     

Bomboni: modri     

Zeleni     

Rdeči     

Zmes barvil rdečih listov češmina*     
*– uporabljena mobilna faza je zmes acetona in petroletra in ne voda kot pri vseh 

ostalih 

Legenda:  

 – razločno vidne barvne lise in prehodi med njimi 

 – barvne lise in prehodi med njimi niso razločno vidni 

 

Pri izvedbi tankoplastne kromatografije iz različnih mobilnih faz dobimo primerljive rezultate. 

Pri jedilnih barvilih je bila barvna lisa lepo vidna, ko smo za mobilno fazo uporabljali vodo in 

tudi takrat, ko smo za mobilno fazo uporabljali etanol. Pri vzorcih iz flomastrov je bila barvna 
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lisa z mobilno fazo vodovodne vode vidna le pri črnem in zelenem flomastru, pri rdečem pa se 

barvna lisa ni razločno videla. Ko smo namesto vodovodne vode za mobilno fazo uporabili 

etanol, se je pri rdečem, črnem in zelenem flomastru pojavila barvna lisa. Pri črnem je bila 

barvna lisa sestavljena iz modre in rdeče barve, pri zelenem flomastru je bila vidna barvna lisa 

sestavljena iz modre, zelene in rumene barve, pri rdečem flomastru pa je bila sestavljena iz 

rdeče in oranžne barve. Pri vzorcih zmesi barvil, pridobljenih iz bombonov, ni bilo vidnih 

barvnih lis pri nobeni od uporabljenih mobilnih faz. Barvne lise vzorca zmesi barvil rdečih 

listov češmina so bile lepo vidne pri obeh uporabljenih mobilnih fazah.  

 

  
Slika 26: Rezultati kromatografije na TLC-

ploščicah  (mobilna faza – voda) (vir: lastni) 

 

Slika 27: Rezultati kromatografije na TLC-

ploščicah (mobilna faza – etanol) (vir: lastni) 

 

Tabela 5: Prikaz rezultatov kromatografije na kredi 

VZOREC KROMATOGRAFIJA NA KREDI 

Črn flomaster   

Rdeče barvilo za jajca   

Zeleno jedilno barvilo   

Zmes barvil rdečih listov češmina* 
  

        * – uporabljena mobilna faza je zmes acetona in petroletra in ne voda kot pri vseh ostalih 

 

Legenda:  

 – razločno vidne barvne lise in prehodi med njimi 

Na podlagi ločbe barvil pri predhodno izvedenih kromatografskih tehnikah lahko izberemo 

skupino vzorcev, s katerimi nadaljujemo raziskavo. Iz vsake od skupin barvil smo lahko izbrali 



Jerman Zagorc, S. (2017). Razvoj učenja z raziskovanjem na primeru kromatografije v osnovni šoli. 

36 
 

enega, s katerim smo nadaljevali laboratorijsko delo. Najlepše barvne prehode so imeli 

naslednji vzorci: črn flomaster, zeleno jedilno barvilo, rdeče barvilo za jajca ter zmes barvil 

rdečih listov češmina. Pri izvedbi kromatografije na kredi lahko opazimo, da so se vsi 

preizkušeni vzorci zmesi barvil dobro ločevali, saj so barvne lise in prehodi med njimi na 

kromatogramu lepo vidni. Primer neuspele kromatografije na kredi predstavlja kreda 

proizvajalca Lebez. Ta kreda je tudi po videzu drugačna od prejšnje, saj ima vidno prevleko. 

Barvilo, ki je bilo pri tej kromatografski izvedbi uporabljeno, je bil črn flomaster.  

 

 

 

 

 

 

 

Slika 28: Rezultati kromatografije barvil na kredi (vir: lastni) 

Legenda: 

A – kromatogram črnega flomastra 

B – kromatogram zelenega jedilnega barvila 

C – kromatogram rdečega barvila za jajca 

Č – kromatogram zmesi barvil rdečih listov češmina 

D – neuspeli kromatogram črnega flomastra na okrogli kredi 

 

Tabela 6: Prikaz rezultatov kolonske kromatografije z različnima stacionarnima fazama 

 KOLONSKA KROMATOGRAFIJA 

VZOREC Stacionarna faza 

– silikagel 

Stacionarna faza – 

aluminijev(III) oksid 

Črn flomaster     

Zeleno barvilo za pirhe     

Rdeče jedilno barvilo     

Zmes barvil rdečih listov češmina* 
    

         *– uporabljena mobilna faza je zmes acetona in petroletra in ne voda kot pri vseh ostalih 

Legenda:  

 – razločno vidne barvne lise in prehodi med njimi 

Pri izvedbi kolonske kromatografije z dvema stacionarnima fazama (silikagel in aluminijev (III) 

oksid) so bile vse ločbe zmesi barvil uspešne. Barvne lise so pri vseh preizkušenih vzorcih lepo 

A B C Č D 
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vidne. Izvedba kolonske kromatografije s stacionarno fazo silikagela je časovno hitrejša kot 

izvedba kolonske kromatografije s stacionarno fazo aluminijevega (III) oksida. 

 

 

 

Slika 29: Kolonska kromatografija 

(stacionarna faza – silikagel) – črn flomaster  

(vir: lastni) 

Slika 30: Kolonska kromatografija 

(stacionarna faza – silikagel) – jedilno zeleno 

barvilo  (vir: lastni) 

 

  

Slika 31: Kolonska kromatografija 

(stacionarna faza – silikagel) – rdeče barvilo 

za jajca (vir: lastni) 

 

Slika 32: Kolonska kromatografija 

(stacionarna faza – silikagel) – zmes barvil 

rdečih listov češmina (vir: lastni) 
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Slika 33: Kolonska kromatografija 

(stacionarna faza – aluminijev oksid) – črn 

flomaster  (vir: lastni) 

 

Slika 34: Kolonska kromatografija (stacionarna 

faza – aluminijev oksid) – jedilno zeleno 

barvilo (vir: lastni) 

 

  

Slika 35:  Kolonska kromatografija 

(stacionarna faza – aluminijev oksid) – rdeče 

barvilo za jajca (vir: lastni) 

Slika 36: Kolonska kromatografija (stacionarna 

faza – aluminijev oksid) – zmes barvil rdečih 

listov češmina (vir: lastni) 
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Iz rezultatov lahko sklepamo, da so vse preizkušene kromatografske tehnike ločevanja snovi iz 

zmesi barvil primerne za delo v razredu osnovnih in srednjih šol. Potek papirne in tankoplastne 

kromatografije ter kromatografije na kredi je razmeroma hiter in dobimo lepo vidne barvne lise 

ter prehode med njimi. Kolonska kromatografija s stacionarno fazo silikagela poteka hitro in 

prav tako dobimo lepo vidne barvne lise in prehode med njimi, medtem ko kolonska 

kromatografija s stacionarno fazo aluminijevega (III) oksida poteka počasneje in je primernejša 

za izvedbo pri izbirnih predmetih, ko je na voljo več časa.  

 

Glede na pridobljene rezultate kromatografskih tehnik je najprimernejša papirna 

kromatografija, saj je učinkovita glede predstavitve in obenem tudi ekonomična. Vsi vzorci in 

materiali, ki so bili uporabljeni, so hitro dostopni in poceni. Sledi ji kolonska kromatografija, 

saj je tudi ta metoda primerna za predstavitev kromatografske tehnike na osnovnošolski ravni 

ter je hkrati tudi ekonomična. Tudi kromatografija na kredi je primerna za prikaz in predstavitev 

kromatografske tehnike in je ekonomična. Kromatografska metoda, ki je razmeroma dražja in 

za predstavitev kromatografskih tehnik ni najprimernejša, je tankoplastna kromatografija, saj 

so tankoplastne plošče s silikagelom drage.  

 

Pri izbiri vzorca za ločevanje je zelo pomembno, da učitelj izbira take vzorce, ki učencem ne  

predstavljajo nevarnosti in niso strupeni. Učitelj lahko kot vzorec za ločevanje uporabi 

sintetična barvila, ki jih najdemo v zmesi barvil flomastrov, zmesi barvil za barvanje jajc, 

konturah, ki jih uporabljamo za okraševanje tort, pa vse do obarvanih bombončkov ali kakšnega 

drugega podobnega živila, lahko pa poseže tudi po naravnih barvilih, ki vsebujejo poleg 

klorofila tudi druga barvila. Poleg češmina bi lahko uporabili naravna barvila pelargonije.  
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4.2 PROFILES učni modul 

 

  

»Ali so sintetična barvila zmes barvil?« 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modul za poučevanje predmeta Kemija v življenju v 9. razredu osnovne šole. 

Povzetek 

PROFILES učni modul z naslovom Ali so sintetična barvila zmes barvil obravnava vsebine 

o sintetičnih barvilih in različne kromatografske tehnike ločevanja snovi iz zmesi, ki so 

predvidene v učnem načrtu izbirnega predmeta kemija v življenju. Učenci se seznanijo z 

učenjem z raziskovanjem, pri katerem ima veliko vlogo tudi sodelovalno učenje. Spoznajo 

se s kromatografijo kot pomembno tehniko čiščenja in ločevanja zmesi ter tudi s tehniko za 

analizo naravnih in sinteznih snovi, s povezovanjem znanj z drugih področij (biologija, 

gospodinjstvo …) preučijo naravna barvila, njihovo kemijsko zgradbo, lastnosti ter uporabo. 

Seznanijo se tudi z eksperimentalnim delom v laboratoriju ter znajo sami načrtovati 

eksperimente.  

 

 

 

 

 

Jedilno barvilo (vir: Wikipedija) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flomastri (vir: Wikipedija) 

 

 

 

 

Barvilo za jajca  

(vir: Wikipedija) 
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Modul vključuje 

1. Navodila za učence 
Podroben opis scenarija ter učne vsebine in nalog, ki jih 

morajo učenci rešiti. 

2. Navodila za učitelja Predlogi, kako poučevati z učnim modulom. 

3. 
Način preverjanja in 

ocenjevanja znanja 
Predlogi strategij in kriterijev ocenjevanja. 

4. Učiteljevi zapiski 
Podane dodatne informacije o učni vsebini in rešitve 

nalog v navodilih za učence. 

 

Zahvala 

Modul je pripravila Staša Jerman Zagorc (konzulenta: dr. Iztok Devetak in Miha Slapničar) po 

priporočilih EC FP7 PROFILES projekta na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, 

Kardeljeva pl. 16, Ljubljana. Spletna stran projekta je http://www2.pef.uni-

lj.si/kemija/projekti.php; e-pošta: profiles@pef.uni-lj.si; UL-PROFILES projektna skupina 

(2011) v okviru Konzorcijuma – www.profiles-projects.eu. 
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Učni cilji/kompetence, povezani z vsebino modula  

Učenci: 

1. Spoznajo, razumejo in razlikujejo med pojmi barva, barvilna snov, barvilo, pigment in 

barvanje. 

2. Na osnovi poskusov razumejo povezavo med lastnostmi barvil, metodami za njihovo 

izolacijo ter postopki barvanja. 

3. Spoznajo in razumejo teoretične osnove kromatografije. 

4. Znajo uporabljati papirno in kolonsko kromatografijo ter kromatografijo na kredi za 

ločevanje in analizo zmesi. 

5. Navajajo se na varno izvajanje poskusov in pravilno odlaganje preostankov po 

eksperimentalnem delu. 

Vsebina učnega načrta:   

1. Narava svetlobe in barv. 

2. Vpliv zgradbe na obarvanost kemijskih spojin. 

3. Osnove industrijskega pridobivanja naravnih barvil. 

4. Barvila kot dodatki za hrano, pijačo in zdravila. 

5. Kromatografija kot tehnika ločevanja zmesi in analize neznanih spojin. 

6. Kromatografske tehnike – papirna, tankoplastna, kolonska, tekočinska in plinska 

kromatografija ter kromatografija na kredi. 

Metode in oblike dela:  
– metode: besedne metode (ustna razlaga, pogovor, delo z besedilom, metoda pisanja); 

eksperimentalne metode; metode izkustvenega učenja (samorefleksija, reševanje 

problemov, poučevanje s primeri, učenje z računalnikom);  

– oblike: frontalna, indvidualna, delo v paru, skupinsko delo; 

– didaktični sistemi: sodelovalno učenje. 

Predviden čas: 5 šolskih ur (45 min) 

Predznanje:  

1. Učenci poznajo pojem barva in barvila. 

2. Poznajo pojem kromatografija kot metodo ločevanja snovi iz zmesi. 
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Aktivnosti učencev 

 »Ali so sintetična barvila zmes barvil?« 

 
Ime in priimek: __________________________               Skupina: ____ Razred: ___  

 

Zakaj se to učim? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barve so za nas zelo pomembne. Si predstavljate, da bi živeli v okolju, kjer ne bi bilo nobene 

barve in bi bile le sivine? Tudi vsakodnevno jih veliko uporabljamo, a se tega sploh ne 

zavedamo. Maja je risala risbico s črnim flomastrom. Mimo je prišel njen mali bratec in ji po 

risbici prevrnil vodo, ki jo je imela zraven za pitje. Kar naenkrat so se barve na risbici 

spremenile in nastala je lepa barvita umetnina. Čeprav je bila na svojega bratca malo jezna, 

ker ji je uničil lepo risbico, jo je začelo zanimati, kako je to sploh nastalo. Odločila se je, da 

bo to preskusila še z drugimi barvami flomastrov. Na list papirja je narisala manjše črte 

različnih flomastrov in nanje kanila malo vode. Pri nekaterih je zopet opazila, da je nastala 

prava paleta različnih barvnih odtenkov. Mamica, ki je ravno pekla pecivo za praznovanje 

bratovega rojstnega dne, je uporabljala barvila za male tortice. Maja se je odločila, da jo 

prosi, če si jih lahko malo sposodi, ker bi rada naredila podoben eksperiment, kot ga je 

naredila s flomastri. Eksperiment je pri določenih vzorcih zopet uspel in dobila je lepo barvno 

paleto. Pomislila je: »Ali so barvila sestavljena iz različnih barvnih zmesi?« 

 

 

 

 

 

 

 

Flomastri (vir: Wikipedija) 

 

Jedilno barvilo (vir: Wikipedija) 

 

 

 

Barvilo za jajca  

(vir: Wikipedija) 
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(1) Učni cilji  

Učenci: 

(1) spoznajo, razumejo in razlikujejo med pojmi barva, barvilna snov, barvilo, pigment in 

barvanje; 

(2) na osnovi poskusov razumejo povezavo med lastnostmi barvil, metodami za njihovo 

izolacijo ter postopki barvanja; 

(3) spoznajo in razumejo teoretične osnove kromatografije; 

(4) znajo uporabljati papirno in kolonsko kromatografijo ter kromatografijo na kredi za 

ločevanje in analizo zmesi; 

(5) se navajajo na varno izvajanje poskusov in pravilno odlaganje preostankov po 

eksperimentalnem delu. 

(2) Učni dosežki 

Učenci: 

(1) razumejo pomen barvil; 

(2) se naučijo tehnik ločevanje snovi iz zmesi. 

(3) Predznanje 

Učenci: 

(1) poznajo pojma barva in barvila; 

(2) poznajo pojem kromatografija kot metodo ločevanja snovi iz zmesi. 

(4) Viri: učbeniki in splet, ki jim je na voljo. 

(5) Novi pojmi: (1) naravna in sintetična barvila (2) različni tipi kromatografije 
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Naloge učencev 

I. DEL  

Se je tudi vam kdaj zgodilo kaj podobnega kot Maji? Ste risali s flomastri in ponesreči pustili 

risbo na dežju in je bila povsem drugačna, kot ste jo narisali? Odgovore bomo našli med učnim 

modulom ter tako ugotovili, zakaj se je to zgodilo. 

Najprej pa poskusite sami, nato pa še v skupini odgovoriti na spodnja vprašanja: 

1. Zakaj se je Majina risbica spremenila v barvno paleto, če je risala le s črnim flomastrom? 

2. Kaj mislite, katere barve so se pri tem pokazale? 

3. Katere barvne vzorce poleg flomastrov in jedilnih barv bi še lahko preizkusili na način, 

kot ga je preizkusila Maja? 

II. DEL 

A) Raziščite naslednje pojme, ki so povezani z barvili: 

1. Kakšna barvila poznamo? 

2. Kje jih najdemo? 

3. Razložite razliko med barvo in barvilom. 

B)  Papirna kromatografija 

Pred sabo imate list z navodili za izvedbo papirne kromatografije. Navodila pozorno preberite 

in začnite z delom. Na voljo imate različne vzorce zmesi barvil (flomaster črne, rdeče in zelene 

barve; jedilne barve v zeleni, rdeči in modri barvi ter barvilo za barvanje jajc v rdeči, vijolični 

in zeleni barvi). 

1. Pri katerih vzorcih zmesi barvil je prišlo do ločbe barvil? 

2. Pri katerih vzorcih zmesi barvil ni prišlo do ločbe barvil? 

C) Kolonska kromatografija 

V nadaljevanju boste vzeli le tiste vzorce zmesi barvil, pri katerih je prišlo do ločbe barvil. Pred 

sabo imate navodila za izvedbo kolonske kromatografije. Navodila pozorno preberite in začnite 

z delom. 

1. So se vzorci zmesi barvil ločili podobno kot pri papirni kromatografiji? 

2. Pri kateri izvedbi kromatografije (papirni ali kolonski) so bili rezultati ločbe lepše vidni?  
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D) Kromatografija na kredi 

Kot pri kolonski kromatografiji boste v nadaljevanju izvedbe vzeli le tiste vzorce zmesi barvil, 

pri katerih je prišlo do ločbe barvil. Pred sabo imate navodila za izvedbo kromatografije na 

kredi. Navodila pozorno preberite in začnite z delom. 

1. So se vzorci zmesi barvil ločili podobno kot pri papirni in kolonski kromatografiji? 

2. Pri kateri izvedbi kromatografije (kolonski ali na kredi) so bili rezultati ločbe lepše 

vidni? 

3. Katera od izvedb kromatografij vam je bila najbolj všeč in zakaj? 

Vprašanja za utrjevanje znanja  

Ključna vprašanja: 

1. Razložite pojem barva. 

2. Razložite pojem barvilo. 

3. Naštejte, katere vrst barvil poznamo in kje jih najdemo. 

4. Naštejte, katere tehnike ločevanje snovi iz zmesi poznamo. 

5. Katere tehnike ločevanja zmesi iz barvil ste uporabili? 

6. Katere vzorce zmesi barvil bi še lahko uporabili? 

7. Ali menite, da bi lahko poleg sintetičnih barvil uporabili tudi naravna barvila? 

8. Katere naravne zmesi barvil bi lahko uporabili? 

9. Menite, da bi ločba naravnih barvil potekala enako kot s sintetičnimi barvili? 

 

Naloge za vajo  

1. Razmislite, kako bi papirno kromatografijo izvedli sami doma. 

2. Katero mobilno fazo bi uporabili za naravne zmesi barvil? 

3. Katera od izvedenih tehnik kromatografije daje lepe in razločne ločbe barvil? 

 

Ali razumem? 

1. Pri določenih vzorcih zmesi barvil, ki smo jih uporabili za eksperimentalni del, je 

ponekod prišlo do ločbe barvil, drugje pa ne. Razložite. 

2. Zakaj pri sintetičnih barvilih uporabljamo različne mobilne faze kot pri naravnih 

barvilih? 
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III. DEL  

Razmislite, ali so sintetična barvila sestavljena iz zmesi barvil. 

Maji predlagajte način, kako bo sama naredila postopek izvedbe in ugotovila, ali so sintetična 

barvila zmes barvil. Predlagajte ji, naj poleg sintetičnih barvil preizkusi še naravna barvila oz. 

zmesi barvil in primerja rezultate. Pozorna mora biti na uporabo pravilne mobilne faze.   

»Ali so sintetična barvila zmes barvil?« 

Navodila za učitelja 

Glavni namen vseh PROFILES učnih modulov je, da se učenje začne na način, ki spodbudi 

interes učencev za učenje vsebine. To predstavlja t. i. scenarij, ki je na začetku modula zapisan 

kot zgodba v socio-naravoslovnem kontekstu, ki poleg motivacijske vloge predstavlja tudi 

možnosti ugotavljanja dejanskega predhodnega znanja učencev in tudi sprožitev razprave o 

tem, katero dodatno naravoslovno znanje je potrebno za nadaljnjo diskusijo o problemu in 

njegovi rešitvi. 

Nadaljnja razprava o scenariju je ključna komponenta PROFILES strategije poučevanja, saj 

predstavlja uvod v »IL« in »ES« v akronimu PROFILES. Prvi predstavlja učenje z 

raziskovanjem, drugi pa širše učenje o določenem problemu, ki izhaja iz doseganja ciljev 

izobraževanja (glej učne rezultate). 

Že opredelitev učenja z raziskovanjem vključuje dejstvo, da so učenci aktivni pri izgradnji 

svojega znanja. Takšen pristop zahteva nek »sprožilec«, da raziskovanje steče in je v večini 

primerov raziskovalno vprašanje oz. so vprašanja, ki jih v najboljših primerih učenci sami 

postavijo. Raziskovalno vprašanje nato vodi raziskovalno učenje. Raziskovalno učenje 

omogoča učencem, da najprej razmišljajo o rešitvah problema in pridobivanju podatkov iz prve 

roke, kot je eksperimentiranje in s tem tudi pridobivanje procesnih spretnosti, ali zbiranje 

podatkov iz druge roke, kot so različni viri. Rezultat teh dejavnosti je razlaga pridobljenih 

podatkov, zato da se pridobi rešitev naravoslovnega problema. 

V tem učnem modulu predstavlja uvod (socio-naravoslovni scenarij) dogodek, ko se je Maji 

lepa risbica, ki jo je narisala v barvito umetnino, ponesreči spremenila, ker jo je bratec 

nenamensko polil z vodo. Vprašanja, ki se pri tem porajajo, so: »Kako so sestavljena sintetična 

barvila? Ali so vsa sintetična barvila zmes barvil? Bi se enako zgodilo, če bi Maja uporabljala 

naravna barvila?« To je le nekaj vprašanj, ki jih lahko sproži scenarij, s čimer bi omogočili 

pričetek razprave med učenci (priporočeno je, da se ta del učnega modula izvede v skupinah, 

sestavljenih iz  štirih učencev). 

mailto:profiles@pef.uni-lj.si


  
Učiteljeva refleksija o raziskovalnem učenju in izobraževanju z naravoslovjem 

 

 

 

Modul pripravil: Staša Jerman Zagorc, 2017; konzulenta: dr. Iztok Devetak in Miha Slapničar.  
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva pl. 16, Ljubljana 

http://www2.pef.uni-lj.si/kemija/projekti.php - e-pošta: profiles@pef.uni-lj.si  
 

   48 
 

Učitelj vodi učence do učenja specifičnih naravoslovnih pojmov, kot jih predpisuje učni načrt 

za izbirni predmet kemija v življenju. 

Pomembno je tudi, da učitelj do določene mere preveri predhodno znanje učencev, ker lahko 

tako ustrezno načrtuje svoje nadaljnje delo. Predznanje tega modula naj bi bilo: 

1. Učenci poznajo pojem barva in barvila. 

2. Poznajo pojem kromatografija kot metodo ločevanja snovi iz zmesi. 

 

Glede na zgoraj navedeno drži, da ima socio-naravoslovni scenarij velik pomen pri uvajanju 

nadaljnjega učenja specifične naravoslovne vsebine modula, kar je v PROFILES modulih 

doseženo s pristopom učenja z raziskovanjem. Za to je/so potrebno/-na raziskovalna vprašanje/-

a, ki nastanejo na osnovi razprav učencev o socio-naravoslovnem scenariju ali pa jih poda 

učitelj, če so učenci pri snovanju raziskovalnih vprašanj manj uspešni. V tem modulu je možno 

postaviti nekaj raziskovalnih vprašanj, kot na primer:  

 

1. Ali je možno preveriti, ali so sintetična barvila zmes barvil? 

2. Ali je možno preveriti, ali so tudi naravna barvila zmes barvil?  

3. S katerim postopkom ločbe bi to naredili najhitreje in enostavno? 

Po opredelitvi raziskovalnih vprašanj je treba v naslednjem koraku zasnovati raziskavo. Glede 

na vprašanja moramo premisliti o vsebini raziskovalnega vprašanja in kako je mogoče opraviti 

meritve. 

Glede na tip modula, ki je strukturiran tako, da se lahko učenci učijo sodelovalno brez 

obsežnega vodenja učitelja, je priporočljivo, da se izvede pouk kot skupinsko delo. Delo v 

skupini naj bo načrtovano in vodeno s strani učencev. Po končanem skupinskem delu naj učenci 

poročajo o svojih rešitvah, pridobljenih z raziskovanjem. Ključna tema raziskovalnega dela je 

preveriti, ali so sintetična barvila zmes barvil. Vprašanja, ki vodijo učenje in so vključena v 

besedilo, ki ga imajo učenci na voljo, so načrtovana tako, da vodijo razmišljanje učencev v tej 

smeri. Ob učenju z raziskovanjem se pričakuje, da bodo učenci pridobili znanje o naravnih in 

sintetičnih barvilih ter o različnih tehnikah kromatografskih metod. Besedilo v zvezi z vsebino 

modula je vključeno tudi v navodila za učitelja, in sicer v učiteljeve zapiske, kjer je podan tudi 

slikovni material, ki ga lahko učitelj uporabi, če želi. Podane so tudi nekatere spletne strani, 

kjer lahko učenci najdejo več informacij o tej temi. Predstavljene so predvsem vsebine o 

kromatografiji in metodi ločevanja snovi iz zmesi.  
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Na koncu učenja z raziskovanjem, kjer se medsebojno povežejo obravnavani pojmi, ki 

sestavljajo sintetična in naravna barvila ter različne kromatografske metode dela, še ni konec 

aktivnosti učencev. Pomemben zaključek modula je vprašanje v naslovu, ki ga je treba 

obravnavati tako, da učenci utrdijo ne le naučeno s sodelovanjem v razpravi v skupini, ampak 

tudi razvijejo sposobnosti sklepanja in argumentiranja. Rezultat učenja s PROFILES učnim 

modulom je sprejetje odločitve oz. soglasja na ravni posameznika, skupine in na koncu tudi 

razreda glede socio-naravoslovnega problema, ki sta ga postavila naslovno vprašanje in scenarij 

modula. 

Učni cilji posamezne učne ure  

Učni cilji prve učne ure 

Učenci: 

1. spoznajo, razumejo in razlikujejo med pojmi barva, barvilna snov, barvilo, pigment in 

barvanje; 

2. poznajo glavne kemijske skupine barvil in znajo nove primere pravilno uvrstiti; 

3. spoznajo in razumejo teoretične osnove kromatografije. 

Učni cilji druge, tretje in četrte učne ure 

Učenci: 

1. znajo uporabljati papirno, kolonsko kromatografijo ter kromatografijo na kredi za ločevanje 

in analizo zmesi; 

2. se navajajo na varno izvajanje poskusov in pravilno odlaganje preostankov po 

eksperimentalnem delu. 

Učni cilji pete učne ure 

Učenci: 

1. interpretirajo rezultate kromatografskih metod; 

2. ovrednotijo, zakaj so se pri določenih vzorcih zmesi pojavile ločbe in zakaj se pri drugih 

niso; 

3. razumejo, da so nekatera sintetična barvila sestavljena iz zmesi barv. 
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Doseganje zastavljenih kompetenc 

Kompetenca Kompetenca je dosežena ... 

1. Spretnosti raziskovalnega dela 

  

 

... z eksperimentalnim delom, iskanjem 

ustrezne literature. 

2. Komunikacijske (pisne, govorne) 

spretnosti 

 

… s sodelovanjem v skupini, poročanjem o 

rezultatih, delom v skupini ter oddajo 

pisnega izdelka. 

3. Sposobnosti odločanja in argumentacije 

odločitev 

 

… z reševanjem zastavljenih nalog.  

4. Eksperimentalne spretnosti 

 

… s pravilnim rokovanjem v laboratoriju, 

pravilno izvedbo tehnik kromatografije in 

upoštevanjem varnosti pri delu. 

5. Sposobnost uporabe IKT 

 

… z ustrezno literaturo odgovoriti na 

zastavljena vprašanja. 
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»Ali so sintetična barvila zmes barvil?« 

Predlogi ocenjevanja 

Učitelj lahko preveri in oceni znanje učencev na različne načine. Pri tem lahko izbere in uporabi 

različne pristope v različnih učnih urah izvedbe modula v skladu s tem, kateri pristop se učitelju 

zdi najprimernejši (A–C del). Pomembno je, da so to le predlogi za vrednotenje znanja in da 

učitelj izbere tiste, za katere meni, da so v dani situaciji najbolj smiselni. V delu A se vrednotijo 

razvite spretnosti učencev. Del B temelji na vrednotenju posameznih doseženih kompetenc v 

vsaki učni uri uporabe modula, del C pa podaja vrednotenje pisnih izdelkov ter procesov v 

skupini, ki jih učitelj opazuje. Vse dele lahko učitelj poljubno kombinira in jih uporabi za 

formativno ocenjevanje.  

Preverjanje in ocenjevanje znanja lahko potekata: 

1. med poročanjem skupin na koncu skupinskega dela, kjer lahko ocenimo napredek posamezne 

skupine,  

2. z ustnim preverjanjem znanja, kjer lahko posamezne učence vprašamo, da razložijo 

posamezne pojme, ter na osnovi ustnega izražanja ocenimo njihovo razumevanje (v pomoč so 

nam lahko vprašanja iz učnega modula);  

3. s pisnim preverjanjem in ocenjevanjem znanja, kjer morajo učenci ne le rešiti naloge 

objektivnega tipa, ampak tudi naloge, kjer zapišejo svoje razumevanje pojmov in argumentacije 

reševanja problemov, kar omogoča ugotavljanje razumevanja pojmov na višjih kognitivnih 

ravneh. 

Učitelj lahko dosežke učencev beleži na različne načine, lahko uporablja lestvico ocen, 1 = 

nezadostno; 2 = zadostno; 3 = dobro; 4 = prav dobro in 5 = odlično. Učitelj lahko uporabi tudi 

tritočkovne lestvice, na primer x – kompetence niso dosežene niti minimalno, √ = kompetence 

so minimalno dosežene in √√ = kompetence so ustrezno dosežene (več kot 

predvideno/pričakovano (na primer: biti kreativen, neodvisno mišljenje/razmišljanje, ki kaže 

pobude itd.) Z numeričnimi ali drugimi ocenami lahko učitelj poda ali opiše opombe za celotno 

skupino ali posameznega učenca. 

Sumativne strategije vrednotenja niso prikazane, vendar bi se lahko nanašale na ustno 

vrednotenje in/ali s pisnimi preizkusi znanja. Primere vprašanj tudi za sumativno ocenjevanje 

na koncu šolskega leta je mogoče povzeti in adaptirati iz seznama vprašanj pod delom B, seveda 

pa lahko učitelj sam tvori tovrstna vprašanja iz vsebine modula. Da učitelj zasleduje učenčeve 

uspehe pri uporabi modula, pa lahko učenci pred uporabo modula pri pouku rešijo predpreizkus 

znanja in nato po uporabi modula še popreizkus znanja. Na tak način lahko učitelj do določene 

mere spremlja učinke uporabe modulov pri pouku.  
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A del  Ocena zahtevanih spretnosti učencev 

Spretnosti Ocena 1–5 / opis / zaznamek 

Socialne vrednote 

Zmožnost razdeljevanja nalog znotraj 

skupine. 

 

Zmožnost oblikovanja timskega dela.  

Zmožnost smiselnega argumentiranja v 

skupinski diskusiji. 

 

Osebne spretnosti 

Zmožnost sodelovanja v procesu učenja.  

Zmožnost kritičnega mišljenja.  

Ustvarjalne zmožnosti.  

Zmožnost predstavitve na zanimiv način.  

Zmožnost samozavesti med predstavitvijo.  

Zmožnost predstavitve dobljenih rezultatov 

v razredu. 

 

Zmožnost spraševanja in izražanja 

osebnega mnenja. 

 

Uporabljanje znanstvenih metod dela 

Zmožnost določitve namena 

obravnavanega dela. 

 

Zmožnost uporabe različnih virov za 

pridobivanje informacij. 

 

Sposobnost oblikovanja različnih stališč do 

obravnavanega dela. 
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Zmožnost priprave ustreznega delovnega 

načrta. 

 

Zmožnost analize zbranih podatkov.  

Zmožnost oblikovanja sklepov.  

 

B del  Ocena, pridobljena med učnimi urami ali na končnem ustnem ali pisnem 

preizkusu znanja 

1. učna ura 

 Dimenzija 
Predlagan kriterij/kompetence za 

vrednotenje. Učenec: 
Ocena 1–5 / opis / zaznamek 

1 

Spozna se s pojmi, 

barva, barvilo, 

pigment in barvilna 

snov. 

Razloži pojme barva, barvilo, pigment 

in barvilna snov. 

 

2 

 

Spozna naravna in 

sintetična barvila 

 

Našteje naravna barvila. 
 

Našteje sintetična barvila. 
 

3 
Spozna osnove 

kromatografije 

Razloži postopek ločevanja. 
 

Razume pojem stacionarna in mobilna 

faza. 

 

Spozna različne tipe kromatografskih 

metod in njihove postopke ločevanja 

snovi iz zmesi. 
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Primeri nalog z rešitvami 

1. Razloži razliko med pojmom barva in barvilo. 

Barva je lastnost nekega predmeta, barvilo pa je topna barvilna snov, ki obarva druge 

materiale z različnimi postopki.  

2. Razloži pojem naravna barvila. 

Naravna barvila so barvila, ki so jih pretežno pridobivali iz naravnih virov (rastline, 

živali). 

3. Razloži pojem sintetična barvila. 

Sintetična barvila so barvila, ki jih sintetitirajo iz naravnih barvil ali pa umetno 

pridobivajo. 

4. Kaj je kromatografija? 

Kromatografija je postopek ločevanja čistih snovi iz zmesi, ki temelji na različni hitrosti 

potovanja spojin. Kromatografski sistem sestavljata dve fazi – stacionarna, ki miruje in 

mobilna, ki potuje po njej. 

5. Naštej tipe kromatografskih metod.  

Papirna, tankoplastna, plinska in gelska kromatografija. 

2., 3. in 4. učna ura  

 Dimenzija 
Predlagan kriterij/kompetence za 

vrednotenje; Učenec: 
Ocena 1-5 / opis / zaznamek 

1 
Načrtuje in izvede 

eksperimentalno delo 

Načrtuje in izvede eksperiment.  

Postavi raziskovalno vprašanje. 
 

Beleži rezultate. 
 

2 
Sklepa, argumentira 

in interpretira 

Razloži dobljene rezultate. 
 

Smiselno odgovori na zastavljena 

raziskovalna vprašanja. 
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Primeri nalog z rešitvami 

1. Katere tipe kromatografij si spoznal med eksperimentalnim delom? 

Papirno, kolonsko in kromatografijo na kredi. 

 

2. Ali je bila ločba sintetičnih zmesi barvil vedno uspešna? Zakaj da oz. ne? 

Ločba ni bila vedno uspešna, saj niso vsa sintetična barvila zmes barvil.  

 

3. Katero od izbranih tehnik ločevanja snovi iz zmesi bi izbral kot najboljšo z vidika 

lepih barvnih prehodov? 

Kolonsko kromatografijo ali kromatografijo na kredi, saj so bili barvni prehodi ločbe tu 

najizrazitejši. 

 

5. učna ura 

 Dimenzija 
Predlagan kriterij/kompetence za 

vrednotenje. Učenec: 
Ocena 1-5 / opis / zaznamek 

1 

 

Razreši družbeno-

naravoslovni problem 

 

 

Reši zastavljen problem.  

Analizira in interpretira dobljene 

rezultate. 

 

Rezultate ovrednoti. 
 

 

Primeri nalog z rešitvami 

1. Kaj meniš, ali bi ločba naravnih barvil potekala po istem principu kot ločba za 

sintetična barvila? 

Ločba bi potekala z istimi tehnikami ločevanja snovi iz zmesi, kot smo jih uporabili pri 

ločbi sintetičnih zmesi barvil, le da bi uporabili drugo mobilno fazo. 

 

2. Katere zmesi barvil (naravnega ali sintetičnega izvora) bi še lahko analizirali? 

Analizirali bi lahko še druge flomastre, morda med seboj primerjali različne 

proizvajalce, analizirali bi lahko tudi druge jedilne barve in jih prav tako lahko 

primerjali med seboj.  
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C del  Vrednotenje na osnovi strategij poučevanja 

Vrednotenje pisnih izdelkov učencev 

 Dimenzija 
Predlagan kriterij/kompetence za 

vrednotenje; Učenec: 

Ocena 1–5 / opis / zaznamek 

1 

 

Napiše načrt 

oziroma poročilo 

raziskave 

Zasnuje načrt raziskave oz. postavi raziskovalna 

vprašanja in/ali pozna namen 

raziskave/poskusov. 

 

Načrt raziskave zadošča minimalnim 

standardom, ki jih določi učitelj. 

 

Zna ustrezno predvidevati raziskovalne 

rezultate. 

 

Razvije ustrezen postopek raziskave in zna 

določiti, katere spremenljivke je treba 

kontrolirati. 

 

2 

Zbira 

eksperimentalne 

podatke 

Ustrezno zbere in zapiše opazovanja/podatke 

(npr. število opazovanj, kaj upošteva kot 

sprejemljivo, kako natančno so zbrani podatki, 

zavedanje možnih napak …). 

 

3 

Interpretira ali iz 

zbranih podatkov 

izračuna določene 

parametre in 

sklepa na njihovi 

osnovi 

Interpretira podatke, zbrane na ustrezen način, 

ki ga zna upravičiti, vključno z uporabo 

ustreznih grafov, tabel in simbolov. 

 

Ustrezno sklepa glede na postavljena 

raziskovalna vprašanja. 

 

4 
Odgovarja na 

vprašanja 

Zagotavlja pravilne pisne odgovore na 

vprašanja, podane v ustni ali pisni obliki. 

 

Ponuja dovolj podrobne odgovore, zlasti kadar 

je pozvan, naj poda mnenje ali odločitev. 

 

5 Lahko zagotovi zahtevane grafične prikaze.  
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Riše diagrame/ 

tabele/modele 

simbolne 

predstavitve. 

Je zmožen grafično predstaviti rezultate v  

primerno velikih grafih in s primernimi 

podrobnostmi. 

 

Sposoben zagotoviti popolne in ustrezne 

naslove za diagrami, slikam, tabelam. 

 

6 

Naravoslovno ali 

družbeno-

naravoslovno 

mišljenje 

Izkazuje ustvarjalno mišljenje in postopke pri 

reševanju problemov. 

 

Poda ustrezno družbeno-naravoslovno 

odločitev na določeno vprašanje ali skrb s 

pravilno poudarjeno naravoslovno komponento. 

 

 

Vrednotenje z opazovanjem 

 Dimenzija 

Predlagan kriterij/kompetence za 

vrednotenje.  

Učenec: 

Ocena 1–5 / opis / zaznamek 

1 

Deluje v skupini, 

med dejavnostmi in 

razpravo 

Prispeva k delu skupine.  

Sodeluje z drugimi v skupini in v celoti 

sodeluje pri delu skupine. 

 

Prikazuje vodstvene sposobnosti – vodi 

skupino z ustvarjalnim razmišljanjem in 

pomaga tistim, ki potrebujejo pomoč 

(kognitivno ali psihomotorično); povzema 

rezultate. 

 

Kaže toleranco do članov skupine in jih 

spodbuja. 

 

2 
Izvedbo raziskave 

ali poskusa 

Razume cilje raziskave/eksperimentalnega 

dela in ve, katere teste in/ali meritve je treba 

opraviti. 

 

Izvaja raziskavo/eksperimentalno delo v 

skladu s pripravljenimi navodili/načrtom. 
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Uporablja laboratorijski inventar na varen 

način. 

 

Do sebe in drugih deluje varno pri delu.  

Vzdržuje urejeno in čisto delovno površino.  
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»Ali so sintetična barvila zmes barvil?« 

Zapiski učitelja 

Navodila in opozorila pri pripravi materiala za eksperimentiranje 

1. Pripravite učno pripravo za učitelja, ki bo podrobno opredelil, kaj morajo učenci vedeti 

o teoriji, ki se navezuje na učni modul.  

2. Pripravite navodila za eksperimentalni del. Za vsako učno uro naj bo nov list z navodili 

za pare oz. skupine učencev.  

3. Učence vsako uro v laboratoriju obvezno seznanite z ustreznim rokovanjem s 

kemikalijami in pripomočki. 

4. Z učenci se dogovorite, kako bo potekalo poročanje o rezultatih. 

 

Dodatna navodila za delo s PROFILES modulom 

Upoštevajte načela sodelovalnega učenja, saj ima tovrsten način dela veliko prednosti, ki 

pomagajo k celovitemu razvoju učenca.  

1. Učence spodbujajte in jim pomagajte. Opazujte jih pri skupinskem delu. Naj vsak izrazi 

svoje mnenje, razmišljanje. 

2. Učence razdelite v pare oz. v skupino po največ tri učence.  

3. Učenci naj si v skupini ali v parih razdelijo vloge in se sami dogovorijo, kako bodo 

izvedli eksperimentalni del. 

4. Treba je poskrbeti, da učenci razvijajo sodelovalne veščine, kot so poslušanje, 

sprejemanje, dajanje pohval, ustrezna pomoč … 

 

Rešitve nalog z delovnega lista za učence 

Vprašanja za utrjevanje znanja  
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Ključna vprašanja 

1. Razložite pojem barva. 

Barva je lastnost nekega predmeta. 

2. Razložite pojem barvilo. 

Barvilo je topna barvilna snov, ki obarva druge materiale z različnimi postopki. 

3. Naštejte, katere vrst barvil poznamo in kje jih najdemo. 

Poznamo naravna in sintetična barvila. Naravna pridobivamo iz naravnih virov, 

sintetična pa sintetiziramo v laboratoriju. 

4. Naštejte, katere tehnike ločevanje snovi iz zmesi poznamo. 

Poznamo papirno, tankoplastno, plinsko in gelsko kromatografijo. 

5. Katere tehnike ločevanja zmesi iz barvil ste uporabili? 

Pri našem eksperimentalnem delu smo uporabili papirno kromatografijo, kolonsko in 

kromatografijo na kredi. 

6. Katere vzorce zmesi barvil bi še lahko uporabili? 

Uporabili bi lahko druge barve flomastrov drugih proizvajalcev in rezultate primerjali 

med seboj. Enako bi lahko naredili z jedilnimi barvili. 

7. Ali menite, da bi lahko poleg sintetičnih barvil uporabili tudi naravna barvila? 

Menim, da bi lahko. 

8. Katere naravne zmesi barvil bi lahko uporabili? 

Vedeti moramo, da vzorec naravnih barvil vsebuje vsaj dva naravna barvila. Poleg 

češmina bi lahko uporabili pelargonijo, božično zvezdo, jesenske liste … Odvisno je 

od tega, kaj bi imeli takrat na razpolago. 

9. Ali menite, da bi ločba naravnih barvil potekala enako kot s sintetičnimi barvili? 

Seveda. Paziti moramo le na ustrezno mobilno fazo. 

 

Naloge za vajo  

1. Razmisli, kako bi papirno kromatografijo izvedel sam doma. 

Namesto filtrirnega papirja, ki smo ga uporabili navaden papir, ki bi ga lahko 

pomočili v večji kozarec (za vlaganje). 

2. Katero mobilno fazo bi uporabili za naravne zmesi barvil? 

Namesto vode kot mobilno fazo bi lahko uporabili etanol. 

3. Katera od izvedenih tehnik kromatografije daje lepe in razločne ločbe barvil? 

Kolonska kromatografija ali kromatografija na kredi, saj so bili barvni prehodi ločbe 

tu najizrazitejši. 
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Ali razumem? 

1. Pri določenih vzorcih zmesi barvil, ki smo jih uporabili za eksperimentalni del, je 

ponekod prišlo do ločbe barvil, drugje pa ne. Razložite. 

Ločba ni bila vedno uspešna, saj niso vsa sintetična barvila zmes barvil.  

2. Zakaj pri sintetičnih barvilih uporabljamo različne mobilne faze kot pri naravnih 

barvilih? 

Zaradi topnosti, saj se naravna barvila ne topijo v vodi. 
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5 ZAKLJUČEK 

 

Kromatografija je postopek ločevanja snovi, ki se uporablja že vrsto let in na veliko različnih 

načinov. Glede na način uporabe in izvedbe poznamo več različnih kromatografskih tehnik, s 

pomočjo katerih, lahko ločujemo od najpreprostejših pa vse do kompleksno zgrajenih zmesi 

snovi. Učno uro, v kateri imamo kot učitelji namen obravnavati kromatografijo, lahko izvedemo 

s pomočjo projekta PROFILES učnega pristopa. Znotraj tega učnega pristopa učenci po vnaprej 

določenih navodilih, ki jih vsebuje modul, samostojno raziskujejo in eksperimentirajo. Tak 

način poučevanja pri učencih spodbudi motiviranost za kemijo kot abstraktno in težje 

razumljivo znanost. S tako načrtovanimi oblikami aktivnega dela pri učencih spodbujamo 

interes do učenja z razumevanjem, kar pa posledično dviguje tudi raven njihovega znanja 

oziroma naravoslovno pismenost.  

 

Izdelan je bil PROFILES učni modul z naslovom Ali so sintetična barvila zmes barvil, ki 

obravnava vsebine o naravnih in sintetičnih barvilih ter različne kromatografske tehnike 

ločevanja snovi iz zmesi. Učenci se poleg učenja z raziskovanjem srečajo tudi s sodelovalnim 

učenjem, urijo eksperimentalne veščine in se spoznajo z varnim laboratorijskim delom, na 

koncu pa rezultate ovrednotijo in predstavijo. Čeprav so PROFILES učni moduli namenjeni 

samostojnemu raziskovalnemu delu učencev, ima pri tem pomembno vlogo tudi učitelj, ki 

učence motivira za delo, jim daje nasvete in jih na ustrezen način usmerja pri raziskovanju 

zastavljenega raziskovalnega problema.  

 

Namen diplomskega dela je bil najti čim več različnih kromatografskih tehnik, ki so primerne 

za eksperimentalno delo v osnovni in srednji šoli. Vse kromatografske tehnike, predstavljene v 

pričujočem diplomskem delu, bi lahko vključili tako v osnovno kot tudi v srednjo šolo, saj so 

izvedbeno nezahtevne, ločevanje pa je pri vseh razmeroma enostavno in preprosto, poleg tega 

pa so ekonomične in lahko dostopne. V diplomskem delu smo si zastavili tudi tri cilje raziskave. 

Prvi cilj se nanaša na učni modul z naslovom Ali so sintetična barvila zmes barvil, ki je bil 

razvit s PROFILES učno strategijo.  

 

Modul obravnava vsebine o naravnih in sintetičnih barvilih ter metode ločevanja zmesi iz snovi. 

Učenci usvajajo znanje s pomočjo sodelovalnega učenja in učenja z raziskovanjem. 
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Pri drugem cilju, ki se navezuje na dostopne in primerne naravne in sintetične zmesi barvil, 

ugotovimo, da so vsi izbrani vzorci zmesi barvil sestavljeni iz dveh ali več barvil. Z izbranimi 

kromatografskimi metodami je bilo jasno, da niso vsi vzorci zmesi barvil sestavljeni iz dveh ali 

več različnih barvil. To je razvidno pri izvedbi papirne kromatografije in tankoplastne 

kromatografije, saj pri določenih vzorcih zmesi barvil ni bilo razbrati barvnih lis in prehodov 

med njimi. Na podlagi dobljenih rezultatov je nadaljnja raziskava potekala le s posebej 

izbranimi vzorci zmesi, ki so vsebovale več različnih barvil in kjer so bile ločbe uspešne.  

 

Pri navedbi, ali lahko zmes naravnih barvil, pridobljeno iz rdečih listov češmina, ločujemo z 

izbranimi kromatografskimi tehnikami, pridemo do ustreznih rezultatov. Zmes barvil češmina 

je bila v raziskavi uporabljena kot edini vzorec naravnih barvil. Vzorec barvil je bil uspešno 

ločen z vsemi kromatografskimi tehnikami, kar pomeni, da preizkušene kromatografske metode 

ločevanja snovi niso primerne samo za umetna barvila, temveč tudi za naravna. Pri ločevanju 

naravnih barvil moramo paziti, da za ločevanje izberemo ustrezno mobilno fazo, v kateri so 

naravna barvila dobro topna. Ker barvila češmina niso topna v vodovodni vodi, smo za uspešno 

ločevanje izbrali zmes acetona in petroletra. Namesto tega bi lahko izbrali tudi etanol. 

 

Pri tretjem cilju raziskave, ki se je nanašal na to, kako učencem predstaviti zanimive, enostavne 

in atraktivne metode ločevanja ter katera tehnika kromatografije je za osnovno šolo 

najprimernejša z vidika ekonomičnosti in učinka predstavitve te metode, pridemo do 

pričakovanih sklepov. Pri izbiri vzorca za ločevanje je zelo pomembno, da učitelj izbira take 

vzorce, ki učencem ne predstavljajo nevarnosti in niso strupeni. Učitelj lahko kot vzorec za 

ločevanje uporabi sintetična barvila, ki jih najdemo v zmesi barvil flomastrov, zmesi barvil za 

barvanje jajc, konturah, ki jih uporabljamo za okraševanje tort, ter tudi v obarvanih bombončkih 

ali drugih podobnih živilih, lahko pa poseže tudi po naravnih barvilih, ki vsebujejo poleg 

klorofila tudi druga barvila. Poleg češmina bi lahko kot naravno barvilo uporabili tudi 

pelargonijo.  
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