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IZVLEČEK 
 

V diplomskem delu  so opisani rezultati izvedbe izkustvenega pristopa, zasnovanega v 

enoti »Ocena učinkovitosti metod odstranjevanja bakrovih ionov iz odpadnih vod« na 

trajnost in kakovost znanja.  Enota je bila testirana z 99 dijaki 2. in 3. letnika gimnazije 

Ledina v šolskem letu 2010/2011. Trajnost in kakovost znanja eksperimentalne skupine 

je bila statistično pomembno na višji ravni od znanja kontrolne skupine.  Vendar sta tako 

kontrolna, kakor eksperimentalna skupina dijakov, pri nalogah, kjer je bilo potrebno 

pravilne izbire  utemeljevati, bili neuspešni, saj so bile utemeljitve dijakov nepopolne, ali 

celo napačne oz. jih ni bilo.  Rezultat je odraz prakse poučevanja kemije v naših šolah, 

kjer učitelji zelo redko usmerjajo dijake v kritične pogovore, ki bi bili povezani z 

eksperimentalnim delom, ki je vse preveč pogosto  ločeno  od teoretične razlage. 

 

KLJUČNE BESEDE: izkustveni pouk, eksperimentalni pristop, kakovost znanja, 

trajnost znanja. 
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THE IMPACT OF EXPERIMENTAL APPROACH ON QUALITY 

AND PERMANENCE OF KNOWLEDGE 
 

ABSTRACT 
 

In the diploma work the impact of the hands-on approach as designed in teaching unit 

»Evaluation of efficiency of methods for removal copper ions from waste water« on the 

quality and sustainability of knowledge is discussed. The teaching unit was tested with 

students of 2nd and 3rd year high school Ledina in the year 2010/2011. Statistically 

significant difference in the quality and sustainability of knowledge between control and 

experimental group of students was confirmed. Nevertheless both groups proved to be 

inefficient in solving those test items where justification of decisions was expected. This 

result reflects the ongoing practice of teaching chemistry in Slovene schools, where 

teachers seldom elicit critical discussions in relation with the results of the experimental 

work. Experiments are too often not an integral part of theoretical explanations of 

chemical concepts. 

KEY WORDS: Inquiry based science teaching, experimental approach, hands on 

approach, quality, permanence, knowledge. 
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1 UVOD 

 

Razlaga pojmov z uporabo krede in table, morda dopolnjena z demonstracijo poskusov, 

je v naših šolah še vedno prevladujoča oblika poučevanja kemije. Alternativni didaktični 

pristopi, ki temeljijo na aktivnem vključevanju učencev in dijakov v pridobivanje znanja, 

ki naj bi prispevali k osmišljanju in trajnosti znanja, so pri pouku kemije bolj izjema kot 

ustaljena praksa. Med aktivnimi oblikami šolskega dela se pri poučevanju naravoslovnih 

predmetov uveljavljajo: sodelovalno učenje, izkustveno učenje, raziskovalno učenje, 

interdisciplinarno projektno delo, nevihta možganov (»brainstorming«).   

 

Aktivne oblike poučevanja so glede na rezultate številnih raziskav (Burke, Greenbowe, 

Hand, 2006; Cacciatore, Amado, Evans, (et. al.), 2008; Furlan, 2009; Rudd, Greenbowe, 

Hand, (et. al.), 2001; Tarhan & Sezen, 2010) veliko bolj učinkovite, kot tradicionalne in so 

pri mnogih učiteljih naletele na zelo pozitiven odziv. Največja ovira, da se aktivne oblike 

šolskega dela ne uveljavijo širše, je strah pred izgubo kontrole.  

 

Učne ure pri katerih dijaki sodelujejo le pasivno (občasno dobijo kakšno vprašanje) in 

niso naravnane problemsko, so z vidika učitelja izvedbeno varne, saj ne morejo pripeljati 

do stanja, v katerem bi se učitelj izkazal kot nevednež. Učitelj ima skoraj popoln nadzor 

nad dogajanjem v razredu. Pri aktivnih učnih urah pa je nasprotno težko predvidevati, 

kaj se lahko zgodi v razredu. Lahko pride do zadrege, nesoglasij med učenci/dijaki, učitelj 

težje sledi učencem/dijakom, hkrati pa lahko razgovor zaide na področja, ki učitelju niso 

preveč poznana. Še večja težava je, če učenci/dijaki ne sprejmejo aktivnih oblik pouka, 

ostanejo brezbrižni, ne sodelujejo ali pa zavračajo vključitev v aktivnosti. Vendar je 

vodenje aktivnega pouka spretnost, ki si jo učitelj lahko pridobi in jo s prakso izboljšuje. 

 

Res je, da ne glede na učinkovitost novih pristopov šolskega dela, ti ne bodo in ne 

morejo takoj zamenjati  ustaljenih praks poučevanja. Vzpostaviti se mora ustrezna klima, 

preden bodo opazne spremembe v načinu poučevanja, predvsem pa je potrebno nove 

metode spoznati in jih biti pripravljen uporabiti, saj jih mnogi v času formalnega 

izobraževanja niso bili deležni.  
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2 TEORETIČNI DEL 

 

RAVNI ZNANJA IN CILJNO NARAVNAN POUK 

 

Izvedba učno-ciljnega pristopa temelji na taksonomski lestvici znanja, ki jo uporabimo pri 

operacionalizaciji ciljev, pri načrtovanju dejavnosti za pouk, pri oblikovanju nalog in 

vprašanj za preverjanje znanja. Taksonomska lestvica znanja po Bloomu opredeli 

kognitivne cilje v šestih stopnjah: znanje, razumevanje, uporaba, analiza, sinteza in 

vrednotenje (Bloom, 1956). Procesni pristop pomaga peljati učni proces tako, da 

učenci/dijaki na čim bolj učinkovit način dosegajo cilje. Učno-ciljni pristop posveča večjo 

pozornost načinu poučevanja in učenja, individualnim sposobnostim posameznega 

učenca in doseganju višjih stopenj znanja.  

Pri učno-ciljnem pristopu gre za povezovanje vsebin z dejavnostmi, oz. s spoznavnimi 

ravnmi in miselnimi procesi (Rutar Ilc, 2005). Za razlikovanje med različnimi spoznavnimi 

ravnmi so v rabi glagoli, ki opredeljujejo taksonomsko raven, s katero naj bi učenci/dijaki 

izkazovali usvojenost določene učne vsebine:  

 Znanje; povej, naštej, opiši, navedi, poimenuj, opredeli, definiraj, obnovi … 

 Razumevanje; povzemi, povej z drugimi besedami, poročaj, pojasni, razloži, 

utemelji, navedi nov primer, dokaži, napovej, predvidi …  

 Uporaba: uporabi, utemelji, reši, preizkusi, preoblikuj, izberi … 

 Analiza; analiziraj, razčleni, odkrij, poišči ključne elemente, poišči podobnosti in 

razlike …  

 Sinteza; preveri, poveži …  

 Evalvacija; oceni, ovrednoti, presodi, sooči, problematiziraj, utemelji, spodbij … 

(Marentič – Požarnik, 2000)  

 

Učno-ciljni pristop zahteva drugačno znanje od učencev/dijakov, terja pa tudi premike v 

ravnanju učiteljev. V primeru učno-snovnega (tradicionalnega) pristopa, je bila 

verjetnost, da je učitelj večino vsebine ali vso razložil sam, učenci/dijaki pa so ponovili za 

njim z manjšim ali večjim razumevanjem, velika. Procesni pristop se usmerja predvsem v 



Janežič, L. (2011). Vpliv izvedbe eksperimentalne učne enote na kakovost in trajnost znanja. 
Diplomsko delo. Ljubljana: PeF 
 

8 
 

dejavnost učencev/dijakov. Sama metoda razlage ni problematična, vendar če želimo z 

njo doseči vse učne cilje, ne zadošča, kajti nekaterih ciljev preprosto ni mogoče dosegati 

zgolj z razlago, ampak je treba načrtovati dejavnosti učencev/dijakov, da jih dosežejo. 

Učenci/dijaki naj bi sami oziroma s čim manj učiteljeve pomoči dosegli cilje s 

strukturirano aktivnostjo, ob dobro premišljenem mentorstvu in dobro premišljenih 

korakih (spo)znanja (Rutar Ilc, 2005). 

 

Vodilo načrtovanja pri procesnem pristopu ni v ustreznem izboru metod, ampak učnih 

ciljev in sistematična skrb za njihovo razvijanje in s tem doseganje globljega razumevanja 

učencev/dijakov. Na različnih ravneh strokovnjaki ugotavljajo, da se učenci/dijaki veliko 

naučijo, obstaja pa nevarnost, da tega znanja v konkretni situaciji ne znajo uporabiti. 

Mnogi, ki se ukvarjajo s teorijami znanja, se strinjajo, da je pomemben predpogoj za 

uspešno reševanje problemov znanje, ki mora biti aktivirano. Samo dejstvo, da ljudje 

imajo potrebno znanje, ki je relevantno za konkretno situacijo, ne zagotavlja tudi 

uspešnosti rešitve le-te. 

Alfred North Whitehead (1929) je opozoril na »inertno znanje«, o katerem kasneje 

govorijo različni avtorji, ki ugotavljajo, da učenci/dijaki zgrešijo bistvo oz. smisel v 

aktiviranju relevantnega znanja, ki so ga pridobili. Whitehead (1929) tudi trdi, da 

tradicionalno izobraževanje teži k produciranju znanja, ki ostaja inertno (neuporabno).  

 

Paul (1987) pravi, da je inertno znanje tisto, ki ga imamo, vendar ga ne uporabljamo, ko 

je to potrebno: »Le počiva v naših mislih, brez aktivacijske sile« (Paul, 1987, str. 134). 

Inertnost znanja kognitivni psihologi povezujejo z nezmožnostjo transfera. Obstoj 

inertnega znanja so potrdile tudi študije Gicka in Holyoaka ter Perfetta, Bransforda in 

Franksa (Bransford idr., 1986).  

 

Pogosto se dogaja, da so učenci/dijaki sposobni misliti o različnih pojmih in postopkih, 

vendar jih ne znajo uporabiti v dani situaciji. Izziv za učitelje je pomagati 

učencem/dijakom transformirati dejstva in postopke, ki jih sicer poznajo, v uporabna 

konceptualna orodja. 
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Vye in Bransford (1986, v Bransford idr., 1986) trdita, da je mogoče, da ostane »znanje 

živo«, če ga povežemo s situacijami izven učilnice. To podpirajo s trditvijo, da morajo 

učenci/dijaki razumeti kako pojmi in procesi delujejo kot orodje za rešitev problema. Tak 

tip učenja in poučevanja naj bi se kazal v obliki specifičnih »sprožilnih pogojev«, ko 

učenci/dijaki v situaciji zunaj učilnice prikličejo znanje oziroma primer iz učilnice in ga 

prenesejo na konkretno situacijo. Na ta način je dostop do relevantnega znanja bolj 

verjeten. Pomemben predpogoj za uspešno reševanje problema je znanje, ki ga je 

potrebno aktivirati. 

 

 IZKUSTVENO UČENJE 

 

Izkustveno učenje je metoda, filozofija in prepričanje. John Dewey (1938, v Gilbertson, 

Bates, McLaughlin in Ewert, 2006, str. 9) pravi: »Izkustveno učenje je učenje ob avtentični 

izkušnji. Od učitelja zahteva znanje, pripravo in strukturiranje učne enote. Izkustveno 

učenje ni le učenje zunaj učilnice, je tudi izziv, ki zahteva znanstveni pristop. Vloga 

učitelja pri izkustvenem pouku je zagotavljanje izkušenj ter preprečevanje napačnih 

predstav«. 

 

Izkustveno naravnan učni načrt zviša dosežke učencev/dijakov in zapolni vrzeli med zelo 

dobrimi in slabšimi učenci/dijaki. Prav tako imajo od njega koristi kulturno in jezikovno 

različni učenci/dijaki, pa tudi učenci/dijaki s posebnimi potrebami (Scruggs, Mastropieri, 

1993). 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je izkustvo opredeljeno kot spoznavanje, ki 

temelji na čutnem (SSKJ, 2005). 

Kolb (v Marentič Požarnik, 2000) razlikuje naslednje faze učenja za življenje : 

 pridobivanje znanja (v času formalnega šolanja), 

 specializacija poklicnih in strokovnih znanj (v zgodnji odrasli dobi), 

 integracija specialističnega znanja s širšimi vrednostmi in socialnimi razsežnostmi 

(te faze ne dosežejo vsi). 
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Slika 1: Kolbov ciklus izkustvenega učenja ter značilnosti posamezne faze (po Marentič 

Požarnik 2000, str. 159) 

 

Kolb  izkustvo povezuje s konkretno izkušnjo, ki se ne odvija v izolaciji, ampak v 

interakciji s svetom. Ni možno vedeti, kje v izkustveni ciklus vstopa družbeno znanje in v 

kakšnem odnosu je z osebnim znanjem, kdaj posameznikove spremembe pričnejo 

vplivati na družbo (vemo pa, da vse spremembe, ki jih posameznik v procesu 

izkustvenega učenja pridobi, recipročno vplivajo na družbo). Tako osebno kot družbeno 

znanje se vzajemno prepletata v vseh fazah. 

 

Izkustvo v naravoslovju je označeno kot dejavnost, ki jo opravimo sami, z lastnimi rokami 

(»hands-on« dejavnost) in kritično mišljenje (Gerber et. al., 2003). Učitelj naj bi 

učence/dijake opogumljal, da raziskujejo, razmišljajo o tem kar so se naučili, poročajo o 

svojih odkritjih in vrednotijo svoje znanje (Zee van in Roberts, 2006).  

 

Izkustveno poučevanje in učenje je definirano kot iskanje znanja, iskanje resnice, iskanje 

informacije s pomočjo vprašanj. Že otroci in malčki osmišljajo svet s pomočjo izkustva. 
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Od rojstva opazujejo obraze, ki se jim približajo, prijemajo različne predmete, dajejo 

predmete v usta in se obračajo proti izvoru zvoka. Izkustveno učenje je včasih 

razumljeno kot učenje brez sekundarnih virov, kot so knjige, strokovnjaki, medmrežje in 

podobno. Temu ni tako, saj se vsega z izkustvenim poukom ne moremo naučiti niti 

spoznati. Izkustveni pouk pomaga k trajnejši zapomnitvi slišanega. Z izkustvenim 

učenjem pri naravoslovju želimo »posnemati« metode dela znanstvenikov in s tem 

razvijati ključne naravoslovne kompetence (Educational Broadcasting Corporation, 

2004).  

 

Lee (2004) pravi, da izkustveno učenje razvija učenčevo/dijakovo odgovornost za lastno 

učenje, navaja na vseživljenjsko učenje in spodbuja intelektualni razvoj. Učitelj poleg 

vloge učitelja prevzema pri izkustvenem učenju še vlogo tutorja in zagotavlja podporo 

procesu učenja. Učitelj načrtuje naloge, ki zahtevajo od učenca/dijaka kritično 

razmišljanje in postavlja vprašanja, katerih odgovor terja refleksijo lastnega znanja.  

Shaply in Luttrell (1993) navajata, da koncept izkustvenega učenja naravoslovja izhaja iz 

predpostavke, da naj bi naravoslovni program temeljil na metodah, ki jih sicer 

uporabljajo otroci in mladostniki pri osmišljanju sveta, ki jih obdaja. Vendar je izkustveni 

pristop več kot zgolj aktivnost učencev/dijakov, je izziv radovednosti in katalizator 

razmišljanja. Zato se vse bolj uveljavlja nova dimenzija izkustvenega pristopa k učenju 

naravoslovja, to je izkustveni/miselni pristop (Lumpe & Oliver, 1991; Hassard, 1992; 

Flick, 1993).  

Izkustvenega pristopa ne smemo enačiti z učenjem na osnovi odkrivanja, saj izraza nista 

sinonima. Pri učenju z odkrivanjem uporablja učitelj v razredu različne metode dela – 

razprave, laboratorijsko delo, predavanje in med njimi tudi izkustveni pristop (Haury, 

1993b). Pri izkustvenem pristopu so učenci/dijaki v fizičnem stiku z materiali učenja in  

objekti učenja, ter tako neposredno sami odkrivajo naravoslovne pojave. Učenje z 

odkrivanjem pa vključuje razmišljanje, branje, pisanje ali raziskovanje, kar daje pomen 

izkustvu (Bruder, 1993). 

Izkustveno učenje opredeljujejo tri različne dimenzije: (1) odkrivanje, (2) usmerjanje in 

(3) eksperimentiranje. Pri učenju z odkrivanjem učenci/dijaki na osnovi različnih 
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aktivnosti prihajajo do novih spoznanj. Usmerjanje je opredeljeno z načinom vodenja in 

nadzora dela učencev/dijakov. Pri izvajanju nadzora nad delom učencev/dijakov moramo 

paziti, da se izkustveno učenje ne izrodi v izvajanje eksperimentov po načelu “kuharskih 

receptov”. Takšno delo ne povečuje sposobnosti reševanja problemov. Tretja dimenzija 

je eksperimentiranje. Pri tem učenci/dijaki preverjajo veljavnost odkritij z zasnovo 

nadzorovanih poskusov (Lumpe in Oliver, 1991).  

Raziskave dokazujejo da izkustveni pristop spodbuja in olajša učenje različnih spretnosti, 

naravoslovnih vsebin in matematike. Uvajanje izkustvenega pristopa pri učenju 

naravoslovja ponuja učencem/dijakom mnoge prednosti, npr. spodbuja učenje, povečuje 

motivacijo za učenje, spodbuja pridobivanje in razvijanje eksperimentalnih in 

komunikacijskih spretnosti, ponuja zadovoljstvo ob učenju, zagotavlja neodvisno 

razmišljanje in odločanje na osnovi neposrednih dokazov in izkustev, razvija kreativnost 

in pozitiven odnos do znanosti, spodbuja zaznavo in logiko in spodbuja k branju. Naštete 

prednosti se že same po sebi zdijo dovolj prepričljive in govorijo v prid uvajanju 

izkustvenega pristopa k učenju. Poudariti je potrebno še eno prednost v prid uvajanju 

izkustvenega pristopa. Skozi ta pristop lahko učitelj pokaže učencem/dijakom, da je 

znanost lahko tudi užitek in zabava, tako zanje kot za učitelja. Kljub številnim prednostim 

pa raziskave kažejo, da se izkustveni pristop v razredih še ni uveljavil tako kot bi si to 

želeli (Hassard, 1992). Izkustveni pristop je v praksi znatno manj uveljavljen kot so 

predavanja in razprave (Weiss, 1987). Glavna ovira pri uvajanju izkustvenega pristopa so 

učitelji naravoslovja, ki trdijo, da je pristop časovno in materialno zahteven in zato drag, 

ter da ne omogoča realizacije učnega načrta, ki je prenatrpan z vsebinami.  

 ZGODOVINSKI RAZVOJ IZKUSTVENEGA UČENJA 

 

V družbah, kjer je izkustvo cvetelo, je človek napredoval. Če si samo predstavljamo 

Atene v 5. stoletju pred našim štetjem: Agora – trg, kjer so se srečevali svobodoljubni 

Grki in razpravljali o vsakdanjih problemih - je bila ključnega pomena, da je intelektualno 

izkustvo vodil eden od najbolj znanih antičnih učiteljev - Sokrat. 

Izkustvo ni bilo pomembno samo pri antičnih Grkih, ampak enakovredno tudi pri 

renesančnem Galileju in Leonardu, razsvetljenskemu Locku in Rousseauju. Danes, je bolj 
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kot kdajkoli, zmožnost povprečnega državljana da misli s svojo glavo, najboljša zaščita v 

svetu napredne tehnologije in znanstvene kompleksnosti. 

Za Deweya je izkustveno učenje pomenilo, da je otrokom dovoljeno učiti se iz 

neposredne izkušnje in da se njihova naravna radovednost neguje. Verjel je, da sta za 

znanost ključna kritično mišljenje in intelektualna aktivnost, ki je pri izkustvu bolj ali 

manj enaka v vrtcu ali znanstvenem laboratoriju (Dow, 2000). 

Mnogokrat se pojavljajo predstave, da je izkustveno učenje nekaj novega, povsem nov 

pristop k poučevanju, vendar je bilo izkustveno učenje in poučevanje v naravoslovju 

prisotno vsaj od 19. stoletja dalje (DeBoer, 2006, po Bybee in DeBoer, 1994, DeBoer, 

2001). Izkustveno poučevanje se odraža v znanstvenem raziskovanju s poudarkom na 

vprašanjih učencev/dijakov, raziskovanju in reševanju problemov. Tako kot znanstveniki 

vodijo svoje raziskave v laboratoriju, gredo v knjižnico, razpravljajo s kolegi ... se 

učenci/dijaki spopadajo s podobnimi aktivnostmi v izkustveno zasnovanem pouku. Delo  

znanstvenikov in delo v razredu, sta proizvod in produkt znanja. Gre za bogato notranje 

povezovanje, opazovanje in razlaganje, ki se navezuje na naravne pojave in skupek 

procesov in logičnih operacij, ki vodijo ta opazovanja in interpretacije. Znanost lahko 

poučujemo, ker so koncepti notranje zelo dobro povezani in jo lahko izvajamo v razredu 

na načine, ki so podobni dejanskemu znanstvenemu raziskovanju. Izkustveno 

poučevanje uporablja glavne postopke znanstvenega raziskovanja kot svojo poučevalno 

metodologijo. Podobno kot se znanstveniki trudijo razumeti naravne zakonitosti preko 

svojih raziskav, učenci/dijaki v izkustveni učilnici skušajo napredovati v svojem 

razumevanju načel in metod znanosti preko njih. Zavedati se je potrebno, da izkustveno 

poučevanje ne zahteva od učencev/dijakov, da se obnašajo kot znanstveniki. Znanstveno 

raziskovanje je zgolj metafora za to, kar naj bi se delalo pri izkustvenem pouku. 

 

Po mnenju Nacionalnega raziskovalnega sveta ZDA (National Research Council, 1996, str. 

23) se »znanstveno raziskovanje nanaša na različne načine, s katerimi znanstveniki 

raziskujejo naravne zakonitosti in predlagajo razlage za pojave, ki temeljijo na dokazih 

njihovih raziskav«. Raziskovanje pomeni poglobiti se v stvar, ali raziskovati nekaj. Je 

iskanje, prizadevanje, da nekaj odkrijemo. Po besedah St. Johna (1999, v DeBoer, 2006, 

str. 18) » ... raziskovanje potegne za seboj globoko dojemanje. Raziskovanje ima lastnost, 
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da z njegovo pomočjo dojamemo bistvo nečesa, gremo še globlje in lahko resnično 

vidimo, česar prej nismo bili sposobni.« 

MODEL IZKUSTVENEGA UČENJA 

 

Raziskave ugotavljajo, da si »v povprečju zapomnimo samo 10 % tistega, kar preberemo; 

20 % tistega kar slišimo; 30 % tistega kar vidimo; 50 % tistega kar vidimo in slišimo; 80 % 

tistega kar rečemo in 90 % tistega kar rečemo in naredimo« (Brečko, 1999, str. 64). 

Izkustveno učenje temelji na drugačnem izhodišču kot tradicionalno učenje, na 

drugačnem pojmovanju o tem, kaj je bistvo znanja, učenja, poučevanja. Tradicionalno 

učenje je v glavnem osredotočeno na obvladovanje vsebine, ne daje posebnega 

poudarka razvoju veščin in ne spodbuja izkustva. Je način izobraževanja, v katerem je 

učitelj v centru dogajanja in daje informacije o tem »kar je znano«. Učenci/dijaki 

sprejemajo informacije, ki jih učitelj samo posreduje naprej. Ocenjevanje znanja je 

osredotočeno na »pravilni odgovor«. Izobraževanje po tradicionalnem načinu je bolj 

osredotočeno na priprave za naslednjo stopnjo izobraževanja in dober šolski uspeh, ne 

pa na pomoč učencu/dijaku, da se zna učiti za življenje. Tradicionalne učilnice so zaprti 

sistemi, kjer informacije pronicajo do učencev/dijakov skozi več plasti (šola, ravnatelj, 

učitelj). V glavnem je nabor in uporaba virov omejena na tisto, kar je dostopno v učilnici, 

šolski knjižnici. Uporaba tehnologije je osredotočena na učenje o njej, ne pa na njeno 

uporabo za izboljšanje pogojev učenja. Učni načrti služijo organizaciji različnih korakov v 

učnem procesu kot pristop k celotnemu razredu. Če se slučajno pojavijo vprašanja, ki ne 

sodijo popolnoma k obravnavani snovi, učitelj značilno odgovori: »Do tega bomo prišli 

pozneje«. Klasična paradigma pojmuje usvajanje znanj, navad in spretnosti kot vsoto 

objektivno ugotovljenih dejstev, podatkov in zakonitosti, ki jih učitelj prenaša na 

učence/dijake v razmeroma nespremenjeni obliki, kot jih je prejel sam, pri tem osebna 

izkušnja učenca/dijaka ni pomembna. 

Izkustveni pristop je bolj osredotočen na uporabo znanja in učenje v smislu iskanja 

informacij in razvijanja veščin reševanja problemov. Pristop je naravnan na 

učenca/dijaka, kjer je učitelj zgolj posrednik znanja. Večji poudarek je na vprašanju 

»kako bomo spoznali, odkrili?« in ne na vprašanju »kaj znamo?« Učenci/dijaki so bolj 
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vključeni v izgradnjo znanja skozi učne aktivnosti. Bolj kot so učenci/dijaki zainteresirani 

za predmet ali projekt, lažje jim bo poglobljeno osvojiti novo znanje. Učenci/dijaki se 

navdušijo nad izkustvenim učenjem, ko sami pridejo do novega spoznanja. Ocenjevanje 

je osredotočeno na razvoj spretnosti skupaj z razumevanjem vsebine. Izkustveno učenje 

je osredotočeno na šolski uspeh, vendar poleg tega razvija tudi strategije 

vseživljenjskega učenja. Učilnice izkustvenega pouka so odprti sistemi, kjer se 

učence/dijake spodbuja, da raziskujejo in uporabijo vire izven učilnice, pa tudi izven 

šolskih zidov. Učitelji, ki prakticirajo uporabo izkustvenega pouka, znajo uporabiti 

tehnologijo na način, ki učence/dijake poveže z lokalnimi skupnostmi in svetom, ki je 

bogat vir učenja in učnih materialov. Tehnologiji lahko prilagodimo učne načrte z 

manjšimi odstopanji od standardnih učnih načrtov. Učenje in učni rezultati so v središču 

učnega procesa, poleg usvajanja veščine iskanja vedno novih informacij. Učenci/dijaki se 

srečujejo s ključnimi vprašanji izkustvenega učenja: »Kako predlagate, da se lotimo 

reševanja problema?« 

Učitelji se pogosto sprašujejo, kdaj v učnem procesu sploh lahko uporabijo izkustveno 

učenje? Odgovor je preprost. Izkustveno učenje ni vezano le na laboratorijsko ali 

skupinsko delo, uporabimo ga lahko tudi kot izziv za učence/dijake, da razmišljajo in 

postavljajo nova vprašanja.  

Primerjava med izkustvenim učenjem in tradicionalnim učenjem je podana v Tabeli 1. 

Tabela 1: Primerjava izkustvenega in tradicionalnega učenja 

 IZKUSTVENI POUK TRADICIONALNI POUK 

Teorija učenja Konstruktivizem Behaviorizem 

Učenčevo/dijakovo sodelovanje Aktivna Pasivna 

Učenčeva/dijakova vpletenost in 
rezultati. 

Povečanje  
odgovornosti 

Zmanjšana 
odgovornost 

Učenčeva/dijakova vloga Reševalec problema Zasledovalec 

Cilji učnega načrta Procesno naravnani Teoretično naravnani 

Vloga učitelja Vodja/posrednik Vodja /prenašalec 

             (Vir:Franklin, 1992) 

Z izkustvenim učenjem pri naravoslovnih predmetih učenci/dijaki razvijajo kompetence, 

tako kognitivne, kakor tudi sistemske, ki jim omogočajo razumevanje realnega sveta in 

ustrezno odzivanje na spremembe in s tem na delovanje v širši družbi.  
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Devetak in Glažar (2010) ugotavljata, da je zelo malo dokazov, da tradicionalno 

poučevanje in tradicionalna oblika laboratorijskega dela pomembno spodbujata učenje. 

Nove inovativne učne strategije lahko učitelji uporabljajo na vseh nivojih kemijskega 

izobraževanja, kot krepitev motivacije za učenje kemije. Zavzemata se za aktivno vodeno 

učenje kemije oz. GALC (= Guided Active Learning in Chemistry ). Ta strategija je 

primerna pri spoznavanju abstraktnih vsebin. Učenja se lahko tudi naučimo. Avtorja 

predstavita model »Učenje učenja«, ki dviguje učenčevo/dijakovo zavedanje njegovega 

načina učenja in njegovih učnih sposobnosti, njegovih motivatorjev in hkrati dviguje 

samozavest.  

KOMPETENTNO ZASNOVANO POUČEVANJE NARAVOSLOVNIH 

PREDMETOV 

 

Rezultati zadnje raziskave PISA (2009) o stanju matematične in naravoslovne pismenosti 

v državah OECD in EU so pokazali, da so nas relativno dobri rezultati iz leta 2006 očitno 

zavedli, saj so na področju naravoslovne pismenosti slovenski 15-letniki zaostali za 

svojimi vrstniki. Dosegli so podpovprečne rezultate ( Eurydice Slovenija, 2010). 

Leta 2006 je kar 86 % naših testirancev doseglo le drugo, temeljno raven pismenosti od 

šestih, v ZDA je to raven dosegla le tretjina, v Srbiji pa polovica testirancev. Šesto, 

najzahtevnejšo raven naravoslovne pismenosti oz. najbolj zahtevnih kompetenc, ki terja 

sposobnost uporabe znanja v zahtevnih, ne značilno šolskih situacijah, sta takrat dosegla 

2,2 % naših učencev in dijakov, kar je bilo slab odstotek bolje od povprečja. Zaskrbljujoča 

je bila zlasti ugotovitev, da je delež slovenskih učencev in srednješolcev, ki niso dosegli 

niti temeljne ravni naravoslovne pismenosti, kar 14 do 20 %. Na Finskem je bilo na 

primer takih dijakov le nekaj odstotkov (Dnevnik, 2007). Podobno kažejo tudi raziskave 

TIMSS, ki govorijo o tem, da so naši osnovnošolci na področju naravoslovnega znanja 

sicer v povprečju dobri, vendar pa znatno odstopajo od svojih sovrstnikov iz azijskih 

držav, Kanade in nekaterih zveznih držav ZDA, zlasti pri reševanju zahtevnejših nalog, ki 

terjajo povezovanje znanja in višje kognitivne sposobnosti (sklepanje in uporabo znanja) 

(Svetlik idr., 2008).  
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Rezultati mednarodnih študij o stopnji razvitosti naravoslovnih kompetenc naših 

osnovnošolcev in srednješolcev potrjujejo, da je v naših šolah še vedno zelo prisotno 

pasivno poučevanje in učenje naravoslovja-kemije, ki temelji na učiteljevi razlagi in 

demonstraciji izbranih pojmov in učenju pojmov (bolj ali manj) na pamet. Ni čudno, da je 

tako med našimi osnovnošolci, kakor tudi srednješolci, motivacija za učenje kemije, tako 

notranja kot tudi različne ravni zunanje motivacije, na relativno nizki ravni (Juriševič in 

Vrtačnik, 2009). Med najbolj zaželenimi oblikami učenja in poučevanja kemije je na 

prvem mestu aktivno sodelovanje pri eksperimentalnem delu in učiteljeva razlaga v 

povezavi s samostojnim eksperimentalnim delom.  

Dijaki/učenci spontano pričakujejo avtentične pristope pri kemiji, ki temeljijo na 

posnemanju dela »pravega« kemika - inženirja oz. raziskovalca v industriji ali na 

inštitutu.  

Kot ključna kompetenca naravoslovja, je glede na definicijo naravoslovja, postopno 

uvajanje učencev in dijakov v znanstveno metodo preučevanja realnega sveta. 

Znanstvena metoda, kot logični in racionalni niz korakov, preko katerih znanstvenik 

prihaja do spoznanj o delovanju sveta, nam že sama po sebi ponuja možnost uvajanja 

niza naravoslovnih kompetenc kot so: opredeljevanje problemov, opazovanje/beleženje, 

oblikovanje hipotez oz. napovedi, preverjanje napovedi s pomočjo snovanja 

eksperimentov, zaključevanje in poročanje. Vse naštete kompetence nam omogoča 

razvijati zlasti skrbno načrtovano in vodeno aktivno eksperimentalno delo.  

Opredelitev problema/opazovanje/ »raziskovanje« 

Prvi korak pri uvajanju v znanstvene metode je sposobnost zaznave problemov, ki ji sledi 

opazovanje oz. »raziskovanje«. Potrebno je veliko naravoslovnega znanja in ne malo 

izkušenj, da smo sposobni zaznati nek problem. Učenci in dijaki seveda še nimajo 

potrebnega znanja, zato jim mora v tej stopnji priskočiti na pomoč učitelj, ki je tisti, ki 

opozarja na probleme. Za učence/dijake pa je ključno nadaljevanje – iskanje rešitev 

problema. Ta terja iskanje podatkov in informacij o izbranem pojavu oz. problemu, na 

osnovi neposrednega opazovanja pojava »in vivo« oz. eksperimenta »in vitro«, skrbno 

opisovanje opažanj s postopnim navajanjem na uporabo jezika znanosti in po potrebi 
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tudi-- matematičnega formalizma. Razvijanje sposobnosti opazovanja in opisovanja 

pojavov je pomembna naravoslovna kompetenca tudi zato, ker smo z razvojem 

»instant« generacij to sposobnost že v znatni meri izgubili, saj največkrat ni potrebna za 

naše udobno in varno življenje (Pahor, 2003).  

Analiza informacij - postavljanje hipotez 

Podatke, ki smo jih zbrali na osnovi opažanj oz. z načrtnim eksperimentiranjem skrbno 

vrednotimo in postavimo hipotezo, s katero nakažemo možno, vendar zelo splošno 

rešitev problema, ki smo ga zaznali v fazi opazovanja oz. zbiranja podatkov in informacij. 

Hkrati pomeni dobro zastavljena hipoteza že izhodišče za zasnovo dodatnih 

eksperimentov, s katerimi bomo preverili veljavnost hipoteze. Ta naravoslovna 

kompetenca je v protislovju z ustaljeno šolsko prakso, kjer učence/dijake navajamo na 

memoriranje in ponavljanje definicij, zapisanih v učbenikih oz. v šolskih zvezkih in le 

redko dopuščamo oz. vodimo pouk tako, da učencem/dijakom dopuščamo sprostitev 

njihovih lastnih misli in idej, pa čeprav morda napačnih. Ti se jih v strahu, da bi dobili 

slabo oceno, tudi ne upajo izraziti, saj so lahko v nasprotju z veljavno doktrino, ki jo 

predstavlja zapis v učbeniku ali besede učitelja. Za doseganje te naravoslovne 

kompetence bomo morali spremeniti strategije poučevanja, ki bodo morale biti resnično 

osredotočene na učence/dijake. Uveljavitev te, za našo šolsko prakso »nove« paradigme 

poučevanja, ki predstavlja prehod od poučevanja k učenju, je bistvena za razvoj 

kompetenc in pomeni hkrati tudi osmišljanje pomena in vloge eksperimentalnega dela 

pri pouku.  

Predikcija – napoved 

Predikcija oz. napoved pomeni specifikacijo hipoteze, ki je na zelo splošni ravni nakazala 

možen pristop k rešitvi problema. Z napovedjo tudi že opredelimo eksperiment/e, ki 

ga/jih bomo uporabili za dokaz veljavnosti hipoteze bolj natančno. Nakažemo možne 

konstante in spremenljivke, ki jih bomo vključili in nadzorovali pri izpeljavi eksperimenta. 

Učence/dijake moramo navajati na vztrajanje pri dani hipotezi in predikciji, čeprav se bo 

morda v nadaljnji fazi pokazalo, da rezultati eksperimenta niso v skladu z napovedjo. 

Ravno v tem je čar znanstvenega oz. naravoslovnega raziskovanja. Neskladje rezultatov 
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eksperimenta z napovedjo ne pomeni, da eksperiment ni uspel, kar velikokrat slišimo v 

šoli, pač pa, da smo morda prišli do novih spoznanj, ki jih nismo mogli predvideti v 

napovedi in hipotezi. Zato izvedemo eksperimente po načrtu in se šele po analizi 

rezultatov vrnemo na začetek – k dopolnitvi hipoteze.  

Eksperiment 

Eksperiment je osrednji in ključni del znanstvene metode, je orodje, s katerim dokažemo 

ali pa zavržemo veljavnost hipoteze. Razvijanje eksperimentalnih veščin mora biti zato 

ključni del naravoslovnih kompetenc. Pri izbiri eksperimentalnih tehnik moramo nujno 

upoštevati starost učencev/dijakov, ki je povezana z razumevanjem izbranih tehnik in 

spretnostjo pri rokovanju z opremo. Nikakor ne moremo zanemariti tudi finančnih 

omejitev, vendar nam razvoj na področju šolskega eksperimentalnega dela ponuja vrsto 

tehnik, ki so izvedbeno preproste in cenovno sprejemljive tudi za delo v omejenih 

finančnih in prostorskih pogojih. Za kemijo in najbrž tudi za znaten del bioloških 

eksperimentov so zelo primerni mikro-poskusi oz. poskusi v kapljicah, kot jih sodobno 

imenujemo. Njihova značilnost je cenena oprema, velika prilagodljivost (lahko jih 

izvajamo tudi v kvantitativni izvedbi), enostavnost izvedbe, majhna ogroženost zdravja in 

obremenitev okolja z ostanki reagentov. Nekaj preprostih potrebščin je prikazanih na 

sliki 2. Mednje sodijo: plastične pipete (Pasteur-jeve pipete), plastične reagenčne 

stekleničke s kapalnim nastavkom ali pokrovčkom, plastični blistri z vdolbinicami, 

volumna 400 L, baterija, grafitne minice, plastične brizge, petrijevke s pokrovom, 

steklene ploščice, zobotrebci in slamice za mešanje reakcijskih mešanic in dodajanje 

reagentov ter raznobarvni papir za podlago. Na sliki 3 je prikazana možnost kvantitativne 

izvedbe poskusov v kapljicah. 
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Slika 2: Primeri potrebščin za izvajanje poskusov v mikroizvedbi. 

 

Slika 3: Kvantitativno izvajanje poskusov v vdolbinicah blistra. 

Bolj kot tehnike, katerih nabor je omejen že z ravnjo šolanja, je pomembna izvedba 

poskusov, opredelitev in nadzor pogojev izvedbe eksperimentov, navajanje na 

zavedanje, da je pred izvedbo eksperimentov nujno opredeliti spremenljivke in 

konstante, če želimo dobiti rezultate, ki bodo primerljivi in jih bo moč ustrezno 

interpretirati. Torej gre za vrsto naravoslovnih kompetenc, ki jih kaže razvijati na osnovi 

ustreznih primerov. Pri eksperimentiranju ne smemo zanemariti skrbi za varno delo in 

etičnost. Skrbno vodeno izvajanje eksperimentov v parih ali skupinah razvija še 
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sodelovalno delo, sposobnost vodenja, komuniciranja znotraj skupine in še celo vrsto 

sistemskih kompetenc. 

Oblikovanje zaključkov in poročanje 

Zaključna faza znanstvene metode je oblikovanje zaključkov na osnovi analize in sinteza 

eksperimentalnih opažanj. Na osnovi zaključkov hipotezo sprejmemo ali zavržemo. Zato 

je sposobnost oblikovanja zaključkov na osnovi rezultatov eksperimentov ponovno ena 

od pomembnih naravoslovnih kompetenc. Pri tem je potrebno sprejeti kot zaključek tudi 

zavrnitev hipoteze. To seveda ne pomeni kar takoj, da je bila hipoteza napačna, ampak 

moramo učence/dijake navajati na spoznanje, da iz enega samega eksperimenta še ne 

moremo kar potrditi ali zavrniti hipotez in napovedi. Morda smo bili preveč ozkosrčni pri 

izboru eksperimentov in potrebujemo za dokončno potrditev ali zavrnitev hipoteze še 

dodatne eksperimente. S takim pristopom razvijamo vedenje, da se raziskovalno delo v 

resnici nikoli ne konča, da nam razvoj merilnih tehnik ponuja možnost nenehnega 

dopolnjevanja in poglabljanja hipotez, kar nas vodi vedno bližje resnici. 

Ker pa znanstveno delo ni samo sebi namen, smo dolžni o svojih ugotovitvah tudi 

poročati. Priprava pisnega in ustnega poročila o opravljenem delu je tako še ena iz 

nabora naravoslovnih kompetenc, ki jo kaže pospešeno razvijati s pomočjo kompetentno 

zasnovanega eksperimentalnega dela. Izkušnje z uvajanjem mladih v raziskovalno delo 

so pokazale, da so mladi ponosni na svoje delo in jim poročanje o rezultatih predstavlja 

velik izziv. Velikokrat se med skupinami razvije zdrava tekmovalnost, kar je samo v prid 

kvaliteti dela. Dve desetletji so bili v sklopu gibanja »Znanost mladini«, v sklopu 

delovanja Zveze za tehnično kulturo Slovenije, spremljani raziskovalni dosežki 

osnovnošolcev in srednješolcev. Potrebno je bilo nekaj naporov pri uvajanju in 

usmerjanju učiteljev v načine poročanja in predstavljanja, da so iz leta v leto boljši.  
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VKLJUČEVANJE »ZNANSTVENE« METODE V ŠOLSKO LABORATORIJSKO 

DELO 

 

Raziskave Kottlerja in Brookhart – Coste (2009) kažejo, da aktivnosti v laboratoriju 

pomagajo učencem/dijakom doseči pomembne cilje naravoslovne izobrazbe, vključno s 

povečanim zanimanjem za naravoslovje, razvijanjem naravoslovnih veščin in 

razumevanjem naravoslovnih pojmov. Laboratorijske aktivnosti so večkrat izpuščene iz 

poteka učne ure. Kako zagotoviti povezave laboratorijskega, eksperimentalnega dela z 

učnimi urami v razredu? 

Za povečanje učinkovitosti laboratorijskega dela je potrebno: 

  zasnovati laboratorijske aktivnosti s točno določenimi cilji, 

 opredeliti zaporedje eksperimentalnih aktivnosti z navodili,  

 vezati izbor poskusov na ustrezen kontekst,  

 poročati in razpravljati o doseženih rezultatih po končanem eksperimentalnem 

delu. 

Z ustrezno izbranimi laboratorijskimi aktivnostmi učenci/dijaki prepoznavajo 

naravoslovne pojme, zastavljajo raziskovalna vprašanja, predlagajo svoje lastne 

eksperimente in pripravljajo poročila o svojem delu.  

Zahteva po uporabi naravoslovnih učbenikov, pisanje laboratorijskih poročil, skupinsko 

sodelovalno delo, ustno poročanje in predstavljanje raziskovalnih hipotez so vse načini, 

ki učence/dijake usmerjajo v naravoslovno razmišljanje. Zahteva, da učenci/dijaki pri 

predstavitvah svojih zamisli in ugotovitev uporabljajo različne načine predstavitev (npr. 

Power Point), ustno predstavljajo svoja poročila, kritično iščejo in vrednotijo podatke na 

spletu in aktivno sodelujejo pri razvoju Wiki laboratorijskih poročil, so poti do učinkovite 

uporabe tehnologije za raziskovalno delo.  

Ko učenci/dijaki preverjajo in testirajo hipoteze, uporabljajo znanje. V resnici ves čas 

posplošujejo in preverjajo hipoteze. Če to storim, kaj se bo zgodilo? Če stvar reagira na 

ta način, kako bo delovala, če naredim to? 
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Da posplošimo hipoteze z učenci/dijaki lahko: 

 identificiramo dve ali več spremenljivk, ki vplivajo na rezultate,  

 razmislimo, kako spremenljivke vplivajo druga na drugo,  

 ustvarimo »če – potem« povezave, ki vključujejo dve spremenljivki, 

 zagotovimo, da so hipoteze takšne, da jih lahko preverimo. 

 

Ni dovolj, da učenci/dijaki predvidevajo, sprejemajo ali zavračajo in prestrukturirajo 

svoje hipoteze. Raziskave kažejo, da če od učencev/dijakov zahtevamo njihovo razlago 

lastnih hipotez in zaključkov, to izboljšuje njihovo znanje in razumevanje (Kottler 2010, 

po Marzano et. al., 2001).  

Znanstvena metoda je proces predvidevanja na podlagi naravnih zakonitosti, kaj se bo 

zgodilo v naravnem sosledju dogodkov in omogoča testiranje naravnih pojavov. Zaradi 

svoje uspešnosti se ta »izum« človeškega uma uporablja na vseh področjih delovanja. 

Znanstvena metoda je fleksibilen in zelo učinkovit proces grajen na treh širokih 

predpostavkah: 

 spreminja obstoječe in opazovane vzorce, ki jih razširi z logičnim predvidevanjem 

kaj se bo zgodilo naprej, 

 vsak lahko opazuje nekaj in to logično aplicira naprej, 

 znanstvena odkritja so preverljiva. 

Znanstveno metodo lahko predstavimo v kateremkoli razredu. Metoda vključuje: 

1. Opazuj: opazuj naravne značilnosti 

2. Sprašuj: postavljaj vprašanja na podlagi opazovanj 

3. Domnevaj: ustvari hipotezo na podlagi svojih opazovanj in predznanja 

4. Predvidevaj: uporabi hipoteze za svoja predvidevanja 

5. Testiraj: izvedi eksperiment za testiranje svojih domnev ali najprej opazuj in nato 

spreminjaj hipoteze glede na rezultate 

6. Poveži s teorijo: sprejmi ali zavrni hipoteze. Ponavljaj toliko časa, dokler bodo 

prisotna neskladja med teorijo in eksperimentom/opazovanjem. 

 

Učenci/dijaki značilno pričakujejo od učitelja, da jim ta pove ali je bilo to kar so videli oz. 

ugotovili res in ali so njihovi podatki pravilni. 
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Učenje naravoslovja učencem/dijakom omogoča razvijanje določenega pogleda na svet, 

ki je abstrakten in ga ne moremo učencu/dijaku le posredovati, ampak mu moramo 

omogočiti, da si ga z lastno aktivnostjo zgradi. 

Temeljno načelo, ki ga mora učitelj upoštevati pri načrtovanju in izvedbi pouka mora biti 

načelo problemskosti pouka. Posameznik se mora pri pouku soočiti z naravo, svojo 

tradicijo in predsodke pa soočiti z dejstvi. S tem podpremo vzgojni cilj razvoj sposobnosti 

posameznika za odgovorno in avtonomno delovanje v svetu. 

POUČEVANJE IN UČENJE NARAVOSLOVNIH VSEBIN Z 

EKSPERIMENTALNIM DELOM 

 

Večina aktivnih poučevalnih oblik in na učence/dijake naravnanih aktivnosti izvira iz 

konstruktivistične teorije učenja. Njena posebnost je izzivanje odprtih raziskovanj v 

realnem kontekstu, ki dovoljuje učečim, da raziskujejo in ustvarjajo odgovore, tako 

trdilne kot nasprotujoče, čeprav konstruktivistični pristop poudarja učiteljevo vlogo v 

posredovanju učencem/dijakom, da zgradijo svoj znanstveni model in raziskujejo svoje 

področje uporabnosti. Bodner (1986) omenja povezavo med konstruktivističnim 

modelom in Piagetovo teorijo intelektualnega razvoja, s katero implicira na boljše 

razumevanje in poučevanje kemije. Raziskave (Burke, Greenbowe, Hand, 2006; 

Cacciatore, Amado, Evans (et. al.), 2008; Furlan, 2009; Rudd, Greenbowe, Hand, (et. al.), 

2001; Tarhan & Sezen, 2010, v Vrtačnik, 2011a) kažejo, da z osredotočanjem na 

laboratorijske aktivnosti, ki temeljijo na izkustvu in navodilih, ki združujejo raziskovanje, 

skupinsko učenje in pisanje, so ti pristopi potencial za izboljšanje pedagoške vrednosti 

laboratorijskega dela, ki spreminjajo njegovo naravo.  

 

Eksperimentalno delo je nedvomno potrebno za razvoj naravoslovnih kompetenc. Če 

želimo, da je eksperimentalno delo uspešno in doseže svoj namen morajo biti 

učenci/dijaki dovolj kritični in pripravljeni spreminjati lastne predstave, če se le-te ne 

ujemajo z novimi spoznanji.  
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Po Piagetu (Zupan, 2005) si postopno ustvarjamo kompleksne učinkovite predstave o 

svetu z učinkovanjem na njega glede na naše trenutno razumevanje in si le-te 

spreminjamo glede na izkušnje, ki jih pri tem pridobimo. Z učinkovanjem na svet dobimo 

senzorične podatke, ki jih lahko asimiliramo v obstoječe sheme ali pa moramo le-te 

spremeniti, prilagoditi novim podatkom, da vzpostavimo ravnovesje med notranjo in 

zunanjo realnostjo. Z dejavnostjo si ustvarimo predstave o objektih v naravi, kako so 

narejeni in kaj lahko z njimi počnemo. V praksi predstave preverjamo s komunikacijo z 

drugimi ljudmi in jih po potrebi spreminjamo in prilagajamo. Naše predstave se 

spreminjajo in prenavljajo skozi socialno interakcijo.  

 

Upoštevati je potrebno kako usvojiti razumevanje narave po »zdravi pameti«, vključno s 

temeljnimi predstavami o stvareh, njihovih lastnostih in učinkih, ohranjanju števil, snovi, 

teže, prostora, o razvrščanju in uvrščanju in njihovih medsebojnih odnosih. Te osnovne 

predstave ves čas preverjamo v vsakdanjem življenju z izkušnjami; so razumljive, 

uporabne in se stalno krepijo. 

Procesi v katerih nastajajo ta spoznanja, so bolj specializirani in osebni - niso odvisni le 

od praktičnih izkušenj, ampak na razlago in tolmačenje izkušnje vpliva tudi kulturno 

okolje posameznika. Pojasnilo temu je, da ima razlaga velik pomen komunikacije v 

naravoslovju.  

Newman (1982, v Zupan, 2005) pravi: »Otroka si prepogosto predstavljamo kot mladega 

raziskovalca, ki raziskuje svet in odriva principe delovanja. Pogosto pozabimo, da 

znanstvenik raziskuje na robu človeškega znanja in odkriva, kar še nihče ne ve, otrok pa 

odkriva to, kar že vsi vedo«. Nadaljuje da učenje ni odkrivanje in gradnja nečesa novega 

in neznanega, ampak to, kar drugi večinoma že vedo. 

Razlika je po njegovem mnenju tolikšna, kot da bi rešitve križanke današnjega časopisa 

uporabili za izpolnitev včerajšnje in pri tem skušali razumeti, kako odgovori ustrezajo 

vprašanjem. 
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Mnogi učenci/dijaki se naučijo dejstev in postopkov »na pamet« in ne zmorejo prenosa 

teoretičnih podatkov s samim eksperimentalnim delom. Znanje doživljajo kot nekaj kar 

je zelo daleč in samo kot zbirko dejstev in strategij.  

Res je, da lahko praktično delo v učnem procesu nadomestimo z videoposnetki in 

računalniškimi simulacijami. Videoposnetki s ponavljanjem dogodkov učinkovito 

podprejo učenje, kljub temu pa ne morejo nadomestiti neposredne izkušnje. Resnični 

dogodek vsebuje veliko več informacij, kot ponazoritev, saj prikazuje določen vidik 

dogodka in ne vseh, ki so pomembni za razumevanje. Če učenec/dijak nekaj stori sam, 

dobi občutek, kako nekaj funkcionira in delovanje tudi lažje razume. 

Sposobnosti učencev/dijakov so zelo malo povezane z njihovimi sposobnostmi pri drugih 

šolskih predmetih, ki ne vključujejo praktičnega dela. Dodatno je to tezo podprl še Tamir 

(1972) in kasneje še Yeany, Larossa, in Hale (1989). Študijo o načinu učenja in 

poučevanja pri kemiji so izdelali Ben-Zvi, Hofstein, Samuel in Kempa (1977). Glavni cilj te 

študije je bil prepoznati povezave med načini učenja v kemijskem laboratoriju in drugimi 

načini učenja, ki so prevladovali v srednjih šolah pri pouku kemije. 

 

Yung (2001) opozarja, da se učitelji ne zavedajo dovolj možnosti za napredovanje 

učencev, če spremenimo način poučevanja in učenja. Trdi, da kljub temu, da smo v 21. 

stoletju, veliko učiteljev še vedno vrednoti znanje učencev/dijakov s pomočjo svinčnika 

in papirja in tako zanemarjajo številne pomembne sestavine učenčevega/dijakovega 

izvajanja laboratorijskega dela in izkustvenega eksperimentalnega dela na splošno.  

 

Agappova, Jones, Ushakov, Ratcliffe in Varanka Martin (2002), so v sklopu projekta 

predstavitve multimedije v poučevanju kemije ugotovili, da so učitelji, ki so uporabljali 

poučevanje s pomočjo multimedije prišli do zaključka, da tehnologija olajša raziskovalno 

učenje in poučevanje, ki je lažje tako za učitelja kot za dijake pri spoznavanju novih 

vsebin in spretnosti. Učitelji so popestrili svojo zbirko prakse poučevanja. Dijaki so bili 

namesto sedenja v klopi, nagneteni okrog računalnika.  

 

Krajnik, Peklaj, Vrtačnik (2001) v raziskavi o vplivu različnih oblik učenja z multimedijsko 

učno enoto na znanje kemije ugotavljajo, da eksperimentiranje v »navideznem 
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laboratoriju« pozitivno vpliva na doseganje višjih ravni znanja po Bloomu - analizo, 

sintezo in vrednotenje. Multimedijski pripomočki lahko dopolnijo začetna navodila, ki jih 

da učitelj pred delom v laboratoriju. Posledično lahko učenci/dijaki opravijo 

eksperimentalno delo z večjim razumevanjem uporabljenih metod in boljšo teoretično 

podlago eksperimenta. Ugotovitve teh raziskav (Krajnik, 2001, po: Sajovec, 1998, Peruš 

Marušič, 2000, Režek-Donev, 2000) kažejo, da je vpliv predstavljanja eksperimenta s 

pomočjo računalnika odvisen od ravni šolanja. Osnovnošolci niso dovolj zreli in sposobni 

individualno ali v parih slediti predstavitvi eksperimentov s pomočjo multimedije. 

Potrebovali so vodstvo učitelja, predvsem pa njegovo pomoč. Med srednješolci so 

rezultati po-testa pokazali pozitiven učinek na znanje in motivacijo, čeprav tudi oni 

potrebujejo učiteljevo pomoč pri težjih pojmih. 

 

Vrtačnik (2000) navaja, »da imajo multimedijske predstavitve pozitivne učinke na 

povečanje pridobljenega znanja učencev in dijakov. Potrebno jih je uporabljati s 

previdnostjo. Pred začetkom dela z multimedijsko enoto je potrebna kratka predstavitev 

pojmov, zajetih v enoti. Učenci/dijaki potrebujejo napotke, ki usmerijo njihovo 

pozornost na najpomembnejše dele predstavitve, če delajo s tako enoto samostojno. To 

je zlasti pomembno, če so prikazani pojmi na mikroskopski ravni«. 

 

TEŽAVE VKLJUČEVANJA EKSPERIMENTALNEGA PRISTOPA PRI POUKU 

NARAVOSLOVJA 

 

Veliko kemijskih konceptov je abstraktnih in težje razumljivih, zato jih ne moremo 

pojasniti brez uporabe modelov in analogij.  

Submikroskopski nivo je realnost, ki ni vidna s prostim očesom in posledično težje 

razumljiva. 

Za pojasnitev kemijske reakcije morajo imeti učenci/dijaki dobro razvite miselne 

predstave, da lahko predstavijo delce v reakciji na submikroskopskem nivoju.  

Dawidowitz in Chittleborough (2009) izpostavljata ugotovitve Kozma in Rusell (1997), da 

se razumevanje kemije »naslanja« na osmišljanje nevidnega in nedotakljivega. 
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Tan Daniel idr. (2009) v svojem članku »Povezovanje makroskopskega, 

submikroskopskega in simbolnega nivoja« govorijo o opažanjih učiteljev, da učenci/dijaki 

ne razumejo bistva eksperimenta, ki ga izvajajo ampak samo sledijo »receptu«. 

Učenci/dijaki so se z izjavo učiteljev strinjali in pojasnili, da so bolj osredotočeni na 

pridobitev pravilnega rezultata, kot na razumevanje reakcij, ki so prisotne v okviru 

eksperimentalnega dela. Podobno ugotavljajo tudi Tasker in Freyberg (1985), Berry, 

Mulhall, Gunstone in Loughran (1999) in dodajajo, da morajo učenci/dijaki razumeti 

povezavo med vsemi tremi nivoji zaznavanja kemijskih sprememb. Ko se učenci/dijaki 

začnejo zavedati, da eksperiment od njih zahteva analitično in široko razumevanje (Tan 

Daniel, 2009 po Schauble, Klopfer, Raghavan, 1991) šele poskušajo razumeti pojme, ki so 

vključeni v eksperiment in namen eksperimenta. Šele takrat vedo, kaj je potrebno 

opazovati, kaj naj zapišejo kot spremembo in niso osredotočeni le na »pravilen rezultat«. 

Raziskave kažejo, da učenci/dijaki ne prepoznajo povezave med praktičnim delom 

(makroskopsko) in teorijo (submikroskopska in simbolna raven) (Hodson, 1992, Devetak, 

2004). 

Za veliko število učencev/dijakov je pomanjkanje miselnih modelov rezultat 

neobravnavanja in pomanjkljivega povezovanja z makroskopskim in simbolnim nivojem 

(Wright, 2003).  

Za razumevanje mikroskopskega nivoja mora biti učenec/dijak sposoben povezovati 

delce z modeli in analogijami, podobno kot mora biti model povezan s simboli. 

Tri nivoje razlage kemijskih pojavov (submikroskopski, makroskopski, simbolni) je 

mogoče predstaviti na zelo različne načine. Učitelji velikokrat nevede prehajajo iz ene 

ravni  na drugo, ne da bi na to opozorili učence/dijake. Tak pristop prispeva k pojavljanju 

napačnih razumevanj. Učitelj mora s skrbno načrtovanim izborom eksperimentov in 

modelov molekul ali animacij nuditi  učencem/dijakom pomoč pri povezovanju treh 

ravni razumevanja pojmov, če želi prispevati k izboljšanju konceptualnega razumevanja. 

Izvrstna priložnost za to je ravno laboratorijsko delo (Gabel, 1999). 

Ena od preprek konceptualnega razumevanja znanja je tudi uporaba neznanih reagentov 

pri eksperimentalnem delu, ki jih učenci/dijaki ne morejo povezati z izkustvom in se jih 

zato učijo na pamet. Ob besedi kemikalija največkrat pomislijo na nevarne substance s 
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»čudnimi imeni«. Phelps (1996) pojasnjuje, da so učenci/dijaki bolj motivirani za delo, če 

uporabljamo vsakdanje reagente (kot so sladkor, sol, kis) in je poskus zelo aktualen glede 

na trenutne življenjske razmere. 

Naslednja ovira za razumevanje kemije je kemijski jezik (Gabel, 1999 in Johnstone, 

1991). Probleme povzročajo predvsem fraze, ki jih uporabljamo v vsakdanjem življenju, 

kot so npr. »Kava je močna«, namesto kava je koncentrirana, naslednja pogovorna fraza 

je tudi »bombon se stopi v ustih« namesto bombon se raztaplja v ustih. Posledica 

neustrezne rabe kemijskih izrazov v vsakdanjem življenju učencem/dijakom povzroča 

težave pri uporabi kemijskega jezika. 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 NAMEN RAZISKAVE  

 

Namen raziskave je bil preučiti vpliv učne enote »Ocena učinkovitosti metod 

odstranjevanja bakrovih ionov iz odpadnih vod« avtorice M. Vrtačnik (2011b) na: (1) 

sposobnost povezovanja makroskopskih zaznav s teorijo, (2) trajnost znanja in globlje 

razumevanje izbranih reakcij ter (3) sposobnost utemeljevanja izbire. Vsebina enote, ki 

je nastala v sklopu projekta Evropskega socialnega sklada »Razvoj naravoslovnih 

kompetenc« (2009-2012), je vezana na kontekst onesnaževanja voda z bakrovimi ioni, ki 

naj bi olajšal dijakom osmišljanje pomena izbranih eksperimentov, njena zasnova pa 

temelji na izkustvenem pristopu, ki omogoča dijakom samostojno povezovati teorijo z 

zasnovo eksperimentov za preverjanje hipotez (Vrtačnik, 2011c). 

3.2 RAZISKOVALNE HIPOTEZE 

 

Z zasnovo raziskave smo želeli preveriti štiri raziskovalne hipoteze. 

1. Hipoteza 

Dijaki eksperimentalne skupine (2 F* in 3 F*) bodo na po-testu 1 dosegli boljše 

rezultate od dijakov kontrolne skupine (2 E in 3 E). 

2. Hipoteza 

Interaktivno zasnovana učna enota na osnovi samostojnega načrtovanja in izvajanja 

eksperimentov vodi do trajnejšega znanja in poglobljenega razumevanja izbrane 

vsebine.  

3. Hipoteza  

Trajnost in kakovost znanja pridobljenega pri učni enoti ne bosta odvisna od 

predznanja dijakov. 
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4. Hipoteza 

Pri nalogah, kjer bo potrebno odgovore utemeljiti, bo delež pravilnih utemeljitev 

tako pri kontrolni, kakor eksperimentalni skupini majhen. 

3.3 OPIS TEHNIK IN INSTRUMENTARIJA 

 

Interaktivna eksperimentalna učna enota naj bi razvijala sposobnost: (1) postavljanja 

hipotez o možnih produktih reakcij bakrovih ionov s solmi in hidroksidi ter kovinami ob 

uporabi tabele topnosti soli in hidroksidov v vodi in tabele elektrokemijske redoks vrste, 

(2) uporabe očesa kot inštrumenta za oceno koncentracije snovi v vodni raztopini na 

osnovi primerjanja intenzitete obarvanosti raztopine, (3) sposobnost kritičnega 

vrednotenja eksperimentalnih rezultatov z opredeljevanjem prednosti in pomanjkljivosti 

izbranih metod. 

Enota je zasnovana kot kombinacija e-enote in laboratorijskega dela. V uvodu se dijaki 

seznanijo z nekaterimi ključnimi procesi, ki so potencialni izvori bakrovih ionov v vodi in 

učinkih bakrovih ionov na vodne organizme. Sledi predstavitev reagentov za dve ključni 

metodi odstranjevanja bakrovih ionov iz odpadne vode: obarjanje in redukcija. Ob 

uporabi tabele topnosti soli in hidroksidov in tabele elektrokemijske redoks vrste 

postavijo dijaki hipoteze o učinkih različnih reagentov na odstranjevanje bakrovih ionov 

iz odpadne vode. V laboratoriju hipoteze preverijo. Učinkovitost metod za 

odstranjevanje bakrovih ionov ocenijo s primerjavo intenzitete barve primerjalnih 

raztopin CuSO4 (aq) različnih koncentracij, ki jih pripravijo z razredčevanjem standardne 

raztopine, z intenziteto barve filtratov po odstranjevanju bakrovih ionov iz odpadne 

vode. Rezultate komentirajo z vidika prednosti in pomanjkljivosti metod/-e, ki se 

pokaže/jo kot najbolj učinkovita/-te. 

Za vrednotenje vpliva opisanega pristopa na kakovost in trajnost znanja so bili razviti 

naslednji merski inštrumenti: pred-test in dva po-testa (po-test 1 in zapozneli po-test 2). 

Vsi dijaki so pred izvedbo eksperimenta pisali pred-test. Sledila je izvedba učne enote na 

dva različna načina: (1) izvedba z učiteljevo demonstracijo eksperimentov in razlago, (2) 

interaktivna zasnova učne enote, kjer so dijaki v parih izvajali eksperimente in ob tem na 

računalnik sproti reševali naloge preverjanja in razumevanja, učitelj pa je prevzel vlogo 
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tutorja. Po izvedeni učni enoti so dijaki pisali po-test 1, s pomočjo katerega je bilo 

vrednoteno razumevanje predelane vsebine. Čez 14 dni od izvedbe eksperimenta, je 

sledil po-test 2 za vrednotenje trajnosti in kakovosti znanja. 

Podatki so bili analizirani s pomočjo statističnega paketa SPSS, verzija 17. 

Pred-test je služil spoznavanju izhodiščnega znanja kontrolne in eksperimentalne 

skupine. Po-test 1 je vključeval 7 vprašanj odprtega tipa, vezanih na izvedene poskuse, 

pregled vprašanj je podan v Tabeli 2. 

Tabela 2: Pregled vprašanj po–testa 1 in taksonomija vprašanj po Bloomu.  

VPRAŠANJE STOPNJA PO BLOOMU 

1. Katere reagente ste uporabili pri poskusu za obarjanje bakrovih 
ionov? 

RAZUMEVANJE 

2. Katere reagente ste uporabili za redukcijo bakrovih ionov? RAZUMEVANJE 

3. Kako ste vrednotili učinkovitost metod za zmanjšanje koncentracije 
bakrovih ionov v odpadni vodi?  

UPORABA 

4. V katerem primeru, je filtrat nad oborino potreboval največ časa, 
da se je zbistril?  

ZNANJE 

5. Ali bi lahko raztopine, ki ste jih pripravili za oceno učinkovitosti 
metod odstranjevanja bakrovih ionov, uporabili tudi v primeru, če 
bi bila koncentracija Cu

2+
 ionov v odpadni vodi, večja kot v izhodni 

raztopini iz katerih ste z razredčevanjem pripravili standardne 
raztopine za oceno učinkovitosti metod? Utemeljite svoj odgovor. 

SINTEZA 

6. Katera metoda odstranjevanja bakrovih ionov se je glede na vaše 
rezultate pokazala kot najbolj učinkovita. Zapišite enačbo reakcije 
za to metodo. 

RAZUMEVANJE 

7. Komentirajte prednosti in slabosti izbrane metode za učinkovito 
odstranjevanje bakrovih ionov iz odpadne vode. 

VREDNOTENJE 

 

Prvo vprašanje preverja sposobnost reprodukcije znanja-pomnjenje.  

Drugo vprašanje preverja razumevanje pojma redukcija – reducent.  

Tretje vprašanje preverja sposobnost uporabe izkustvenega znanja o povezanosti 

intenzitete barve obarvanega sredstva s koncentracijo. 

Četrto vprašanje preverja sposobnost natančnega opazovanja poteka poskusov.  
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Peto vprašanje terja sintezo znanja o območju koncentracij primerjalnih raztopin za 

oceno učinkovitosti metod odstranjevanja bakrovih ionov v odvisnosti od koncentracije 

bakrovih ionov v izhodiščni odpadni vodi.  

Šesto vprašanje preverja razumevanje povezave med obarvanostjo raztopine odpadne 

vode po odstranitvi bakrovih ionov in učinkovitostjo metode odstranjevanja. 

Sedmo vprašanje preverja sposobnost vrednotenja metod učinkovitega odstranjevanja 

bakrovih ionov z vidika učinka uporabljenih reagentov na okolje.  

Po-test 2 je sestavljen iz 12 vprašanj izbirnega, dopolnilnega in odprtega tipa. Pregled 

vprašanj in taksonomija je podana v Tabeli 3.  

Tabela 3: Vprašanja na po – testu 2, taksonomija in preverjanje kakovosti / trajnosti 

znanja. 

VPRAŠANJE 
STOPNJA PO 

BLOOMU 

KAKOVOST / 
TRAJNOST 

ZNANJA 
 

1) Naštejte reagente, ki smo jih pri vaji uporabili za 
odstranjevanje bakrovih ionov iz odpadne vode? 
 

ZNANJE TRAJNOST 

2) Obkroži, s katerimi kemijskimi reakcijami smo 
skušali odstraniti bakrove ione iz odpadne vode? 
a) z oksidacijo bakrovih ionov 
b) z redukcijo bakrovih ionov  
c) z obarjanjem bakrovih ionov          
d) s protolizo           
e) z nobeno od navedenih reakcij 
 

RAZUMEVANJE 
TRAJNOST / 
KAKOVOST 

3) Kateri reagenti so učinkovito odstranili bakrove ione 
iz odpadne vode? 
a) Ba(NO3)(aq) 

b) NaOH(aq) 
c) KNO3(aq)    
d) Zn(s) 
e) Al(s)  
 
 

ZNANJE TRAJNOST 

4) Razložite, čemu je služila priprava serije primerjalnih 
raztopin bakrovih ionov z razredčevanjem standardne 
raztopine znane koncentracije na začetku 
eksperimenta?  
 

RAZUMEVANJE 
TRAJNOST / 
KAKOVOST 

5) Katere reagente smo pri vaji uporabili za redukcijo 
bakrovih ionov? 
 

RAZUMEVANJE TRAJNOST 
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6) V katerem primeru reakcija redukcije 
odstranjevanja bakrovih ionov ni potekla? 
 

RAZUMEVANJE 
TRAJNOST / 
KAKOVOST 

7) Kaj se je zgodilo v primeru, ko smo neznani 
koncentraciji bakrovih ionov dodali Ba(NO3)2(aq)? 
Pomagaj si s tabelo topnosti. 
A) Reakcija ni potekla. 
B) Nastala je težko topna oborina BaSO4(s). 
C)  Raztopina se je razbarvala. 
D) Nastala je težko topna oborina  Cu(NO3)2. 
  

ANALIZA KAKOVOST 

8) Dopolni enačbe reakcij in jih uredi. Obkroži tiste, ki 
se lahko uporabljajo za odstranjevanje bakrovih ionov 
iz odpadne vode. Pripiši produktom agregatna stanja.  
Uporabi tabelo topnosti. 
a) Ba(NO3)2(aq) + CuSO4(aq)  _______ + _________ 
b) NaOH(aq) + CuSO4(aq)  _________+ __________ 
c) KNO3(aq) + CuSO4(aq)  __________ + _________ 
d) NaCl(aq) + CuSO4(aq)  __________ + __________  
 

UPORABA KAKOVOST 

9) Katere ione odstranimo iz raztopine, če raztopini 
bakrovega sulfata dodamo natrijev hidroksid? 
 

UPORABA KAKOVOST 

10) Ali lahko uporabimo raztopino natrijevega klorida 
za odstranjevanje bakrovih ionov iz raztopine 
bakrovega sulfata? Utemeljite svoj odgovor. 
 

ANALIZA KAKOVOST 

11) Cink se je pokazal kot učinkovit reducent za 
odstranjevanje bakrovih ionov. Zakaj cink lahko 
raztapljamo v klorovodikovi kislini, baker, ki je tik ob 
cinku v periodnem sistemu, pa ne? 
 

SINTEZA KAKOVOST 

12) Dopolnite enačbo reakcije in utemeljite nastajanje 
produktov z uporabo elektrokemijske napetostne 
vrste. 
___ Ag

+
 (aq) + ___ Cu  (s)   ___ Ag (s)  + ___Cu

2+
 (aq) 

 

UPORABA / ANALIZA KAKOVOST 

 

Prvo vprašanje – poznavanje reagentov, ki so bili pri poskusu uporabljeni. 

Drugo vprašanje – poznavanje postopkov odstranjevanja bakrovih ionov (obarjanje, 

redukcija). 

Tretje vprašanje – poznavanje reagentov, ki so učinkovito odstranili bakrove ione iz 

raztopine. 

Četrto vprašanje - razumevanje pomena primerjalnih raztopin bakrovih ionov za oceno 

učinkovitosti metod odstranjevanja bakrovih ionov. 
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Peto in šesto vprašanje – razumevanje pojma redukcija, reducent, razlikovanje med 

obarjanjem in redukcijo. 

Sedmo in osmo vprašanje – sposobnost uporabe tabele topnosti soli in hidroksidov za 

napoved produktov ionskih reakcij in dopolnjevanje zapisa enačb reakcij. 

Deveto vprašanje – vpliv topnosti produktov na učinkovitost metode odstranjevanja 

bakrovih ionov iz odpadne vode (slaba topnost bakrovega hidroksida).  

Deseto vprašanje – sposobnost uporabe tabele topnosti za napoved učinkovitosti 

reagentov za obarjanje bakrovih ionov iz raztopine. 

Enajsto vprašanje – sposobnost uporabe elektrokemijske napetostne vrste za razlago 

razlik v topnosti cinka in bakra v kislinah. 

Dvanajsto vprašanje – sposobnost uporabe elektrokemijske napetostne vrste za 

napoved produktov redoks reakcije. 

3. 4 IZVEDBA RAZISKAVE IN OPAŽANJA 

 

V raziskavo so bili vključeni dijaki 2. in 3. letnika Gimnazije Ledina v šolskem letu 

2010/2011, iz vsakega letnika sta sodelovala po dva razreda. Skupaj je v raziskavi 

sodelovalo 99 dijakov in dijakinj. 

Postopek zbiranja in obdelave podatkov je potekal v dveh delih: 

1) V mesecu decembru je bila učna enota izvedena z dijaki kontrolne skupine 3 E 

razreda na klasičen način z razlago, demonstracijo poskusov in analizo dobljenih 

rezultatov z razpravo. 

2) V mesecu januarju je bila raziskava izvedena z dijaki eksperimentalne skupine 3 

F* razreda, kjer so dijaki skozi teoretični del napredovali sami s pomočjo e - 

enote »Odstranjevanje bakrovih ionov iz odpadne vode« na računalniku, 

eksperimentalni del pa so v parih izvajali v laboratoriju. Po koncu učne ure je 

sledila razprava o dobljenih rezultatih. Dijaki so se strinjali, da je bila izvedba 

zanimiva, vendar so se počutili v računalniški učilnici utesnjene zaradi 
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premajhnega števila računalnikov. Eden od dijakov je komentiral, da mu je ta 

način dela zelo všeč, ker se počuti kot pravi znanstvenik. Večino pa je delo 

spominjalo na priljubljene TV serije C.S.I. ali N.C.I.S., kjer znanstveniki rešujejo 

zapletene umore s pomočjo zbiranja dokazov in analize podatkov. »Tole v 

epruveti bi lahko bila tudi analiza madeža na obleki«, je komentirala ena od 

dijakinj, ko je videla rezultat reakcije odpadne bakrove raztopine in natrijevega 

hidroksida, kjer je nastal bakrov (II) hidroksid. V razpravi so tudi komentirali, 

katera od uporabljenih metod se jim zdi boljša. Dijaki so se predvsem usmerili na 

podatek o ceni reagentov, varstvu okolja pa šele po tem, ko so bili na to 

opozorjeni.  

3) V mesecu maju, ko so dijaki 2. letnikov usvojili znanje o ionskih in redoks 

reakcijah ter elektrokemijski napetostni vrsti je bila raziskava izvedena z dvema 

razredoma 2. letnika, najprej v kontrolni skupini 2 E na klasičen način. Dijakom 

drugega letnika se je zdela zasnova učne enote odlična. Navdušeni so bili nad 

uporabo blistrov oz. »tistega kjer so navadno tablete«. Povedali so, da se jim zdi, 

da bi nekaj podobnega lahko izvedli tudi zunaj šole, ker je enostavno. Razred je 

bil zelo okoljevarstveno in ekonomsko naravnan, saj so nekateri že razmišljali o 

uporabi teh metod v svojih podjetjih. Vnela se je zelo živahna razprava o tem, 

katera od metod je najučinkovitejša. Polovica skupine je zagovarjala uporabo 

natrijevega hidroksida z argumentom, da je cenejši od cinka, bazičnost  in 

voluminoznost produkta jih ni skrbela, ker ga bodo uporabili na »drug« način. 

Eden od dijakov je medtem na mobitelu s pomočjo interneta ugotovil, da bi lahko 

nastali bakrov hidroksid segreval, ta bi pri tem razpadel na bakrov (II) oksid in 

vodo. Bakrov (II) oksid bi nato uporabil za razžveplanje surove nafte. Druga 

polovica je zagovarjala uporabo cinka, ker je postopek bolj »čist« in prijazen 

okolju, ni bazičnega produkta. Je sicer nekoliko dražji, vendar se jim za okolje ne 

zdi škoda denarja in bi raje odšteli nekaj več.  

4) V mesecu juniju se je v raziskavo vključila še druga eksperimentalna skupina 2 

F* razred, ki je s pomočjo e-enote »Odstranjevanje bakrovih ionov iz odpadne 

vode« znanje pridobival na podoben način kot 3 F* razred. Dijaki so tokrat imeli 

računalnike v laboratoriju. Delali so v skupinah po dva dijaka. Delo z 
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računalnikom jim ni bilo tuje, saj na podoben način opravijo tudi meritve pri 

vajah iz fizike. Večjih težav z reševanjem nalog ni bilo. Nekoliko so bili izgubljeni, 

ko je bilo potrebno na blistrih pripraviti raztopine bakrovih ionov znanih 

koncentracij, ker sprva niso našli smisla v pripravi le teh. Kasneje je ena od skupin 

ugotovila, da ima različne količine snovi v epruveti, vendar so ob pomoči tutorja 

ugotovili, da so v četrto in peto epruveto, kjer naj bi potekale reakcije redukcije 

pozabili dodati vodo. Ena od skupin je dobila popolnoma drugačen rezultat za 

primer reakcije kalijevega nitrata (V) in odpadne raztopine bakrovih ionov, kot 

ostali sošolci. Po razpravi, ki je bila usmerjena s strani tutorja so ugotovili, da je 

bil vzrok za drugačen rezultat zamenjava reagentov. Nekateri dijaki so bili 

izgubljeni, ves čas so potrebovali potrditev, da delajo pravilno. Bili so manj 

samostojni kot dijaki 3. letnikov, ki niso potrebovali pomoči pri izvedbi 

eksperimentov, kar sovpada z ugotovitvami iz teoretičnega uvoda, kjer 

strokovnjaki navajajo, da učenci/dijaki, ki so deležni tradicionalnega pristopa 

poučevanja v večji meri želijo ustreči učitelju (oziroma tistemu, kar je zapisano v 

učbeniku). Kasneje se je v pogovoru z učiteljico izkazalo, da so zelo »bipolaren« 

razred. Imajo polovico res »dobrih kemikov«, ki dobivajo nagrade tudi na 

tekmovanjih, ostali pa so učijo zgolj za ocene. Opaziti je bilo, da jim je bilo delo z 

računalnikom všeč, ker tega pri kemiji še niso poskusili, tudi eksperiment se jim je 

zdel zanimiv, vendar se je pokazalo, da še nimajo izkušenj s samostojnim 

eksperimentalnim delom. Po končani izvedbi e-enote je tudi v tem razredu sledila 

razprava o prednostih in pomanjkljivostih uporabljenih metod za odstranjevanje 

bakrovih ionov, vendar kakšnih posebnih idej niso izrazili, pomembna se jim je 

zdela zgolj cena reagentov, za ostalo pa so bili mnenja da »bo že kako«. Večina se 

je opredelila za uporabo natrijevega hidroksida kot učinkovitega reagenta za 

odstranjevanje bakrovih ionov iz raztopine odpadne vode.  

Vsi dijaki so po opravljeni diskusiji pisali po - test 1 za preverjanje znanja in razumevanja 

posredovane učne vsebine in dva tedna po izvajanju učne enote še po – test 2, ki je 

vseboval približno polovico nalog, ki so preverjale trajnost znanja (naloge so bile 

podobne kot na po-testu 1), druga polovica nalog pa je preverjala kakovost znanja 

(naloge, ki so zahtevale od dijakov uporabo znanja v konkretnih primerih). 
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3.5 REZULTATI Z INTERPRETACIJO 

 

Rezultati so predstavljeni tabelarično glede na zastavljeno zaporedje vprašanj na po – 

testu 1 in po – testu 2. Vsaki nalogi sledi razlaga. 

3.5.1 Rezultati pred – testa 

 

Pred – test je pokazal razliko v predznanju dijakov 2 E (kontrolna skupina ) in dijakov 2 F* 

(eksperimentalna skupina). Dijaki kontrolne skupine so bili pri reševanju pred-testa 

uspešnejši (povprečje doseženih odstotkov na pred-testu je 58 %), dijaki 

eksperimentalne skupine 2 F* so dosegli povprečje 45 %. Dijaki 3. letnikov kontrolne (3 

E) in eksperimentalne skupine (3 F*) so bili na pred - testu po znanju izenačeni 

(uspešnost 69%).  

3.5.2 Re ult ti       testa 1 

Na po-testu 1 ni bilo ugotovljenih statistično pomembnih razlik v znanju 

eksperimentalne in kontrolne skupine.  

Vprašanje 1: Katere reagente ste uporabili pri poskusu za obarjanje bakrovih ionov? 

Tabela 4: Analiza odgovorov 

Frekvenca 

Razred 2 E % 2 F* % 3 E % 3 F* % 
Ba(NO3)2, NaOH, KNO3 28 100,0 12 50,0 22 78,6 20 90,9 
Ba(NO3)2, NaOH, KNO3, Zn, Al 0 0,0 5 20,8 0 0,0 0 0,0 

Kalij, barij, natrij 0 0,0 0 0,0 2 7,1 0 0,0 
Ba(NO3)2, NaOH,Zn 0 0,0 0 0,0 2 7,1 0 0,0 
Ba(NO3)2, NaOH 0 0,0 0 0,0 2 7,1 0 0,0 
Brez odgovora  0 0,0 4 16,7  0 0,0 2 9,1 
Skupaj 28 100,0 21 100,0 28 100,0 22 100,0 

*Eksperimentalni pristop s pomočjo e - enote 

Večina dijakov kontrolne in eksperimentalne skupine je na vprašanje odgovorila 

pravilno. V skladu s pričakovanji je bilo le nekaj takih, ki so ob besedni zvezi »Katere 

reagente ste uporabili za obarjanje«, napisali vse reagente, ne upoštevajoč vrsto 

reakcije. Majhen odstotek dijakov 3 E (7,1 %) je kot reagente navedel le reagente, ki so 

znatno zmanjšali koncentracijo bakrovih ionov v odpadni vodi. Dijaki kontrolne 2 E 
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skupine so vsi odgovorili pravilno na prvo vprašanje, medtem, ko je v eksperimentalni 

skupini 2 F*, pravilno odgovorila le polovica dijakov, 20 % je med obarjalne reagente 

prištelo še oba reducenta. Pri tretjih letnikih je bila razlika v odstotkih pravilnih 

odgovorov med kontrolno in eksperimentalno skupino manjša (3 E - 78,6%, 3 F* - 

90,9%). Dijaki 3 E so kot pravilni odgovor navajali tudi »kalij, barij, natrij«, »Ba(NO3)2, 

NaOH in Zn« in »Ba(NO3)2 in NaOH«. Slednji so upoštevali samo dejstvo, da je nastala 

oborina, niso pa upoštevali, da v primeru reakcije odpadne raztopine bakrovih ionov z 

Ba(NO3)2(aq) nastane težko topna sol BaSO4(s), bakrovi ioni pa v raztopini vseeno 

ostanejo.  

Vprašanje 2: Katere reagente ste uporabili za redukcijo bakrovih ionov? 

Tabela 5: Analiza odgovorov 

Frekvenca 

Razred 2 E % 2 F* % 3 E % 3 F* % 
Al, Zn 28 100,0 16 66,7 21 75,0 22 100,0 

Al 0 0,0 0 0,0 5 17,9 0 0,0 
Zn, NaOH 0 0,0 1 4,2 0 0,0 0 0,0 
H2O 0 0,0 4 16,7 0 0,0 0 0,0 
Al, KNO3 0 0,0 0 0,0 1 3,6 0 0,0 
CuSO4, Al 0 0,0 0 0,0 1 3,6 0 0,0 
Skupaj 28 100,0 21 87,5 28 100,0 22 100,0 

*Eksperimentalni pristop s pomočjo e - enote 

Pri drugem vprašanju so vsi dijaki kontrolnega 2 E in eksperimentalnega 3 F* razreda 

odgovorili pravilno. Dijaki ostalih dveh razredov so poleg pravilnih odgovorov navajali 

samo aluminij (18% dijakov 3 E), in NaOH, Zn (4,2% dijakov 2 F*). Nekaj dijakov 2 F* 

(16,7%) je navedlo kot reagent za redukcijo bakrovih ionov vodo, ki so jo morali dodati 

cinku poleg odpadne raztopine Cu2+ ionov. Dijak 3 E razreda je navedel kot pravilni 

odgovor aluminij in kalijev nitrat (3,6%), drugi pa raztopino bakrovega sulfata in aluminij. 

Nekateri dijaki povezujejo redukcijo s tem, da se barva raztopine posvetli. Dijaki, ki so 

navajali kot reagent za redukcijo bakrovih ionov vodo, so to vzeli kot spremenljivko, ki je 

vplivala na redukcijo bakrovih ionov in niso upoštevali elektrokemijske napetostne vrste. 

Dijaki, ki so kot pravilni odgovor poleg cinka navedli še NaOH so verjetno odgovarjali, na 

vprašanje katera metoda je učinkovito odstranila bakrove ione iz raztopine. Napaka je 
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lahko posledica funkcionalne nepismenosti ali pa nepoznavanja razlike med oksidacijsko-

redukcijsko in obarjalno reakcijo. 

Vprašanje 3: Kako ste vrednotili učinkovitost metod za zmanjšanje koncentracije 

bakrovih ionov v odpadni vodi? 

Tabela 6: Analiza odgovorov 

Frekvenca 

Razred 2 E % 2 F* % 3 E % 3 F* % 

Z očesom, primerjalne raztopine 
v blistru, barva raztopin. 

28 100,0 20 95,2 16 57,1 4 18,2 

Najbolj učinkovit je bil Zn in 
NaOH. 

0 0,0 1 4,8 9 32,1 18 81,8 

Najbolj učinkovit je bil NaOH. 0 0,0 0 0,0 3 10,7 0 0,0 

Skupaj 28 100,0 21 100,0 28 100,0 22 100,0 

*Eksperimentalni pristop s pomočjo e - enote 

Pri tretjem vprašanju se je izkazalo, da so dijaki vprašanje razumeli na dva načina, kajti 

dijaki 3. letnikov so odgovarjali katera metoda je bila najučinkovitejša, namesto da bi 

navedli kako so primerjali rezultate vseh metod. Tako je odgovorilo pravilno 57,1 % 

dijakov kontrolne 3 E skupine in le 18,2 % dijakov eksperimentalne 3 F* skupine. Kar 81,8 

% dijakov eksperimentalne skupine (3 F*) je kot pravilen odgovor navedlo, da sta bila 

najučinkovitejša cink in natrijev hidroksid. Pri drugih letnikih so bili dijaki kontrolne 2 E 

skupine, z vsemi pravilnimi odgovori nekoliko boljši od dijakov eksperimentalne 2 F* 

skupine. Odgovor, da sta bila najučinkovitejša cink in natrijev hidroksid je navedel le 1 

dijak (4,8%) eksperimentalne skupine 2 F*. 

Dijake je očitno zmedel način, na katerega je bilo vprašanje postavljeno. Morda bi bilo 

več pravilnih odgovorov na bolj konkretno zastavljeno vprašanje: »Na kakšen način ste 

ugotovili, katera od metod odstranjevanja bakrovih ionov je bila učinkovitejša?« ali pa je 

vedno več dijakov, ki ne preberejo dovolj natančno vprašanja in zato odgovorijo 

napačno. 
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Vprašanje 4: V katerem primeru je filtrat nad oborino potreboval največ časa, da se je 

zbistril? 

Tabela 7: Analiza odgovorov 

Frekvenca 
Razred 2 E % 2 F* % 3 E % 3 F* % 

V prvem primeru (Ba(NO3)2) 3 10,7 2 9,5 9 32,1 6 27,3 

V drugem primeru (NaOH) 25 89,3 19 90,5 19 67,9 16 72,7 

Skupaj 28 100,0 21 100,0 28 100,0 22 100,0 

      *Eksperimentalni pristop s pomočjo e - enote 

Rezultati tega vprašanja so vezani na kakovost izvedbe eksperimentalnega dela, 

natančnost opazovanja poteka eksperimentov in sposobnost zaznave sprememb. V 

večini primerov so dijaki navedli, da se je največ časa bistril filtrat po dodatku raztopine 

natrijevega hidroksida. Drugi so navajali, da je največ časa za zbistritev potreboval filtrat 

po dodatku barijevega nitrata (V) (10 % odgovorov pri obeh drugih letnikih in povprečno 

30 % odgovorov pri obeh tretjih letnikih). Ta odgovor tudi najbolj ustreza dejanskemu 

stanju. V primeru reakcije med vodno raztopino barijevega nitrata in bakrovega sulfata, 

nastane drobno kristaliničen težko topen barijev sulfat, ki se dolgo poseda. Hitrost 

posedanja barijevega sulfata je odvisna od načina mešanja. Ena od skupin pri tretjih 

letnikih je tako močno zmešala reakcijsko zmes, da se je barijev sulfat posedel šele po 25 

minutah in ne 15 minutah kot pri ostalih skupinah. Kaže pa poudariti, da sta se tako 

eksperimentalna, kakor tudi kontrolna skupina dijakov odločili le za reagenta, kjer je 

opazna velika sprememba po dodatku reagenta (pojavljanje oborin in zbistritev). To 

pomeni, da velika sprememba snovi (burna reakcija) pritegne pozornost dijakov in si jo 

zato tudi bolje zapomnijo, kot reakcije, pri katerih vidne spremembe niso tako izrazite ali 

pa hitre (npr. redukcija bakrovih ionov s cinkom).  
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Vprašanje 5: Ali bi raztopine, ki ste jih pripravili za oceno učinkovitosti metod 

odstranjevanja bakrovih ionov, uporabili tudi v primeru, če bi bila koncentracija Cu2+ 

ionov v odpadni vodi večja, kot v izhodni raztopini iz katerih ste z razredčevanjem 

pripravili standardne raztopine za oceno učinkovitosti metod? Utemeljite svoj odgovor. 

Tabela 8: Analiza odgovorov 

Frekvenca 

Razred 2 E % 2 F* % 3 E % 3 F* % 

Da, ker bi se bakrovi ioni vseeno 
odstranili, primerjali bi samo 
koncentracijo Cu2+. 

18 64,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Da, koncentracija Cu2+ ne vpliva na 
izbor najučinkovitejše metode. 

0 0,0 3 14,3 0 0,0 0 0,0 

Da, slabši učinek, skrbi me za 
okolje. 

0 0,0 0 0,0 9 32,1 15 68,2 

Da, brez pojasnila. 3 10,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Ne, barva bi bila preveč modra, 
vzorci bi se na oko težje 
primerjali, rezultati bi bili 
netočni. 

0 0,0 0 0,0 16 57,1 7 31,8 

Ne, ker je koncentracija Cu2+ 
večja, bi morali povečati tudi 
koncentracijo reagentov. 

1 3,6 1 4,8 0 0,0 0 0,0 

Ne, brez pojasnila. 5 17,9 4 19,1 0 0,0 0 0,0 

Brez odgovora. 1 3,6 13 61,9 3 10,7 0 0,0 

Skupaj 28 100,0 21 100,0 28 100,0 22 100,0 

*Eksperimentalni pristop s pomočjo e - enote 

Nihče od testiranih dijakov ni povsem pravilno odgovoril na to vprašanje. Naloga terja 

prenos znanja v novo situacijo. Dijaki bi morali sklepati, da se lahko serija primerjalnih 

raztopin znanih koncentracij uporablja za izbor učinkovite metode le v primeru, da so 

koncentracije preiskovane specije po redukciji ali obarjanju znotraj območja koncentracij 

primerjalnih raztopin. 75 % dijakov kontrolnega 2 E razreda se je strinjalo, da bi 

raztopine lahko uporabili kot primerjavo za določanje učinkovitosti metode, od tega jih 

10,7 % ni pojasnilo svoje odločitve, ostali pa so pojasnili, da bi se bakrovi ioni vseeno 

odstranili in bi primerjali samo koncentracijo najbrž preostanka Cu2+. Pri eksperimentalni 

skupini 2 F* razreda 61,9 % vprašanih na vprašanje ni znalo odgovoriti, ker vprašanja 

niso razumeli, 14,3 % jih je odgovorilo da, z neustreznim pojasnilom, da koncentracija 

bakrovih ionov ne vpliva na izbor najučinkovitejše metode, 19,1 % jih je odgovorilo ne, 
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brez da bi pojasnili odločitev, 1 dijak je odločitev pojasnil, da bi bila barva raztopin 

preveč modra in bi se vzorci na oko težje primerjali, posledično pa tudi rezultati ne bi bili 

točni, enako je odgovoril tudi en dijak 2 E razreda. Tudi ta dva odgovora sta delno 

pravilna. 

Pri tretjih letnikih se je 32,1 % dijakov kontrolne 3 E skupine in 68,2 % dijakov 

eksperimentalne  3 F* skupine odločilo, da bi lahko uporabili primerjalne raztopine, 

vendar, bi bil učinek slabši, izrazili so tudi, da jih skrbi za okolje v primeru, da bi bile 

koncentracije bistveno večje. 57,1 % dijakov 3 E in 31,8 % dijakov 3 F* skupine se je 

odločilo, da raztopin ne moremo uporabiti, ker bi bila barva preveč modra in bi se vzorci 

na oko težje primerjali, napisali so tudi da rezultati nebi bili točni. Ta odgovor je delno 

pravilen. V skupini 3 F* so odgovorili vsi dijaki, v skupini 3 E pa trije na vprašanje niso 

odgovarjali. Nekateri dijaki obeh drugih letnikov tako kontrolne (17,9 %), kakor tudi 

eksperimentalne skupine (19,1 %) so odgovorili na prvi del vprašanja pravilno, vendar pa 

svoje odločitve niso znali pojasniti. Nesposobnost argumentiranja odločitev pri učencih 

in dijakih ugotavljata tudi Devetak in Glažar (2010). Nevajenost na pojasnjevanje ali celo 

strah pred izražanjem lastnega mnenja sta posledica naše storilnostno naravnane šole, ki 

daje prednost pomnjenju čim večjega števila dejstev in pojmov in ne kvaliteti njihovega 

razumevanja, ki ga je moč zasledovati ravno na osnovi utemeljevanja izbire.  

Vprašanje 6: Katera metoda odstranjevanja bakrovih ionov se je glede na vaše rezultate 

pokazala kot najbolj učinkovita. Zapišite enačbo reakcije za to metodo. 

Tabela 9: Analiza odgovorov 

                                                                             Frekvenca 

Razred 2 E % 2 F* % 3 E % 3 F* % 

Metoda z NaOH in zapisana enačba. 18 64,3 12 57,1 24 85,7 12 54,5 

Metoda s cinkom in zapisana enačba. 6 21,4 5 23,8 4 14,3 10 45,5 

Metoda s KNO3. 3 10,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Brez odgovora. 1 3,6 4 19,0 0 0,0 0 0,0 

Skupaj 28 100,0 21 100,0 28 100,0 22 100,0 

*Eksperimentalni pristop s pomočjo e - enote 

Kot učinkoviti metodi odstranjevanja bakrovih ionov iz odpadne vode so dijaki pravilno 

izbrali obarjanje z raztopino natrijevega hidroksida oz. redukcijo s cinkom. Dijaki 
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kontrolne in eksperimentalne skupine pri 3. letnikih so vsi odgovorili pravilno, pri dijakih 

drugih letnikov, je 10,7 % dijakov kontrolne skupine izbralo kot obarjalni reagent kalijev 

nitrat (V), 19,0 % dijakov eksperimentalne skupine na to vprašanje ni odgovarjalo.  

Vprašanje 7: Komentirajte prednosti in slabosti izbrane metode za učinkovito 

odstranjevanje bakrovih ionov iz odpadne vode. 

Tabela 10: Analiza odgovorov 

                        Frekvenca 

Razred 2 E % 2 F* % 3 E % 3 F* % 

Zn, veliko denarja, samo poberemo ven, ni 
onesnaževanja 

6 21,4 13 61,9 5 17,9 8 36,4 

NaOH, učinkovitejši in cenejši, okolje lahko 
obvarujemo drugače 

17 60,7 3 14,3 20 71,4 10 45,5 

Brez odgovora 5 17,9 5 23,8 3 10,7 4 18,1 

Skupaj 28 100,0 21 100,0 28 100,0 22 100,0 

*Eksperimentalni pristop s pomočjo e - enote 

Na vprašanje, kjer se je bilo potrebno opredeliti in zapisati svoje mnenje v povprečju 18 % 

dijakov ni odgovarjalo, od tega jih je bilo največ pri eksperimentalni 2 F* skupini (23,8%) in 

najmanj pri kontrolni 3 E skupini (10,7%), 2 E in 3 F* (18%). 60,7 % dijakov kontrolne 2 E skupine 

pravi, da bi raje uporabili metodo odstranjevanja bakrovih ionov z obarjalno reakcijo z natrijevim 

hidroksidom, ker je najučinkovitejša in cenejša, dodajajo, da lahko okolje obvarujemo na druge 

načine, medtem ko se je podoben odstotek dijakov eksperimentalne 2 F* skupine (61,9%) 

opredelil za uporabo reakcije redukcije s cinkom, ker je kljub višji ceni manj onesnaževanja, 

»lahko ga samo poberemo ven, poleg tega ga lahko ponovno uporabimo«. Ti dijaki očitno ne 

razmišljajo v pravo smer. Njihovi odgovori kažejo na to, da bi cink vzeli iz reakcije in ga ponovno 

porabili. V bistvu ne razumejo, da se je izločil baker, cink pa v obliki cinkovih ionov ostaja v 

filtratu. Druga možnost, da so dijaki navedli to frazo je tudi to, da so preostanek cinkovih granul 

iz epruvete pretresli v drugo čašo, da ga je laborantka sprala z veliko destilirane vode in 

pospravila za kasnejšo ponovno uporabo. Za uporabo cinka, se je odločilo tudi 17,9 % dijakov 

kontrolne 3 E skupine in 71,4 % dijakov istega razreda za natrijev hidroksid. Pri eksperimentalni 3 

F* skupini je 36,4 % takih, ki bi izbrali cink in 45,5 % takih, ki bi izbrali natrijev hidroksid. Pri vseh 

štirih razredih je zelo velik odstotek dijakov, ki na vprašanje niso odgovorili. Vzrok je lahko v 

nerazumevanju vprašanja ali pa dijaki preprosto niso vedeli za kaj bi se opredelili oziroma se niso 

želeli ali znali opredeliti. Rezultat tega vprašanja kaže, da večina dijakov ni sposobna kritičnega 
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razmišljanja ob uporabi in prenosu znanja. Pomen izkustvenega učenja pa je ravno v tem, da 

vzgaja kritičnost in razmišljanje ob hkratnem zavedanju lastnega znanja in njegovih omejitev. 

3.5.3 Rezultati po – testa 2 

 Deleže pravilnih odgovorov dijakov kontrolne in eksperimentalne skupine na 

zapoznelem po-testu 2 smo analizirali s t-testom za odvisna vzorca. Statistika t-testa je 

podana v Tabeli 8.  

Tabela 11: Statistika t-testa za odvisna vzorca 

  
Srednja vrednost  
deleža pravilnih 

odgovorov Število nalog 
Std. 

deviacija  

 Povprečna 
standardna 

napaka  

Eksperimentalna  
skupina (2 F* in 3 
F*) 

58,43 26 30,876 6,055 

Kontrolna skupina 
(2 E in 3 E) 

42,17 26 23,712 4,650 

 

Rezultat t-testa za odvisne vzorce (t = 3,140, p =0,004) pokaže, da je razlika v trajnosti in 

kvaliteti znanja med kontrolno in eksperimentalno skupino statistično pomembna. 

Eksperimentalna skupina dijakov, ki je enoto obdelala izkustveno, je dosegla v povprečju 

boljše rezultate od kontrolne skupine.  

Razlike v kvaliteti odgovorov so v nadaljevanju predstavljene za vsako nalogo posebej.  

Vprašanje 1: Katere reagente smo uporabili za odstranjevanje bakrovih ionov iz odpadne 

vode? 

Tabela 12: Analiza odgovorov 

Frekvenca 

Razred 2 E % 2 F* % 3 E % 3 F* % 

Ba(NO3)2, NaOH, KNO3, Zn, 
Al 

12 42,9 13 61,9 17 60,7 22 100,0 

Ba(NO3)2, NaOH, KNO3 14 50,0 7 33,3 11 39,3 0 0,0 

Ba(NO3)2, NaOH, KNO3, 
odpadna CuSO4(aq) 

2 7,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Zn, Al 0 0,0 1 4,8 0 0,0 0 0,0 

Skupaj 28 100,0 21 100,0 28 100,0 22 100,0 

*Eksperimentalni pristop s pomočjo e - enote 

Rezultat pokaže, da se je več dijakov eksperimentalne skupine 2. in 3. letnika, ki so bili 

deležni izkustvenega pouka, zapomnilo uporabljene reagente, kakor dijakov kontrolne 

skupine. Dijaki, ki so uporabljali e – enoto za eksperimentiranje so bili uspešnejši, lahko 
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tudi zato, ker so morali večkrat prebrati navodila, če so želeli pravilno izvesti 

eksperimente in so na ta način ves čas ponavljali reagente, ki so jih uporabljali za reakcije 

obarjanja in redukcije, kar je vodilo do boljšega pomnjenja.  

Vprašanje 2: Obkroži s katerimi kemijskimi reakcijami smo skušali odstraniti bakrove ione 

iz odpadne vode?  

Izbire: 

a) oksidacija 

b) redukcija  

c) obarjanje 

d) protoliza 

e) nobena od navedenih reakcij 

Tabela 13: Analiza odgovorov 

                                                Frekvenca 

Razred 2 E % 2 F* % 3 E % 3 F* % 

odgovor a) 0 0,0 3 14,3 0 0,0 0 0,0 

odgovor b)  2 7,1 0 0,0 10 35,7 0 0,0 

odgovor c) 4 14,3 0 0,0 4 14,3 0 0,0 

odgovor a) in c) 0 0,0 0 0,0 12 42,9 4 18,2 

odgovor b) in c) 22 78,6 18 85,7 2 7,1 18 81,8 

Skupaj 28 100,0 21 100,0 28 100,0 22 100,0 

*Eksperimentalni pristop s pomočjo e - enote 

Tudi pri drugi nalogi je več dijakov eksperimentalne, kakor kontrolne skupine pravilno 

ugotovilo, da sta bili metodi odstranjevanja bakrovih ionov iz odpadne vode redukcija 

bakrovih ionov in obarjanje (kombinacija b in c). Nekateri dijaki kontrolne skupine so 

obkrožili po en pravilen odgovor, kar 42,9 % dijakov kontrolne skupine 3 E pa je izbralo 

nepravilno kombinacijo a in c. Tudi 18,2 % dijakov eksperimentalne skupine 3 F* je 

izbralo isto napačno kombinacijo, kar kaže na to, da ne razlikujejo med pojmoma 

oksidacija in redukcija. Dijaki kontrolne in eksperimentalne skupine 2. letnika (2 E in 2 

F*) te kombinacije odgovorov niso izbrali. Ker so pred eksperimentom obravnavali to 

vsebino, je bilo njihovo znanje verjetno bolj sveže in zato tudi večja sposobnost 

razlikovanja med oksidacijo in redukcijo.  
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Vprašanje 3: Kateri reagenti so odstranili bakrove ione iz odpadne vode? 

Izbire: 

a) Ba(NO3)(aq) 

b) NaOH(aq) 

c) KNO3(aq) 

d) Zn(s) 

e) Al(s) 

Tabela 14: Analiza odgovorov 

Frekvenca 

Razred 2 E % 2 F* % 3 E % 3 F* % 

odgovor a) 0 0,0 0 0,0 11 39,3 0 0,0 

odgovor b) 3 10,7 0 0,0 9 32,1 2 9,1 

odgovor c) 2 7,1 0 0,0 1 3,6 0 0,0 

odgovor d) 2 7,1 3 14,3 1 3,6 0 0,0 

odgovor e) 0,0 0 0,0 0 1 3,6 0 0,0 

odgovor a) in b) 3 10,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

odgovor b) in d) 11 39,3 17 81,0 5 17,9 20 90,9 

odgovor a) in d) 2 7,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

odgovor a), b), c) 2 7,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

odgovor a), b), d) 3 10,7 1 4,8 0 0,0 0 0,0 

Skupaj 28 100,0 21 100,0 28 100,0 22 100,0 

      *Eksperimentalni pristop s pomočjo e - enote 

Pri tem vprašanju so odgovori povezani z rezultati, ki so jih dijaki pridobili z 

eksperimentalnim delom. Pravilno so odgovorili dijaki, ki so obkrožili odgovora b) in d). 

Pri tej nalogi so se pokazale razlike med klasičnim in izkustvenim poukom. Znatno več 

dijakov eksperimentalne skupine, kakor kontrolne, je na vprašanje odgovorilo pravilno. 

Rezultat je v skladu z ugotovitvami raziskav vrste avtorjev (Burke, Greenbowe, Hand, 

2006; Cacciatore, Amado, Evans, et. al., 2008; Furlan, 2009; Rudd, Greenbowe, Hand, et. 

al., 2001; Tarhan & Sezen, 2010; Vrtačnik,  2011a), o pozitivnem vplivu 

eksperimentalnega dela, osredotočenega na laboratorijske aktivnosti, ki temeljijo na 

izkustvu in navodilih, ki združujejo raziskovanje, skupinsko učenje in pisanje, na kvaliteto 

in trajnost znanja. 
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Vprašanje 4: Čemu je služila priprava primerjalnih raztopin znanih koncentracij bakrovih 

ionov na začetku eksperimenta? 

Tabela 15: Analiza odgovorov 

             Frekvenca 

Razred 2 E % 2 F* % 3 E % 3 F* % 

1. Za določanje koncentracij filtratov 
po izvedenih reakcijah obarjanja in 
redukcije. 

8 28,6 7 33,3 15 53,6 20 90,9 

2. Kot nadomestilo za drugo 
aparaturo za določanje koncentracij. 

3 10,7 4 19,0 0 0,0 0 0,0 

3. Za primerjavo barv raztopin. 9 32,1 8 38,1 7 25,0 0 0,0 

4. Da smo ugotovili, kateri reagenti so 
odstranili bakrove ione. 

4 14,3 0 0,0 3 10,7 1 4,5 

5. Brez odgovora. 4 14,3 2 9,5 3 10,7 1 4,5 

Skupaj 28 100,0 21 100,0 28 100,0 22 100,0 

*Eksperimentalni pristop s pomočjo e - enote 

Pri tem vprašanju so bili odgovori zelo raznoliki, vsi pa so bili bolj ali manj pravilni. Za 

smiseln odgovor je bilo potrebno razumevanje osnov kolorimetrije za razlago pomena 

priprave primerjalnih raztopin bakrovih ionov za vrednotenje učinkovitosti metod 

odstranjevanja bakrovih ionov. Relativno majhen delež dijakov eksperimentalne in 

kontrolne skupine na vprašanje ni odgovoril (v 2 E skupini je bilo takih 14,3 %, v 2 F* 

skupini 9,5 %, v 3 E skupini 10,7 % in v 3 F* skupini 4,5 %). Tudi v tem primeru je bilo 

uspešnih več dijakov eksperimentalne, kakor kontrolne skupine.  

90,9 % dijakov eksperimentalne skupine 3 F* je odgovorilo, da je priprava standardnih 

raztopin služila določanju koncentracij filtratov po izvedenih reakcijah obarjanja in 

redukcije. V kontrolni skupini 3 E je 53,6 % dijakov odgovorilo enako, poleg tega jih je 25 

% odgovorilo, da so primerjalne raztopine uporabili za primerjavo barv raztopin, kar je 

smiselno in v resnici enakovredno primerjavi koncentracij filtratov po končanih 

reakcijah. 10,7 % jih je kot razlog navedlo, da so ugotovili, kateri reagenti so bakrove 

ione odstranili, kar ni popolnoma pravilno, saj so učinkovitost metode primerjali glede 

na intenziteto barve filtratov z intenziteto barve primerjalnih raztopin. V eksperimentalni 

skupini 2 F* se je največ dijakov (38,1%) opredelilo, da so s primerjalnimi raztopinami 

primerjali barve raztopin po izvedenih reakcijah, 33,3 % jih pravi da zato, da so lahko 
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določili koncentracije filtratov po izvedenih reakcijah obarjanja in redukcije in 19,0 % da 

so primerjalne raztopine pripravili, ker ni bilo druge aparature za določanje koncentracij.  

Vprašanje št. 5: Katere reagente smo pri vaji uporabili za redukcijo bakrovih ionov? 

Tabela 16: Analiza odgovorov 

Frekvenca 

Razred 2 E % 2 F* % 3 E % 3 F* % 

Al, Zn 18 64,3 17 81,0 23 82,1 21 95,5 

Zn 0 0,0 2 9,5 0 0,0 1 4,5 

NaOH 0 0,0 0 0,0 5 17,9 0 0,0 

Ba(NO3)2, NaOH, KNO3 6 21,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Ba(NO3)2, NaOH, KNO3, 
Zn, Al 

1 3,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Destilirana voda, 
odpadna CuSO4. 

3 10,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Brez odgovora. 0 0,0 2 9,5 0 0,0 0 0,0 

Skupaj 28 100,0 21 100,0 28 100,0 22 100,0 

      *Eksperimentalni pristop s pomočjo e - enote 

Tudi pri odgovorih na to vprašanje so opazne razlike v številu pravilnih odgovorov med 

kontrolno in eksperimentalno skupino dijakov. Kar 95 % dijakov 3 F* razreda in 81 % 

dijakov 2 F*, je na vprašanje odgovorilo pravilno. V kontrolni skupini 3 E je 82,1 % 

dijakov in v 2 E skupini 64,3 % dijakov odgovorilo pravilno. Zanimiv je podatek, da so 

dijaki kontrolne 2 E skupine med reagente za redukcijo navedli destilirano vodo in 

odpadno raztopino CuSO4(aq). V tem primeru se je v kontrolni skupini pojavila enaka 

napaka kot že na po–testu 1 pri dijakih eksperimentalne 2 F* skupine, da so dijaki 

mnenja, da sta destilirana voda in odpadna raztopina CuSO4(aq) tisti, ki povzročata 

reakcijo redukcije. Nasprotno pa dijaki eksperimentalne 2 F* skupine te napake tokrat 

niso ponovili. Primer kaže, kako se napačne predstave lahko zasidrajo kot »znanje«, ki ga 

lahko učitelj opazi le, če pozorno spremlja učence/dijake med eksperimentalnim delom 

in ves čas preverja njihovo znanje in razumevanje. Spencer (2006) ugotavlja, da je pogoj 

za uspešen izkustveni pouk in eksperimentalno delo, da učitelj ves čas ve, kaj se dogaja v 

glavah učencev/dijakov, kar pa je možno samo s premišljeno razpravo in skrbno 

načrtovanim izborom eksperimentov. 
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Vprašanje 6: V katerem primeru reakcija redukcije odstranjevanja bakrovih ionov ni 

potekla? 

Tabela 17: Analiza odgovorov 

Frekvenca 

Razred 2 E % 2 F* % 3 E % 3 F* % 

Al 16 57,1 12 57,1 11 39,3 18 81,8 

Al, KNO3 4 14,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Ba(NO3)2 0 0,0 4 19,0 0 0,0 0 0,0 

KNO3 4 14,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Brez 
odgovora. 

4 14,3 5 23,8 17 60,7 4 18,2 

Skupaj 28 100,0 21 100,0 28 100,0 22 100,0 

                *Eksperimentalni pristop s pomočjo e - enote 

Pri tem vprašanju je bil delež dijakov kontrolne in eksperimentalne skupine pri 2. letniku, 

ki so odgovorili pravilno enak (57,1 %). Velika razlika se je pokazala pri dijakih 3. letnika, 

kjer je odgovorilo pravilno 81,8 % dijakov eksperimentalne skupine in le 39,3 % dijakov 

kontrolne skupine.  

Vprašanje 7: Kaj se je zgodilo v primeru, ko smo neznani koncentraciji bakrovih ionov 

dodali Ba(NO3)2(aq) ? Pomagaj si s tabelo topnosti.  

A) Reakcija ni potekla. 

B) Nastala je težko topna oborina BaSO4. 

C) Raztopina se je razbarvala. 

D) Nastala je težko topna oborina Cu(NO3)2. 

Tabela 18: Analiza odgovorov 

Frekvenca 

Razred 2 E % 2 F* % 3 E % 3 F* % 

Odgovor A 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 4,5 

Odgovor B 21 75,0 12 57,1 13 46,4 16 77,3 

Odgovor C 0 0,0 5 23,8 10 35,7 4 18,2 

Odgovor D 7 25,0 4 19,0 5 17,9 0 0,0 

Skupaj 28 100,0 21 100,0 28 100,0 22 100,0 

             *Eksperimentalni pristop s pomočjo e - enote 
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V eksperimentalni skupini 2 F* je odgovorilo pravilno 57 % dijakov, v kontrolni skupini je 

bil delež dijakov s pravilnimi odgovori višji, 75 %. Razlike med eksperimentalno in 

kontrolno skupino v prid eksperimentalni so se pokazale pri 3. letniku. Kontrolna skupina 

(3 E) je dosegla 46,4 % uspešnost, eksperimentalna (3 F*) 77,3 %. Glede na dejstvo, da so 

imeli dijaki na voljo tabelo topnosti soli in hidroksidov, bi lahko z njeno uporabo pravilno 

odgovorili na to vprašanje v večjem deležu, vendar gre najverjetneje za »inertno 

znanje«, ki ga imamo, vendar ga ne znamo uporabiti v konkretnem primeru (Paul, 1987; 

Whitehead, 1929). 

Vprašanje 8: Dopolni enačbe reakcij in jih uredi. Obkroži tiste, ki se lahko uporabljajo za 

odstranjevanje bakrovih ionov iz odpadne vode. Pripiši produktom agregatna stanja. 

Uporabi tabelo topnosti. 

 a) Ba(NO3)2(aq) + CuSO4(aq)  __________ + __________ 

b) NaOH(aq) + CuSO4(aq)  _________+ __________ 

c) KNO3(aq) + CuSO4(aq)  __________ + __________  

d) NaCl(aq) + CuSO4(aq)  __________ + __________  

Tabela 19: Analiza odgovorov 

Frekvenca 

Razred 2 E % 2 F* % 3 E % 3 F* % 

Dijaki enačbe samo dopolnijo. 4 14,3 1 4,8 0 0,0 3 13,6 

Dijaki enačbe dopolnijo in 
uredijo. 

6 21,4 10 47,6 13 46,4 5 22,7 

Dijaki enačbe dopolnijo, 
uredijo, zapišejo agregatna 
stanja. 

15 53,6 7 33,3 10 35,7 5 22,7 

Dijaki enačbe dopolnijo, 
uredijo, zapišejo agregatna 
stanja, obkrožijo tiste, ki se 
uporabljajo za odstranjevanje 
Cu2+. 

3 10,7 3 14,3 5 17,9 9 40,9 

Skupaj 28 100,0 21 100,0 28 100,0 22 100,0 

*Eksperimentalni pristop s pomočjo e - enote 
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Bistvena razlika med kontrolno in eksperimentalno skupino se je pokazala le pri 3. 

letnikih. Eksperimentalna skupina dijakov (3 F*) je bila uspešna 40,9 %, kontrolna pa le 

17,9 %. V obeh primerih je delež uspešnih dijakov nizek in kaže na to, da dijaki ne 

obvladujejo simbolne ravni in ne znajo uporabljati svojega znanja. Še znatno slabši pa so 

rezultati v 2. letniku, kjer je le 10,7 % dijakov kontrolne (2 E) in komaj nekaj več dijakov 

eksperimentalne (2 F*) skupine 14,3 %, pravilno rešilo to nalogo. Očitno je, da pri pouku 

kemije v naših šolah učitelji premalo povezujejo tri ravni zaznave kemijskih pojmov, kot 

ugotavlja tudi Johnstone (1991).  

Vprašanje 9: Katere ione bi odstranili iz raztopine, če raztopini bakrovega sulfata 

dodamo natrijev hidroksid? 

Tabela 20: Analiza odgovorov 

Frekvenca 

Razred 2 E % 2 F* % 3 E % 3 F* % 

1. Bakrove 10 35,7 4 19,0 11 39,3 15 68,2 

2.Hidroksidne 9 32,1 10 47,6 2 7,1 3 13,6 

3.Sulfatne 0 0,0 0 0,0 14 50,0 0 0,0 

4.Natrijeve 4 14,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

5.Ba(SO4)2 + NaOH  
Na2SO4 + Ba(OH)2 

5 17,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

6.Brez odgovora 0 0,0 7 33,3 1 3,6 4 18,2 

Skupaj 28 100,0 21 100,0 28 100,0 22 100,0 

     *Eksperimentalni pristop s pomočjo e - enote 

Tudi to nalogo je eksperimentalna skupina dijakov 3. letnika (3 F*, 68,2 %) reševala bolje 

od kontrolne (3 E, 39,3 %). Med dijaki 2. letnika pa je kontrolna skupina (2 E ) s 35,7 % 

pravilnih odgovorov presegla eksperimentalno skupino 2 F* (19,0 %). Večina dijakov 

eksperimentalne 2 F* skupine (47,6%) je izbrala nepravilen odgovor, da bi z dodatkom 

natrijevega hidroksida iz odpadne vode odstranili hidroksidne ione. Rezultat kaže na 

slabše razvito funkcionalno pismenost pri mlajši populaciji testirancev, saj očitno 

vprašanja niso prebrali z razumevanjem.  
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Vprašanje 10: Ali lahko uporabljamo raztopino natrijevega klorida za odstranjevanje 

bakrovih ionov? 

Tabela 21: Analiza odgovorov 

Frekvenca 

Razred 2 E % 2 F* % 3 E % 3 F* % 

1. Ne, nastaneta dobro topna 
produkta, ki ju ne moremo ločiti s 
filtracijo. 

18 64,3 10 47,6 16 57,1 18 81,8 

2. Ne, ker ne more izriniti bakra. 0 0,0 0 0,0     4 14,3 0 0,0 

3. Ne, brez pojasnila. 5 17,9 5 23,8    0 0,0 0 4,5 

4. Da, nastane oborina CuCl2. 0 0,0 0 0,0   4 14,3 0 0,0 

5. Da, brez pojasnila. 5 17,9 3 14,3   0 0,0 2 9,1 

6. Dijaki napišejo urejeno kemijsko 
enačbo reakcije. 

0 0,0 0 0,0 4 14,3 1 4,5 

7. Brez odgovora. 0 0,0  3  14,3  0  0,0  1 4,5 

Skupaj 28 100,0 21   100,0    28    100,0     22    100,0 

  *Eksperimentalni pristop s pomočjo e - enote 

Tudi pri tej nalogi je bila podobno kot pri prejšnji, eksperimentalna skupina dijakov 3. 

letnika (3 F*, 81,8 %) boljša od kontrolne (3 E, 57,1 %). Med dijaki drugega letnika je 

kontrolna skupina (2 E, 64,3 %), za več kot 16 % presegla eksperimentalno v številu 

pravilnih odgovorov (2 F*, 47,6 %). Dijaki, ki so odgovarjali napačno niso znali uporabljati 

in pravilno interpretirati podatkov iz tabele topnosti in jih soočiti s konkretno nalogo. 

Psihologi to stanje označujejo kot nezmožnost prenosa znanja. Zelo pogosto se namreč 

dogaja, da so učenci/dijaki sposobni pravilno razmišljati, ne pa tudi svoje zamisli pravilno 

uporabljati (Bransford idr., 1986). Velik izziv za učitelje je v navajanju učencev/dijakov za 

prenos teoretičnega znanja v reševanje praktičnih problemov. 

 

 

 

 



Janežič, L. (2011). Vpliv izvedbe eksperimentalne učne enote na kakovost in trajnost znanja. 
Diplomsko delo. Ljubljana: PeF 
 

54 
 

Vprašanje 11: Cink se je pokazal kot učinkovit reducent za odstranjevanje bakrovih ionov. 

Zakaj cink lahko raztapljamo v klorovodikovi kislini, baker, ki je tik ob cinku v periodnem 

sistemu, pa ne? 

Tabela 22: Analiza odgovorov 

Frekvenca 

Razred 2 E % 2 F* % 3 E % 3 F* % 

1. Na redukcijo vpliva elektrokemijska 
napetostna vrsta ne položaj v 
periodnem sistemu. 

21 75,0 15 71,4 11 39,3 4 18,2 

2. Zn je pred vodikom, Cu je za 
vodikom v elektrokemijski napetostni 
vrsti. 

2 7,1 4 19,0 9 32,1 14 63,6 

3. Ker baker ni topen v HCl. 0 0,0 0 0,0 4 14,3 0 0,0 

4. Ker se je baker nabral na cinku. 4 14,3 0 0,0 0 0 0 0,0 

5. Zaradi vodikovih ionov v HCl. 1 3,6 2 9,5 0 0 0 0,0 

6. Brez odgovora. 0 0,0 0 0,0 4 14,3 4 18,2 

Skupaj 28 100,0 21 100,0 28 100 22 100,0 

*Eksperimentalni pristop s pomočjo e - enote 

Pri tej nalogi sta se pri večini testirancev izoblikovala dva odgovora, od katerega lahko 

enega štejemo kot pravilnega (odgovor je vezan na primerjavo lege bakra in cinka v 

elektrokemijski napetostni vrsti) in enega kot sprejemljivega, saj dijaki pravilno 

ugotovijo, da na redukcijsko sposobnost kovine ne vpliva le lega elementa v periodnem 

sitemu, pač pa elektrokemijska napetostna vrsta. Slednji odgovor je prevladoval med 

dijaki kontrolne skupine v 2. letniku (2 E, 75 %), prvi pa med dijaki eksperimentalne 

skupine v 3. letniku (3 F*, 63,6 %). Primerjava rezultatov pokaže, da je znanje 

eksperimentalne skupine 3 F* kvalitetnejše od eksperimentalne 2 F* skupine in obeh 

kontrolnih skupin 2 E in 3 E. 
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Vprašanje 12: Dopolnite enačbo reakcije in utemeljite nastajanje produktov z uporabo 

elektrokemijske napetostne vrste. 

___Ag(aq) + + ___Cu(s)   ___Ag(s) + ___Cu(aq) 2+: 

 Tabela 23: Analiza odgovorov 

Frekvenca 

Razred 2 E % 2 F* % 3 E % 3 F* % 
1. Cu2+, ki nastane, je v 
elektrokemijski vrsti bolj 
levo od Ag+ . 

12 42,9 6 28,6 14 50,0 17 77,3 

2. Baker izpodrine srebro. 0 0,0 2 9,5 0 0,0 0 0,0 

3. Baker je boljši reducent. 7 25,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

4. Izloči se elementarno 
srebro. 

4 14,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

5. Uredijo samo enačbo, 
brez pojasnila. 

5 17,9 8 38,1 10 35,7 2 9,1 

6. Dijaki ne rešijo enačbe, 
niti ne pojasnijo. 

0 0,0 5 23,8 4 14,3 3 13,6 

Skupaj 28 100,0 21 100,0 28 100,0 22 100,0 
*Eksperimentalni pristop s pomočjo e - enote 

Odgovora št. 1, ki ga je navedla večina dijakov obeh eksperimentalnih in kontrolnih 

skupin ne moremo šteti kot pravilno razlago, ker ni razlaga, pač pa le ugotovitev o legi 

bakrovih in srebrovih ionov v elektrokemijski napetostni vrsti, da je lega povezana z 

oksidacijskimi oz. redukcijskimi sposobnostmi elementov in ionov, iz odgovora ni 

razbrati. Pravilno je razložilo vzrok za potek reakcije le 25 % dijakov kontrolne 2 E 

skupine. Odgovor št. 2, za katerega sta se odločila le 2 dijaka eksperimentalne skupine 2 

F* je napačen oz. površen, ker baker ne izpodrine srebra pač srebrove ione, s tem da jih 

reducira. Dijaki 2 E (14,3 %) skupine, ki so navedli odgovor št. 4 pa niso sposobni 

eksperimentalnih dejstev povezati s teoretično razlago. Vzrok, da so le redki naši dijaki 

sposobni logičnega povezovanja eksperimentalnih opažanj z razlago, na kar opozarjajo 

že rezultati primerjalnih testiranj TIMSS in PISA, je v pristopih k poučevanju kemije, ki so 

še vedno globoko zakoreninjeni v glavah večine učiteljev. Naučiti je treba čim več in to 

po najkrajši poti, kjer je učiteljeva razlaga le redko pospremljena z eksperimentom. 

Ponavljanje na pamet besed učitelja pa je garancija za dobro oceno. Za eksperimente, 

razprave, včasih tudi burne, je škoda časa.  
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VELJAVNOST HIPOTEZ 

1. Hipoteza 

Dijaki eksperimentalne skupine (2 F* in 3 F*) bodo na po-testu 1 dosegli boljše rezultate 

od dijakov kontrolne skupine (2 E in 3 E). 

Hipoteza je zavrnjena, rezultati, ki so jih dijaki dosegli na po-testu 1 so pri kontrolni in 

eksperimentalni skupini izenačeni. Statistično pomembne razlike med skupinama niso 

bile potrjene. Na raven znanja takoj po izvedeni enoti ni vplival pristop.  

2. Hipoteza 

Interaktivno zasnovana učna enota vodi do trajnejšega znanja in poglobljenega 

razumevanja izbrane vsebine.  

Hipotezo lahko sprejmemo. Statistična analiza z uporabo t-testa za odvisna vzorca je 

pokazala statistično pomembne razlike v znanju eksperimentalne in kontrolne skupine 

na ravni signifikantnosti p = 0,004. Dijaki eksperimentalne skupine (2 F* in 3 F*) so na 

zapoznelem po-testu 2 dosegli v povprečju boljše rezultate (58,43 %) od svojih vrstnikov 

v kontrolni skupini (2 E in 3 E), katerih povprečje je bilo 42,17 %.  

3. Hipoteza 

Trajnost in kakovost znanja pridobljenega pri učni enoti ne bo odvisna od predznanja 

dijakov. 

Hipotezo lahko sprejmemo, ker predznanje dijakov ni vplivalo na dosežke dijakov pri po-

testu 2. Na pred-testu so bili dijaki kontrolne 2 E skupine boljši od svojih vrstnikov v 

eksperimentalni 2 F* skupini, kljub temu, so bili na po – testu 2 nekoliko uspešnejši dijaki 

eksperimentalne 2 F* skupine (povprečje 48,34 %) v primerjavi z dijaki kontrolne skupine 

2 E (povprečje 46,43 %). Razlika pa statistično ni pomembna. Dijaki tretjih letnikov so bili 

po predznanju izenačeni. Na zapoznelem po-testu 2 pa so bili v povprečju dosežki 

dijakov eksperimentalne 3 F *skupine (68,53 %) statistično pomembno boljši (t = 4,275, 

p = 0,001) od kontrolne 3 E skupine (37,91 %). 
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4. Hipoteza 

Pri nalogah, kjer bo potrebno odgovore utemeljiti, bo delež pravilnih utemeljitev tako pri 

kontrolni, kakor eksperimentalni skupini majhen. 

Hipoteza je potrjena. Podatki v Tabeli 24 pokažejo, da so bile, z izjemo utemeljitve 10. 

naloge po-testa 2, kjer je nad 47 % dijakov obeh eksperimentalnih in kontrolnih skupin 

podalo pravilno utemeljitev, zakaj za obarjanje bakrovih ionov iz odpadne vode ne 

moremo uporabiti raztopine natrijevega klorida, utemeljitve pri vseh ostalih nalogah 

nepopolne ali nepravilne. 

Tabela 24: Dosežki dijakov pri reševanju nalog na po-testu 1 in po-testu 2, kjer je bilo 
potrebno utemeljiti izbire.  

Frekvenca 

Odgovori 2 E % 2 F* % 3 E % 3 F* % 

5. T1 Ne, barva bi bila preveč 
modra, vzorci bi se na oko težje 
primerjali, rezultati bi bili netočni 
UTEMELJITEV – nepopolna 

0 0,0 0 0,0 16 57,1 7 31,8 

7. T1  Zn, veliko denarja, samo 
poberemo ven, ni onesnaževanja 
UTEMELJITEV (napačna) 

6 21,4 13 61,9 5 17,8 8 36,4 

10. T2. Ne, nastaneta dobro 
topna produkta, ki ju ne moremo 
ločiti s filtracijo. 
UTEMELJITEV - pravilna  

18 64,3 10 47,6 16 57,1 18 81,8 

11. T2 Zn je pred vodikom, Cu je 
za vodikom v elektrokemijski 
napetostni vrsti. 
UTEMLJITEV (nepopolna) 

2 7,1 4 19,0 9 32,1 14 63,6 

12. T2 Baker je boljši reducent. 
UTEMELJITEV (nepopolna) 

7 25,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

 

Tudi delež dijakov, ki je podal utemeljitve je, z izjemo eksperimentalne skupine 3 F*, v 
vseh ostalih skupinah pod 50 %.  
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4 SKLEP 
 

Različni avtorji pojmujejo izkustveni pouk in v sklopu tega eksperimentalno delo na 

različne načine. Nekaj je večini skupno. Izkustveni pouk vodi do kvalitetnejšega in 

trajnejšega znanja učencev/dijakov na vseh stopnjah izobraževanja. Marsikdaj se učitelj 

vpraša, kje naj sploh uporabi eksperimentalni pristop ali na splošno izkustveni pouk in 

odgovor vsem je – povsod. Vsaka tema pa naj bo kemijska, biološka, fizikalna, 

matematična, likovna ali slavistična se lahko pripravi na izkustven način. Morda je 

kemikom, biologom in fizikom lažje, saj še vedno velika večina naravoslovnega znanja 

nastaja izkustveno, na osnovi eksperimentalnega dela, pa vendar lahko tudi druge stroke 

iščejo priložnosti. Oblike izkustvenega pouka so tudi skupinsko delo, projektno delo, 

daljše raziskovanje nekega področja. 

Raziskave kažejo, da postanejo učenci/dijaki ob uporabi izkustvenega pouka bolj 

samozavestni, znajo interpretirati svoje rezultate in poiskati vzroke za napake pri 

izvajanju eksperimentov. Učenci/dijaki so pri takem pouku aktivni in z veseljem 

sodelujejo. Veliko učencev/dijakov ima na prehodu iz osnovne v srednjo šolo težave pri 

kemiji, saj učitelj v gimnaziji zahteva bolj kompleksno mišljenje, predvsem pa je snovi 

veliko več kot v osnovni šoli, zato je potrebno med posameznimi predmeti poiskati 

povezave in podobnosti ter s tem reducirati količino snovi. O tem govori tudi latinski rek: 

»Ponavljanje je mati znanja«. Iskanje in utrjevanje povezav nam omogoča izkustveni 

način poučevanja. Poleg tega smo si ljudje različni, vsak od nas dojema novo snov na 

drugačen način. Nekateri si več zapomnijo, če slišijo, drugi če vidijo, tretji če sami 

naredijo. Teh zadnjih je največ.  

Izkustveni pouk podpira tudi razvoj neodvisnega in kritičnega mišljenja, pozitivnega 

odnosa do stvari in večje zanimanje za naravoslovna področja. Res pa je, da ne glede na 

to, kako so »moderne« metode učinkovite, novi pristopi ne bodo zamenjali starih v 

trenutku. Vzpostaviti se mora ustrezna klima, preden bodo opazne spremembe v načinu 

poučevanja, predvsem pa se morajo učitelji novih metod naučiti, če jih sami v 

izobraževanju niso bili deležni. 
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V empiričnem delu sta bila z dijaki 2. in 3. letnika Gimnazije Ledina preizkušena dva 

pristopa pri obravnavi teme odstranjevanja bakrovih ionov iz odpadnih vod: klasičen 

pristop z učiteljevo razlago in demonstracijo eksperimentov v kontrolni skupini in 

izkustveni pristop pri katerem so dijaki isto temo spoznavali samostojno v kombinaciji e-

enote in laboratorijskega dela v parih – eksperimentalna skupina. Pripravljeni so bili testi 

znanja za ugotavljanje vpliva pristopa na znanje takoj po obravnavi vsebine in po dveh 

tednih od obravnave vsebine. Z zapoznelim po   testom 2 smo preverjali vpliv pristopov 

na trajnost in kakovost znanja.  

Statistično pomembne razlike v znanju med eksperimentalno in kontrolno skupino so se 

pokazale na zapoznelem po   testu 2. Eksperimentalna skupina je dosegla boljše rezultate 

od kontrolne skupine, predvsem so se pomembne razlike pokazale med dijaki tretjih 

letnikov, ki so bili na začetku po predznanju izenačeni. Na po – testu 2 pa so bili dijaki 

eksperimentalne skupine 3 F* bistveno uspešnejši od svojih sovrstnikov, 3 E. Razlike so 

se pokazale tudi med eksperimentalno 2 F* in kontrolno 2 E skupino v 2. letniku, vendar 

so bile razlike v znanju znatno manjše, saj so bili dijaki eksperimentalne skupine, 

nevajeni samostojnega dela, na začetku zmedeni in negotovi v svoje početje, ves čas so 

potrebovali potrditev o svojih odločitvah. Opazovanje dijakov eksperimentalne skupine 

pri delu je pokazalo, da so bili fantje spretnejši in hitrejši od deklet. Dekleta so delala bolj 

počasi, z razmislekom in večkrat želela tudi pojasnila ob delu. 

Pri nalogah, kjer so morali dijaki povezovati znanje in na osnovi pridobljenega znanja 

priti do »novega« znanja, so se tako pri dijakih eksperimentalne, kakor tudi kontrolne 

skupine pokazale težave v razumevanju besedila naloge. Vprašanja, ki so zahtevala 

razlago za dano odločitev so velikokrat ostala le delno izpolnjena. Očitno je, da naša šola 

ne navaja dijakov (celo v gimnazijah) na utemeljevanje odločitev. Delno je vzrok, da 

dijaki niso odgovarjali v skladu s pričakovanji iskati tudi v dejstvu, da testi znanja niso bili 

za oceno, ki je žal še vedno prevladujoči motiv za resno delo in učenje. To pomeni, da je 

raven notranje študijske motivacije med dijaki relativno nizka in da prevladuje 

kontrolirana motivacija, ki jo spodbuja ocena.  

Rezultati, čeprav dobljeni na relativno majhnem vzorcu dijakov, so spodbudni in govorijo 

v prid izkustvenemu pristopu, ki bi ga kazalo vsekakor večkrat uporabljati v naših šolah, 
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da bi tako učencem in dijakom osmišljali učenje kemije in drugih naravoslovnih 

predmetov, ter jih navajali na odgovornost do lastnega znanja. 

Diplomantka meni, da je delo uporabno za vse učitelje, ki se še niso opogumili izvajati 

izkustvenega pouka v svojem razredu, saj jim ponuja rezultate dobre prakse, kako 

povečati trajnost in kakovost znanja. 
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6 PRILOGE: 
 

6.1 Priloga 1: Pred – test 

6.2 Priloga 2: Po – test 1 

6.3 Priloga 3: Po – test 2 

6.4 Priloga 4: Učna priprava »Odstranjevanje bakrovih ionov iz odpadnih vod« 
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6.1 Pred – test 

Ime in priimek: _________________      Razred:______ 

 

1) Naslednjim spremembam dopiši ali gre za oksidacijo ali gre za redukcijo ali pa ni redoks 

spremembe.  

Fe2+  Fe3+ _______________    Cl-  Cl2 _________________ 

Cu  Cu2+ ________________   NO2 N2O4 _______________ 

O2 O3 __________________ 

 

2) Uredi enačbi redoks reakcije in na črte napiši ustrezne formule snovi oziroma elementov. 

___ CuO + ___NH3  ___ Cu + ___H2O + ___ N2 

Formula oksidanta:__________   Ime elementa, ki se reducira: _________ 

Formula reducenta: _________   Ime elementa, ki se oksidira: _________ 

___ Cr2O3 + ___Al  ___Al2O3 + ___Cr 

Formula oksidanta: _________    Ime elementa, ki se reducira: _______ 

Formula reducenta: ________    Ime elementa, ki se oksidira: _______ 

 

3) Dopolni enačbe reakcij, ki potečejo in jih uredi. Pomagaj si z elektrokemijsko napetostno vrsto    

spodaj. 

 

Elektrokemijska napetostna vrsta: Li+/Li, Rb+/Rb, K+/K, Cs+/Cs, Ba2+/Ba, Sr2+/Sr, Ca2+/Ca, Na+/Na, 

Mg2+/Mg, Al3+/Al, Mn2+/Mn, Zn2+/Zn, Cr3+/Cr, Fe2+/Fe, Co2+/Co, Ni2+/Ni, Sn2+/Sn, Pb2+/Pb, 

2H+/H2, Cu2+/Cu, Ag+/Ag, Au3+/Au 

 

Mg + Cu2+ _________________   Cu + K+  ___________________ 

Al + Ag+  ___________________   Zn + K+  ___________________ 
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6.2 Po – test 1 

 

Iskanje učinkovite metode za odstranjevanje bakrovih ionov iz 

odpadnih vod 

Delovni list za preverjanje razumevanja 

 

Ime in priimek:                                                                                 Razred: 

 

 
1. Katere reagente ste uporabili pri poskusu za obarjanje bakrovih ionov? 
 

2. Katere reagente ste uporabili za redukcijo bakrovih ionov? 
 

3. Kako ste vrednotili učinkovitost metod za zmanjšanje koncentracije bakrovih ionov v 
odpadni vodi?  

 

4. V katerem primeru, je filtrat nad oborino potreboval največ časa, da se je zbistril?  
 

  

5. Ali bi lahko raztopine, ki ste jih pripravili za oceno učinkovitosti metod odstranjevanja 
bakrovih ionov, uporabili tudi v primeru, če bi bila koncentracija Cu2+ ionov v odpadni 
vodi,  večja kot v izhodni raztopini iz katerih ste z razredčevanjem pripravili standardne 
raztopine za oceno učinkovitosti metod? Utemeljite svoj odgovor. 

 

 

 
6. Katera metoda odstranjevanja bakrovih ionov se je glede na vaše rezultate pokazala kot 

najbolj učinkovita.  Zapišite enačbo reakcije za to metodo. 
 

 

7. Komentirajte prednosti in slabosti izbrane metode za učinkovito odstranjevanje bakrovih 
ionov iz odpadne vode. 
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6.3 Po – test 2 

 

Ime in priimek: _________________      Razred:______ 

1) Naštejte  reagente, ki  smo jih pri vaji  uporabili za odstranjevanje bakrovih ionov iz 

odpadne vode? 

 

2) Obkroži, s katerimi kemijskimi reakcijami smo skušali odstraniti bakrove ione iz odpadne 

vode? 

a) z oksidacijo bakrovih ionov 

b) z redukcijo bakrovih ionov  

c) z obarjanjem bakrovih ionov         

d) s protolizo                                                                  Halkopirit (CuFeS2) 

e) z nobeno od navedenih reakcij 

 

3) Kateri reagenti so odstranili bakrove ione iz odpadne vode? 

a) Ba(NO3)(aq) 

b) NaOH(aq) 

c) KNO3(aq)                                                    

d) Zn(s) 

e) Al(s)  

 

4) Razložite, čemu je služila priprava serije primerjalnih  raztopin bakrovih ionov z 

razredčevanjem  standardne raztopine znane koncentracije na začetku eksperimenta?  

 

 

5) Katere reagente smo pri vaji uporabili za redukcijo bakrovih ionov? 

 

6) V katerem primeru reakcija redukcije odstranjevanja bakrovih ionov ni potekla? 
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7) Kaj se je zgodilo v primeru, ko smo neznani koncentraciji bakrovih ionov dodali 

Ba(NO3)2(aq)? Pomagaj si s tabelo topnosti. 

A) Reakcija ni potekla. 

B) Nastala je težko topna oborina BaSO4(s). 

C)  Raztopina se je razbarvala. 

D) Nastala je težko topna oborina  Cu(NO3)2(s).  

 

8) Dopolni enačbe reakcij in jih uredi. Obkroži tiste, ki se lahko uporabljajo za odstranjevanje 

bakrovih ionov iz odpadne vode. Produktom pripiši agregatna stanja. Uporabi tabelo topnosti. 

a) Ba(NO3)2(aq) + CuSO4(aq)  __________ + __________ 

b) NaOH(aq) + CuSO4(aq)  _________+ __________ 

c) KNO3(aq) + CuSO4(aq)  __________ + __________ 

d) NaCl(aq) + CuSO4(aq)  __________ + __________  

 

9) Katere ione odstranimo iz raztopine, če raztopini bakrovega sulfata dodamo natrijev 

hidroksid? 

 

 

10) Ali lahko uporabimo  raztopino natrijevega klorida za odstranjevanje bakrovih ionov iz 

raztopine bakrovega sulfata? Utemeljite svoj odgovor. 

 

 

11) Cink se je pokazal kot učinkovit reducent za odstranjevanje bakrovih ionov. Zakaj cink 

lahko raztapljamo v klorovodikovi kislini, baker, ki je tik ob cinku v periodnem sistemu, pa ne? 
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12) Dopolnite enačbo reakcije in utemeljite nastajanje produktov z uporabo elektrokemijske 

napetostne vrste. 

___ Ag+ (aq) +  ___ Cu  (s)   ___ Ag (s)  + ___Cu2+ (aq) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektrokemijska napetostna vrsta: Li+/Li, Rb+/Rb, K+/K, Cs+/Cs, Ba2+/Ba, Sr2+/Sr, Ca2+/Ca, Na+/Na, 

Mg2+/Mg, Al3+/Al, Mn2+/Mn, Zn2+/Zn, Cr3+/Cr, Fe2+/Fe, Co2+/Co, Ni2+/Ni, Sn2+/Sn, Pb2+/Pb, 

2H+/H2, Cu2+/Cu, Ag+/Ag, Au3+/Au 
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6.4 Pril g  4: Učn   ri r v  »Odstr njev nje b kr vih i n v i  

 d  dnih v d«  vt rice M. Vrt čnik (2010). 

 

Enota je zasnovana kot kombinacija e-enote in laboratorijskega dela.  

Cilj enote:  

 kolorimetrična ocena učinkovitosti uporabe reakcij obarjanja in redukcije 
za odstranjevanje bakrovih ionov iz odpadnih vod. 

Kompetence: 

 sposobnost postavljanja hipotez o možnih produktih reakcij bakrovih 
ionov s solmi in hidroksidi ter kovinami ob uporabi tabele topnosti soli in 
hidroksidov v vodi in tabele elektrokemijske redoks vrste, 

 sposobnost izvajanja poskusov po navodilih za eksperimentalno 
preverjanje hipotez, 

 sposobnost uporabe očesa kot inštrumenta za oceno koncentracije snovi 
v vodni raztopini na osnovi intenzitete obarvanosti raztopine, 

 sposobnost kritičnega vrednotenja eksperimentalnih rezultatov in 
opredeljevanja prednosti in pomanjkljivosti izbranih metod. 

Predznanje: 

 ionske reakcije in zapisi enačb reakcij, 

 oksidacija in redukcija, 

 elektrokemijska redoks vrsta.  
Reagenti in potrebščine: 

 Odpadna voda, ki vsebuje bakrove ione (koncentracija od 0,3 -0,45 mol/L) 

 Standardna raztopina CuSO4(aq) – 0,50 mol/L  

 Ba(NO3)2(aq) – 1 mol/L 

 NaOH(aq) – 1 mol/L 

 KNO3(aq) – 1 mol/L 

 Al folija 

 Cinkove granule (male)  

 Blistri 

 Deionizirana voda 

 Epruvete in stojalo 

 Kapalne stekleničke  

 Steklene palčke 

 Trije manjši liji 

 Filtrirni papir 

 Posode za odpadke 
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Podatki: 

Tabela: Topnost snovi 

Snov  Topnost v vodi  

Ba(NO3)2  79 g/L (20
o 

C) 

BaSO4 netopen 

CuSO4.5 H2O 316 g/L (20
o
 C) 

Cu(NO3)2 topen 

NaOH 1,1 kg/L 

Na2SO4 2680 g/L 

Cu(OH)2 2,5 mg/L (25
o
 C) 

KNO3 357 g/L 

K2SO4 11 g/L (20
o
 C) 

Al2(SO4)3 870 g/L 

ZnSO4 topen 

 

Tabela: Elektrokemijska redoks vrsta 

Kovina/kation E° (volti) 

Litij/Li
+
 -3.03 

Kalij/K
+
 -2.92 

Kalcij/Ca
2+

 -2.87 

Natrij/Na
+
 -2.71 

Magnezij/Mg
2+

 -2.37 

Aluminij/Al
3+

 -1.66 

Cink/Zn
2+

 -0.76 

Železo/Fe
2+

 -0.44 

Svinec/Pb
2+

 -0.13 

Vodik/H
+
 0 

Baker/Cu
2+

 +0.34 

Srebro/Ag
+
 +0.80 

Zlato/Au
3+

 +1.50 

 

Konteks in naloga – delo z e-enoto 

Problemi onesnaževanja vodotokov s težkimi kovinami. Odstranjevanje težkih kovin iz 

industrijskih odpadnih vod in ostankov šolskega eksperimentalnega dela.  

 

 

 



Janežič, L. (2011). Vpliv izvedbe eksperimentalne učne enote na kakovost in trajnost znanja. 
Diplomsko delo. Ljubljana: PeF 
 

79 
 

Eksperimentalno delo 

Priprava primerjalnih raztopin CuSO4(aq) znane koncentracije 

Dijaki dobijo v eni kapalni steklenički standardno raztopino CuSO4(aq) in v drugi 

deionizirano vodo. V vdolbinicah blistra pripravijo z razredčevanjem standardne 

raztopine devet primerjalnih raztopin bakrovega sulfata s koncentracijo od 0,056 mol/L 

do 0,50 mol/L, v deseti vdolbinici je deionizirana voda. Razredčujejo po shemi v tabeli. 

Tabela: Postopek razredčevanja  

Raztopine 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Slepa 

CuSO4 (aq)  
kapljice 

1  
 

2 3 4 5 6 
 
7 8 9  

Deionizirana 
voda, 
kapljice 

8  7 6 5 4 3 2 1 0 9 

c mol/L 
 

0,056 0,111 0,167 0,222 0,278 0,333 0,389 0,444 0,5 0,0 

 

Pričakovani rezultat za učitelja 

 

Slika: Primerjalne raztopine Cu2+ ionov znane koncentracije 
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Odstranjevanje bakrovih ionov iz odpadne vode – delo poteka v laboratoriju 

V šestih epruvetah dijaki pripravijo reakcijske mešanice po shemi v tabeli. 

Tabela: Priprava reakcijskih mešanic 

Epruvete/ 
reagenti 

1. 
Ba(NO3)2(aq) 

2. 
NaOH(aq) 

3. 
KNO3(aq) 

4. 
Zn(s) 

5. 
Al(s) 

6. 
Primerjalna 

Volumen/masa 
[mL] oz. [g] 

4  4  4  2g* 0,5 g*  

Voda [mL] 0 0 0 4 4 4 

Cu2+(odp) [mL] 6 6 6 6 6 6 

*Uporabite majhne granule Zn, da je reakcijska površina čim večja. V primeru Al 

uporabite Al-folijo, ki jo zmečkajte, da bo površina kar največja.  

Vsebino epruvet pretresejo in počakajo 10-15 minut, da reakcije potečejo. 

Pričakovani rezultati  za učitelja 

 

Slika: Reakcije odstranjevanja Cu2+ ionov iz odpadne vode 

V nadaljevanju dijaki pripravijo šest kapalnih stekleničk in jih označijo od 1 do 6. Po 

končanem obarjanju in redukciji  prefiltrirajo filrate 1., 2. in 4. epruvete v kapalne 

stekleničke, bistre raztopine pa samo prelijejo v kapalne stekleničke.  

V vdolbinice svežega blistra dodajo po 9 kapljic vsakega od filtratov. 
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Ocena učinkovitosti metod odstranjevanja bakrovih ionov – delo v e-učilnici 

Vrednotenje učinkovitosti metod odstranjevanja bakrovih ionov iz odpadne vode 

izvedejo dijaki kolorimetrično, kot inštrument za oceno intenzitete barve uporabijo oko. 

Primerjajo intenziteto modre barve filtratov s primerjalnimi raztopinami CuSO4(aq) 

znane koncentracije in tako ocenijo koncentracijo Cu2+ ionov v posameznih filtratih. Tista 

metoda odstranjevanja, pri kateri je v filtratu ocenjena najnižja koncentracija Cu2+ ionov, 

je očitno najbolj učinkovita. 

Pričakovani rezultati za učitelja 

 

Slika: Kolorimetrično primerjanje, z uporabo očesa, intenzitete modre barve filtratov 

(desni blister) s primerjalnimi raztopinami Cu2+ ionov znane koncentracije (levi blister) 

Intenziteta modre barve v vdolbinici desnega blistra, ki je označena s številko 2 (kot 

reagent za odstranjevanje bakrovih ionov je bila v tem primeru uporabljena raztopina 

natrijevega hidroksida), je najmanjša, primerljiva je z intenziteto modre barve v prvi 

vdolbinici blistra na levi strani (spodnja vrsta). Koncentracija Cu2+ ionov je v tem primeru 

približno 0,056 mol/L.  

Dijaki izpolnijo delovni list Rezultati. 

Preverjanje razumevanja in ocenjevanje 

Razumevanje preverijo dijaki z interaktivnimi nalogami, ki so vključene v e-enoto. V 

zaključku morajo dijaki doma izpolniti še delovni list Ocena učinkovitosti metod 

odstranjevanja in preverjanje razumevanja, ki ga dobijo v e-enoti. Delovni list skopirajo 

na trdi disk svojega računalnika, izpolnijo in po e-pošti ali osebno oddajo učitelju v 

oceno. 

Posebnost 

Pri ocenjevanju zadnjega delovnega lista morate biti zlasti pozorni na oceno prednosti in 

pomanjkljivosti metode odstranjevanja bakrovih ionov z natrijevim hidroksidom, ki se bo 

pokazala kot najbolj učinkovita. Pričakujemo, da bodo dijaki kot prednost navedli 

dejstvo, da je metoda hitra, reagent pa dostopen in poceni, zato je seveda njena 
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uporaba vabljiva. Vendar ima metoda vrsto pomanjkljivosti: (1) voluminoznost oborine 

Cu(OH)2, ki predstavlja problem pri odlaganju, hkrati pa ima visoko vsebnost bakra, ki ga 

je škoda enostavno zavreči, (2) bazičnost filtrata, ki ga je potrebno pred izpustom v 

okolje nevtralizirati, kar terja uporabo dodatnega reagenta in postopka, kar podraži in 

podaljša postopek.   

Razgovor – priporočen po končanju enote 

V razgovoru z dijaki se pogovorimo o rezultatih  vseh uporabljenih metod za 

odstranjevanje bakrovih ionov in njihovih posebnostih. Od dijakov želimo dobiti 

odgovor, zakaj Ba(NO3)2(aq) in KNO3(aq)  ne moremo uporabljati kot obarjalna reagenta 

za odstranjevanje bakrovih ionov. Uporabimo prvi del e-enote »Postavljanje hipotez«. 

Ob rezultatih  reakcije redukcije z granulami cinka in Al-folijo se kaže pogovoriti o 

uporabi elektrokemijske redoks vrste za napoved smeri poteka redoks reakcije, o vplivih 

površine kovine na učinkovitost reakcije, o prednostih – reciklaža bakra, o ionih Zn2+ in 

Al3+, ki nadomestijo Cu2+ ione v filtratu, o njihovi toksičnosti in vplivih na okolje.  

Ena od možnih didaktičnih izvedb e-enote 

Učno enoto začnemo v e-učilnici, kamor prinesemo tudi pladnje z blistri, kapalnimi 

stekleničkami z deionizirano vodo in standardno raztopino bakrovega sulfata, zaščitnimi 

rokavicami in očali. Dijaki delajo v parih. Najprej si ogledajo uvodni del e-enote in se tako 

seznanijo s problemom in nalogo. Pri tem preverimo, ali so razumeli problem in nalogo, 

ki jih čaka v nadaljevanju. Sledi postavljanje hipotez o možnih produktih reakcij med 

bakrovimi ioni v odpadni vodi in reagenti za njihovo odstranjevanje. Hipoteze dijaki 

preverijo z uporabo interaktivnih nalog v e-enoti. Hipoteze temeljijo na razumevanju 

poteka ionskih in redoks reakcij. Dijakom sta v pomoč tabela »Topnost snovi  v vodi« in 

tabela »Elektrokemijska redoks vrsta«. 

Nato izvedejo prvi del eksperimenta – po shemi v e-enoti pripravijo z razredčevanjem 

primerjalne raztopine Cu2+ ionov znanih koncentracij.  

Drugi del poskusa poteka v laboratoriju. Pri tem učitelj poskrbi, da so dijaki predhodno 

dobili delovni list »Metode odstranjevanja bakrovih ionov«. Po končanem poskusu, 

prinesejo dijaki blister s filtrati v računalniško učilnico in nadaljujejo z izpoljnjevanjem 

delovnega lista »Rezultati« ter interaktivno preverijo razumevanje. Doma izpolnijo še 

zadnji delovni list »Vrednotenje rezultatov in preverjanje razumevanja«, ki ga oddajo 

učitelju v oceno. 
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Odstranjevanje bakrovih ionov 

Delovni list 

Priprava reakcijskih zmesi 

Potrebščine: 

 6 epruvet 

 stojalo 

 liji 

 filtrirni papir 

 kapalne stekleničke z nastavki 

 stojalo 

 

Shema priprave reakcijskih zmesi: 

Reagenti  Ba(NO3)2 (aq) NaOH(aq)  KNO3(aq) Zn(s)    Al(s)     Cu2+odpadna 

V (mL) oz. g reagenta 4 mL 4 mL 4 mL 2 g 0,5 g - 

V (mL) vode  0 0 0 4  4  4  

V (mL) Cu2+(odpadna)  6  6  6  6  6  6 

 

Vsebino epruvet pretresite. Počakajte 15 - 20 minut, da se filtrati nad oborinami 

zbistrijo. Filtrirajte vsebino 1. in 2. epruvete (oborine), po potrebi tudi 4. epruvete (delčki 

cinka) v označene kapalne stekleničke. Bistre raztopine samo prelijte v kapalne 

stekleničke. 

V jamice svežega blistra dodajte po 9 kapljic filtratov, v zadnjo jamico pa devet kapljic 

izhodne odpadne raztopine bakrovega sulfata.  

Preostanke reakcijskih zmesi razredčite z vodo, zmešajte in vsebino prelijte v posebej 

pripravljeno posodo za odpadke. 
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Rezultati 

Delovni list 

 

V tabelo vpišite ocenjene koncentracije Cu2+ ionov v filtratih po uporabi različnih metod 

odstranjevanja  bakrovih ionov iz odpadne vode.  

 

Uporabljeni 
Reagenti 

1. 
Ba(NO3)2(aq) 

2. 
NaOH(aq) 

3. 
KNO3(aq) 

4. 
Zn(s) 

5. 
Al(s) 

c [mol/L] Cu2+ 

v filtratih 
 

                                  

 

 


