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POVZETEK 

Magistrsko delo celostno obravnava trojno naravo pojma kemijska vez s poudarkom na 

submikroskopski ravni. S pojmom kemijska vez se učenci v Sloveniji srečajo v osmem 

razredu osnovne šole v tematskem sklopu povezovanje delcev/gradnikov. Zaradi abstraktnosti 

pojma kemijska vez je pomembno, da se pri učencih spodbuja učenje na makroskopski, 

submikroskopski in simbolni ravni, saj je tak način dela ključnega pomena za oblikovanje 

ustreznega mentalnega modela o kemijski vezi pri učencih. Pri gradnji mentalnega modela so 

učencem v pomoč učiteljeva razlaga, dodatna razlaga v učbeniku in utrjevanje oz. preverjanje 

osvojenega znanja z nalogami v delovnem zvezku oz. nalogami, ki jih da učitelj. Kljub 

celostnemu pristopu k učenju abstraktne kemijske vezi se pri učencih pojavijo različna 

napačna razumevanja o delcih in kemijski vezi. S tem namenom je v empiričnem delu 

narejena deskriptivna analiza v Sloveniji veljavnih učbenikov in delovnih zvezkov, ki 

preverja vključenost submikroskopske ravni v razlago in utrjevanje pojma kemijska vez. 

Posebej za to raziskavo  je bil oblikovan trodelni preizkus znanja, ki je preverjal razumevanje 

pojmov, povezanih s kemijsko vezjo na submikroravni, in razvita morebitna napačna 

razumevanja pri devetošolcih (starih v povprečju 14 let). Ugotovitve analize učnega materiala 

kažejo, da je v učbenikih, še posebej pa v delovnih zvezkih, najbolj zastopana simbolna raven. 

Sledita ji submikroskopska, makroskopska raven in kombinacija submikroskopske in 

simbolne ravni. Ugotovitve iz pridobljenih podatkov preizkusa znanja pa kažejo, da učenci 

bolje razumejo kemijsko vez na simbolni ravni kot na submikroskopski ravni. Pri čemer so 

bolj samozavestni in tudi bolj uspešni pri reševanju nalog na temo kovalentne vezi kot na 

temo ionske vezi. Pomanjkanje znanja in posledično večja neuspešnost pri reševanju se je 

pokazala pri nalogah, ki vsebujejo učencem manj znane slike modelov submikroskopskih 

predstavitev in zato po Bloomu sodijo na višjo raven kognitivnih znanj. Pridobljeni podatki 

kažejo tudi, da imajo učenci težave pri pretvarjanju med prezentacijami, kar povzroča 

neustrezno oblikovane mentalne modele. Omenjene ugotovitve so ključnega pomena za 

osnovnošolske učitelje kemije, saj odkrivajo področja, ki učencem povzročajo največ težav. 

Naloga učitelja je prilagoditi svoje učne ure učencem na način, da dosežejo kar najvišje 

stopnje razumevanja.  

 

Ključne besede: kemija, devetošolci, submikroskopska raven, kemijska vez, napačna 

razumevanja. 

  



Klun, T., Razumevanje trojne narave kemijske vezi na submikroskopski ravni 

III 
 

SUMMARY 

The master’s thesis addresses three definitions of chemical bond with particular emphasis on 

the sub-microscopic level in a comprehensive manner. Slovenian pupils are taught about 

chemical bond for the first time in the eighth grade of primary school as part of learning about 

the connection between particles. Due to the abstract nature of the notion chemical bond, it is 

essential that pupils are encouraged to learn about the topic on the macroscopic, 

sub-microscopic and symbolic level as this is crucial for them to develop an appropriate 

mental model regarding the chemical bond. The teacher’s explanations, additional explanation 

in the coursebook as well as consolidation and examination of acquired knowledge using the 

exercises provided in the workbook or by the teacher help pupils to form the mental model. 

Despite an integrated approach to learning about the abstract nature of chemical bond, there 

are still various misconceptions about the particles and chemical bond among pupils. To this 

end, the empirical part consists of a descriptive analysis of coursebooks and textbooks 

available in Slovenia on the inclusion of the sub-microscopic level in the explanation and 

consolidation of the notion chemical bond. We created a three-part test to examine the 

understanding of the notions regarding chemical bond on the sub-micro level and potential 

misconceptions of ninth grade pupils (on average aged 14). The findings of the teaching 

material analysis show that the symbolic level is the most common level in coursebooks and 

textbooks in particular, followed by the sub-microscopic and macroscopic level and the 

combination of the sub-microscopic and symbolic level. However, the data obtained from the 

test show that pupils have a better understanding of the chemical bond on the symbolic level 

than on the sub-microscopic level. They are also more confident and successful in completing 

the tasks regarding the covalent bond than the ionic bond. Lack of knowledge and, 

consequently, a low level of success have been shown in tasks which include less well-known 

pictures of sub-microscopic models and, according to Bloom, therefore belong to a higher 

level of cognitive knowledge. The data also indicate that pupils have difficulty in 

transforming the models between the presentations, which causes unsuitable mental models. 

These findings are essential for primary school chemistry teachers as they are revealing the 

areas that cause the most problems to the pupils. The duty of the teacher is to adapt their 

classes to the pupils’ needs in order to attain the highest level of comprehension.  

 

Keywords: chemistry, ninth grade pupils, sub-microscopic level, chemical bond, 

misconceptions. 
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1 Uvod 

Kemija je zelo abstraktna veda in učenci se z njo srečajo v osmem razredu osnovne šole. 

Skozi vsebine, da so vse snovi iz delcev, preko atoma in periodnega sistema pridejo do 

poglavja povezovanje delcev. Tema povezovanje delcev se osredotoča predvsem na kemijske 

vezi, med katerimi se na stopnji osnovnošolskega izobraževanja učenci seznanijo le z ionsko 

in kovalentno vezjo. Učencem, ki so se šele pred kratkim učili o atomih in periodnem sistemu 

elementov, je lahko področje kemijske vezi zelo težko razumljivo in pogosto predstavlja 

težave tudi pri nadaljnjem učenju kemije. Razumevanje pojma kemijske vezi je ključno za 

nadaljnje učenje kemije.   

Trendi poučevanja kemijskih vsebin se v zadnjih letih zelo spreminjajo, še posebej 

abstraktnih, kot je kemijska vez. Rezultati raziskave, ki sta jo izvedla Devetak in Glažar 

(2012), kažejo, da imajo študentje na fakulteti težave z razumevanjem temeljnih pojmov v 

kemiji. Napačna razumevanja se pokažejo skozi naloge, kjer se od učencev zahteva 

razumevanje abstraktnih pojmov, npr. kemijska vez na submikroskopski ravni ali, drugače 

rečeno, na ravni delcev.  Učenci in kasneje študentje z delčnega modela ne prepoznajo delcev, 

ki sodelujejo pri tvorbi kemijske vezi, težave pa imajo tudi pri pojasnjevanju, zakaj sodelujejo 

ravno določeni delci pri tvorbi specifične kemijske vezi. Posledica nepopolnega razumevanja 

kemijskih pojmov na ravni delcev se pri učencih kažejo v velikem številu razvitih napačnih 

razumevanj.  

V magistrskem delu je podrobneje predstavljen STRP model, ki upošteva trojno naravo 

kemijskega pojma, ki omogoča ustrezno razvijanje mentalnega modela nekega pojma v 

procesu učenja kemije. Mentalni model je vsota posameznikovega razumevanja pojma na 

makroskopski, submikroskopski in simbolni ravni (Devetak, 2012). Na ustrezno oblikovanje 

učenčevega mentalnega modela vplivata tudi učni proces (učni načrt, način poučevanja) in 

učno gradivo (učbenik, delovni zvezek). Zato je zelo pomembno, kako je oblikovana učna ura 

in kakšna učna gradiva so pri tem uporabljena. V Sloveniji imamo velik izbor različnih 

učbenikov in pripadajočih delovnih zvezkov, ki se med seboj razlikujejo. Razlike se kažejo 

predvsem v razlagah abstraktnih pojmov in vključenosti submikro- ravni v omenjene razlage. 

Posledično so razlike tudi v delovnih zvezkih, ki od učencev zahtevajo več definicij in 

simbolnega razumevanja kot razumevanja delčnih modelov. Da bi ugotovili, ali učenci 

razvijejo napačna razumevanja tako, da imajo nepopolno ali napačno oblikovan mentalni 

model, je bil za devetošolce oblikovan preizkus znanja na temo kemijske vezi. Preizkus 

znanja preverja učenčevo razumevanje submikroskopske in simbolne ravni razumevanja 

kemijske vezi in pojavnost morebitnih napačnih razumevanj.  
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2 Teoretična izhodišča 

2.1 Učni načrt 

Učenci se tekom izobraževanja v osnovni šoli s kemijo srečajo v osmem razredu.  Eno izmed 

poglavij je tudi povezovanje delcev/gradnikov, ki zajema pojme o  kemijski vezi. Učni načrt 

je pomemben za učitelje, saj so v njem zapisani cilji, ki jih morajo učenci doseči ob zaključku 

šolanja. Zaradi njegove temeljnosti v pedagoškem procesu so v nadaljevanju tega 

magistrskega dela predstavljena najprej splošna področja, nato pa še specifično področje 

povezovanja delcev.  

Učni načrt za kemijo v osmem razredu devetletne osnovne šole je razdeljen na poglavja:  (1) 

opredelitev predmeta, (2) splošni cilji, (3) operativni cilji in vsebine, (4) standardi znanja  in 

(5) didaktična priporočila, ki so naprej razdeljena še na več podpoglavij. Med navedenimi 

poglavji sta prvi dve bolj splošno usmerjeni na predmet kot celoto, drugi trije pa obravnavajo 

kemijske vsebine po tematskih oz. vsebinskih sklopih (Bačnik idr., 2011). 

Učni načrt opredeljuje kemijo kot temeljno naravoslovno in eksperimentalno vedo, ki 

preučuje snovi (zgradbo, lastnosti in spremembe). Na osnovi izkustvenega, eksperimentalno-

raziskovalnega in problemskega pristopa učenci razvijajo naravoslovno pismenost, ki 

pripomore k aktivnemu in odgovornemu delovanju v družbi (Bačnik idr., 2011). Splošni cilji 

predmeta kemija, ki so navedeni v učnem načrtu, so tesno povezani s samo opredelitvijo 

predmeta, saj obsegajo razumevanje zgradbe, lastnosti in uporabo snovi, proučevanje 

kemijskih procesov v naravi, varno uporabo snovi in vpliv določenih snovi na okolje, 

eksperimentalno-raziskovalne veščine (tudi kritično mišljenje in ustvarjalnost), kemijsko in 

naravoslovno pismenost in uporabo IKT kot pripomočka pri oblikovanju prostorskih predstav 

(Bačnik idr., 2011).   

V skladu s temo magistrskega dela, ki obravnava učenčevo razumevanje kemijske vezi na 

submikro ravni, je v nadaljnjih treh sklopih podrobneje predstavljeno le področje povezovanja 

delcev (Bačnik idr., 2011).  

2.1.1 Operativni cilji 

Operativni cilji so usmerjeni v učenca, saj navajajo, česa naj bi se učenci naučili oz. razumeli 

v okviru obravnave določenega vsebinskega sklopa. Sočasno učni načrt predlaga tudi vsebine, 

skozi katere bo učenec že omenjene operativne cilje lahko dosegel. 

V sklopu vsebine o povezovanju delcev/gradnikov je pet učnih ciljev. To so: (1) razumejo 

nastanek ionske vezi; (2) razumejo nastanek kovalentne vezi; (3) na preprostih primerih 

razlikujejo med polarno in nepolarno vezjo; (4) na preprostih primerih razlikujejo med 

nastankom ionske vezi/ionske spojine (kristala) in kovalentne vezi/molekule ter (5) znajo na 

podlagi kemijske zgradbe primerjati izbrane lastnosti ionskih snovi z lastnostmi kovalentnih 

spojin.  

S prvim in drugim ciljem je tema magistrskega dela natančno definirana znotraj širšega pojma 

kemijske vezi. Kemijska vez je pojem, ki poleg ionske in kovalentne vezi (osnovna šola) 

zajema tudi kovinsko vez, Van der Waalsove vezi in vodikovo vez (srednja šola) (Bukovec, 

2009). Peti cilj poudarja uporabo različnih modelov, animacij in submikroskopskih prikazov, 

ki so učencem v pomoč pri razvoju prostorskih predstav, sposobnosti opazovanja in uporabi 

eksperimentalno-raziskovalnega pristopa. S tem pa dosežejo tudi splošni cilj, ki navaja 

učenčevo razumevanje soodvisnosti zgradbe, lastnosti in uporabe snovi (Bačnik idr., 2011). 

Predlagane vsebine za dosego ciljev, povezanih s kemijsko vezjo, so: (1) ionska vez: ionske 

spojine/kristali, (2) kovalentna vez: skupni/vezni elektronski par; enojne, dvojne in trojne 

vezi; polarna in nepolarna kovalentna vez, (3) izbrane lastnosti ionskih in kovalentnih spojin 

(npr. topnost, električna prevodnost idr.) (Bačnik idr., 2011).  
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2.1.2 Standardi znanja 

Namen poglavja standardi znanja je podati osnovne smernice učiteljem kot pomoč pri 

poučevanju in preverjanju znanja izbranih vsebin. V začetnem delu poglavja so navedeni 

splošni standardi znanja, med katerimi izpostavimo dva standarda; (1) učenec zna uporabljati 

zbirke modelov za sestavljanje enostavnih molekul in razume preproste submikroskopske 

prikaze in (2) učenec zna uporabljati podatke iz različnih informacijskih virov z IKT 

(poljudno strokovna literatura, svetovni splet, zbirke podatkov idr.), jih ustrezno uporabiti in 

predstaviti (npr. pri izdelavi seminarskih nalog, plakatov, projektnem delu, raziskavi itd.). 

Standarda sta med seboj povezana, saj lahko učenec različne modele in submikro predstavitve 

najde prav s pomočjo IKT tehnologije (Bačnik idr., 2011). 

Poglavje standardi znanja ima učno vsebino osmega razreda devetletne osnovne šole 

razdeljeno enako kot poglavji operativni cilji in vsebine. Navedeni so štirje standardi znanja, 

navajamo pa le dva, ki pripadata že predhodno izpostavljenim učnim ciljem: (1) razlikuje med 

ionsko in kovalentno vezjo oziroma ionsko spojino/kristalom in molekulo in (2) zna povezati 

lastnosti izbranih snovi z zgradbo snovi in obratno (Bačnik idr., 2011). 

2.1.3 Didaktična priporočila 

Poglavje o didaktičnih priporočilih je namenjeno le učiteljem. Kljub temu so v njem opisana 

priporočila za izvedbo pouka kemije, ki jih bomo v nadaljevanju povezali s sodobnejšimi 

pristopi poučevanja.  

Učenci so na tej starostni stopnji že sposobni kompleksnejšega mišljenja, zato je zelo 

pomembno, da jim kemijo prek poučevanja v razredu približamo in ne oddaljimo. Učenci se s 

kemijskimi vsebinami srečajo že pri predmetih spoznavanje okolja, naravoslovje in tehnika in 

pri naravoslovju, v okviru katerega so teme že oblikovane v sklope, imenovane kemija, 

biologija in fizika. Kljub temu avtorji učnega načrta poudarjajo, da mora vpeljava 

strokovnega izrazoslovja potekati počasi, od znanega k neznanemu. Enako kot pri 

izrazoslovju tudi pri izbiri primerov uporabljamo enako pravilo: najprej uporabimo primere, 

ki so učencem že znani, nato pa postopoma prehajamo na težje oz. zahtevnejše primere 

(Bačnik idr., 2011). 

Didaktična priporočila so učitelju v pomoč tudi pri oblikovanju učne ure, ki je prilagojena  

učencem, ki niso naravoslovno usmerjeni. V ta namen didaktična priporočila vsebujejo tudi 

del, imenovan prostorske predstave, vizualizacijski modeli in IKT. V omenjenem sklopu učni 

načrt poudarja pomembnost uporabe treh ravni kemijskega pojma (makroskopsko, 

submikroskopsko in simbolno raven), pomembnost uporabe animacij in modelov. Pri tem 

imajo animacije in modeli vlogo, da povezujejo vse tri ravni med seboj oz. olajšajo prehode iz 

ene ravni v drugo (Bačnik idr., 2011). Pri njihovi uporabi pa ne smemo pozabiti na njihove 

omejitve, prednosti in slabosti, saj njihova uporaba spodbuja tudi razvoj analognega mišljenja 

(Bačnik idr., 2011).  
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2.2 Trojna narava kemijskega pojma 

2.2.1 STRP model 

Kemija je naravoslovna veda, ki poleg fizike in biologije vsebuje veliko abstraktnih in 

kompleksnih pojmov. Abstraktnost in kompleksnost naravoslovnih, v nadaljevanju kemijskih 

pojmov povzročata težave tako učiteljem kot tudi učencem (De Jong, Blonder, & Oversby, 

2013; Devetak, 2012). Pri iskanju načinov, ki olajšajo poučevanje in učenje, si pomagamo z 

didaktičnimi priporočili, ki so navedeni v  učnem načrtu. Didaktična priporočila navajajo, da 

je za pravilno razumevanje in trajnost  osvojenega znanja pomembna uporaba makroskopske, 

submikroskopske in simbolne ravni kemijskega pojma (Bačnik idr., 2011). Z uporabo makro, 

submikro in simbolne ravni se strinjajo tudi  Halim, Ali, Yahaya in Said (2013), Taber, 

Tsaparlis in Nakiboğlu (2012) in drugi. Vse tri omenjene ravni se morajo povezati med seboj, 

da se lahko oblikuje ustrezen mentalni model nekega kemijskega pojma. 

Prvi model trojne narave kemijskega pojma je oblikoval Johnston leta 1982. Johnston je vse 

tri ravni kemijskega pojma (makroskopska, submikroskopska in simbolna raven) povezal v 

trikotnik in oblikoval model (Johnstone, 1982 v Devetak, 2012). Johnstonov model so kasneje 

različni avtorji spreminjali in nadgrajevali z dodajanjem elementov. Eno izmed nadgradenj 

Johnstonovega izvornega modela je oblikoval Devetak (2005) in ga poimenoval model 

soodvisnosti treh ravni naravoslovnih pojmov ali krajše STRP model. STRP model je od 

izvornega Johnstonovega modela ohranil le makroskopsko, submikroskopsko in simbolno 

raven, ki pa niso več samostojne ravni (vsaka na svojem ogljišču trikotnika), ampak 

soodvisno povezane ravni med seboj (prekrivajoči krogi) (Devetak, 2012). Poenostavljeno 

povedano, razumevanje vsake ravni posebej in povezanosti med njimi oblikuje ustrezen 

mentalni model učenca o nekem kemijskem pojmu.  

 

Shema 1: Model soodvisnosti treh ravni kemijskega pojma (Devetak, 2005). 

2.2.1.1 Definicija mentalnega modela 

Na osnovi raziskav, ki so bile izvedene pri učencih na različnih stopnjah izobraževanja kemije 

(osnovnošolci, dijaki, študentje, itd.), so avtorji (raziskovalci) različno definirali mentalni 

model. Devetak (2012) ga definira kot miselno predstavitev, ki si jo posameznik oblikuje med 

kognitivno dejavnostjo (notranji prikaz objekta ali pojava). Poudarijo, da je mentalni model 

edinstven vsakemu posamezniku, saj nastane med njegovo interakcijo z objektom (Devetak, 

2012; Wang in Barrow, 2013), zato se lahko oblikujejo enostavnejši mentalni modeli, ki 

temeljijo na makroskopski ravni, ki so jo v preteklosti že videli ali zaznali z drugimi čutili. 

Lahko pa se oblikujejo kompleksnejši mentalni modeli, ki so bolj abstraktni, saj poleg 
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makroskopske ravni vključujejo razumevanje pojava ali objekta tudi na submikroskopski 

ravni, ki je posameznik ne more zaznati s čutili (npr. molekule, ioni, vezi) (Williamson, 

2008). Nadgradnja mentalnega modela predstavlja težavo, če ne temelji na razumevanju. Ideje 

učencev so zato razdrobljene in nepovezane med seboj, mentalni model pa je poln napačnih 

razumevanj (več o napačnih razumevanjih v nadaljevanju). Tako oblikovan mentalni model 

ovira nadaljnje učenje na vseh treh ravneh kemijskega pojma (Wang in Barrow, 2013). 

Učenje je omejeno tudi, kadar učenci niso sposobni povezati že znanih pojmov (situacij) z 

novimi pojmi (situacijami) in tako svojega znanja in razumevanja oz. mentalnih modelov 

dopolnjevati in nadgrajevati (Stevens, Delgado in Krajcik, 2010). Vloga učitelja je, da spozna, 

kakšne mentalne modele imajo učenci in temu primerno prilagodi svojo učno uro. Učencem s 

slabše oblikovanimi mentalnimi modeli lahko pomaga tako, da odkrije vrzeli, ki jih ima 

učenec, in mu ponudi razlago ali več možnih razlag, ki omenjene vrzeli zapolnijo. Glede na 

različne sposobnosti bodo učenci svoje mentalne modele različno dopolnjevali (Wang in 

Barrow, 2013). Le dobro oblikovan mentalni model, ki je prilagodljiv in uporaben (Cooper, 

Corley in Underwood, 2013), učencu omogoča ustrezno povezavo mentalnega modela z že 

obstoječim predznanjem o specifični temi (Williamson, 2008). 

2.2.1.2 Primeri oblikovanih mentalnih modelov (ionska in kovalentna vez) 

Z raziskovanjem mentalnih modelov sta se ukvarjala avtorja Wang in Barrow (2013). 

Zanimalo ju je predvsem to, kako oblikovani mentalni modeli vplivajo na nadaljnje učenje in 

zmožnost pretvarjanja in ene ravni predstavitve v drugo raven predstavitve kemijskega pojma 

(npr. iz makroskopske v submikroskopsko raven). Raziskavo sta izvedla pri dodiplomskih 

študentih, ki imajo za seboj že nekaj let šolanja, ki so osvojili znanje o abstraktnih pojmih, kot 

je kemijska vez in imajo že oblikovane mentalne modele. Učenci, ki imajo višjo raven 

razumevanja kemijskega pojma, svoje znanja gradijo na drugačnih temeljih kot učenci z nižjo 

ravnjo razumevanja. To potrjujejo tudi podatki, ki sta jih s pomočjo dvodelnega preizkusa 

znanja pridobila Wang in Barrow v svoji raziskavi leta 2013, na osnovi katerih sta oblikovala 

značilnosti mentalnih modelov pri učencih z višjo in nižjo ravnjo razumevanja in podala 

primere oblikovanih mentalnih modelov za vsako od njih o specifični temi kemijska vez.  

Značilnosti mentalnih modelov pri učencih z višjo ravnjo razumevanja (Wang & Barrow, 

2013): 

 mentalni model je sestavljen iz natančnih pojmovanj, z le nekaj napačnimi 

razumevanji; 

 svoje razumevanje utemeljujejo z ustrezno izbranimi pojmi; 

 sposobnost vključevanja novih pojmov v mentalni model in sposobnost pretvorbe med 

različnimi ravnmi mentalnega modela. Novo oblikovani mentalni modeli so učinkoviti 

in tako omogočajo razlago specifičnega pojma. 

Primeri mentalnih modelov učencev z višjo ravnjo razumevanja: 

 kemijsko vez vidijo kot elektrostatične sile med dvema atomoma; 

 nastanek vezi pojasnjujejo z oktetnim pravilom in stabilnostjo; 

 upoštevajo izjeme oktetnega pravila (Wang & Barrow, 2013) 

Značilnosti mentalnih modelov pri učencih z nižjo ravnjo razumevanja (Wang & Barrow, 

2013): 

 mentalni model učencev je delno ustrezen in vsebuje nekaj nasprotujočih si pojmov. 

Lahko je razdrobljen, z veliko napačnimi razumevanji in celo manjkajočimi pojmi; 

 nekatera pojmovanja v mentalnem modelu nimajo nikakršne utemeljitve ali pa so 

oblikovana na osnovi sklepanja; 
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 slabša sposobnost vključevanja novih pojmov v obstoječi mentalni model kot tudi 

slabša sposobnost pretvorbe med različnimi ravnmi mentalnega modela. Obe omenjeni 

značilnosti se kažeta skozi nepopolno tvorjene (nenatančne) stavke in vključevanje 

napačnih (osebnih) razumevanj v razlago, posledično pomanjkljivo oblikovan 

mentalni model. Učenci s slabše oblikovanim mentalnim modelom pri razlagi 

specifičnega kemijskega pojma pogosteje uporabljajo 2D Lewisove strukture – v njih 

vidijo le črke, črte in pike.  

Primeri mentalnih modelov učencev z nižjo ravnjo razumevanja: 

 kemijsko vez vidijo kot posledico privlačnih sil med dvema atomoma; 

 nastanek kemijske vezi pojasnjujejo z oktetnim pravilom in stabilnostjo; 

 težko sprejemajo izjeme oktetnega pravila in jih združujejo z njihovim napačnimi 

razumevanji (Wang & Barrow, 2013).  
 

Predstavljeni so mentalni modeli pri učencih z nižjim in višjim nivojem razumevanja, 

narejene pa so bile tudi raziskave, ki bolj specifično obravnavajo primere oblikovanih 

mentalnih modelov o kovalentni in ionski vezi. Mentalne modele, ki nastanejo pri učenju 

kemijske vezi, je med drugim raziskoval Richard K. Coll. Leta 2001 je skupaj z Davidom F. 

Treagustom preverjal oblikovanje mentalnih modelov pri učenju kemijski vezi pri 

srednješolcih (starih 12-19 let) v Avstraliji. Leto kasneje (2002) je Richard K. Coll skupaj z 

Neilom Taylorjem na Novi Zelandiji raziskoval, kakšne mentalne modele o kemijski vezi 

oblikujejo učenci v srednji šoli (starost med 12 in 19 let). V obeh omenjenih raziskavah je 

odkril, da učenci oblikujejo svoje mentalne modele o ionski vezi na osnovi elektrostatskega 

modela. Razlage mentalnih modelov učencev o nastanku vezi v kristalu natrijevega klorida 

(NaCl) so različne. Nekateri podajo enostavno razlago nastanka ionske vezi v natrijevem 

kloridu, drugi učenci podajo kompleksnejše razlage nastanka ionske vezi (Coll in Taylor, 

2002).  

Coll in Taylor (2002) navajata primere mentalnih modelov (ionska vez), kot so jih opisali 

učenci:  

U1: ionska vez v kristalu natrijevega klorida nastane zaradi privlaka dveh ionov 

U2: ionska vez nastane zaradi privlaka med pozitivno nabitimi natrijevimi ioni in negativno 

nabitimi klorovimi ioni. 

U3: ionska vez v natrijevemu kloridu nastane zaradi prenosa elektronov in posledično 

elektrostatske interakcije med nasprotno nabitimi delci. 

Obe raziskavi (v Avstraliji in Novi Zelandiji) sta pokazali, da imajo za razliko od ionske vezi, 

pri kateri se mentalni modeli razvijejo na osnovi elektrostatskega modela, učenci večje težave 

pri opisu mentalnega modela o nastanku kovalentne vezi. Ugotovitve kažejo, da je nastanek 

vezi v molekula joda (I2) učencem težje razumljiv kot nastanek vezi v molekuli kloroforma 

(CHCl3). Učenci vedo, da je vez v molekuli joda kovalentna, njen nastanek pa pojasnjujejo z 

delitvijo elektronov med oba atoma, medtem ko nastanek vezi v molekuli kloroforma opišejo 

bolj jasno in podajo vsebinsko bogatejše predstavitve mentalnih modelov, ki so večinoma 

osnovani na oktetnem pravilu (Coll in Taylor, 2002). Iz rezultatov raziskave v Avstraliji je 

razvidno tudi to, da učenci nastanek kovalentne vezi razumejo na primerih, ki so jim poznani, 

npr. molekula klora, nastanka kovalentne vezi pa niso sposobni prenesti na podobne primere, 

npr. molekulo joda (Coll in Treagust, 2001).  

Coll in Taylor (2002) navajata dva primera mentalnih modelov (kovalentna vez), kot so jih 

opisali učenci: 

U1: Ogljik in klor v molekuli kloroforma si delita dva elektrona.   
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U2: Ogljik ima štiri elektrone na zunanji lupini, zato potrebuje še štiri elektrone, da zapolni 

zadnjo lupino. Ogljik se zato poveže še z vodikom in klorom, ki jima manjka vsakemu po en 

elektron, da zapolnijo zadnjo lupino (oktetno pravilo).  

Iz podanih opisov mentalnih modelov učencev je razvidno, da učenci različno oblikujejo 

svoje mentalne modele. Bolj specifični opisi z vključeno strokovnejšo terminologijo kažejo na 

večje razumevanje vseh treh ravni kemijskega pojma oz. kemijske vezi in posledično tudi 

strokovno bolj ustrezno oblikovanega mentalnega modela. Kratki in terminološko revnejši 

opisi pa kažejo na veliko pomanjkanje znanja in razumevanja na posamezni ravni kemijskega 

pojma in s tem tudi slabše oblikovane mentalne modele, ali pa do stopnje oblikovanja 

mentalnega modela sploh še ni prišlo.  

2.2.2 Makroskopska raven 

Makroskopska (konkretna, senzorno-eksperimentalna) raven je v STRP modelu trojne narave 

kemijskega pojma predstavljena kot dejanska raven (Devetak in Glažar, 2007). Slovar 

slovenskega knjižnega jezika besedo dejanska razlaga kot nekaj, kar je, kar obstaja (Dejansko, 

b.d.). Torej makroskopska raven predstavlja nekaj, kar zaznamo s čutili (vid, voh, otip, okus) 

in ne nekaj, kar je nastalo z dogovorom strokovnjakov (Chandrasegaran, Treagust, & 

Mocerino, 2007). Makroskopsko raven kemijske vezi opisujemo s fizikalno-kemijskimi 

lastnostmi snovi. Takšni procesi so topnost v vodi, vrelišče, tališče, električna prevodnost, itd. 

Vse navedene lastnosti snovi in spremembe, ki se pri tem dogajajo, lahko opazujemo s 

prostim očesom (De Jong idr., 2013; Nahum, Mamlok-Naaman, Hoffstein, & Kronik, 2008; 

Luxford & Bretz, 2013). Učenci se s kemijskimi pojmi na makroskopski ravni seznanijo že 

zelo zgodaj, vendar ne preko kemijskih vsebin, ampak skozi spoznavanje svojega prostora 

okrog sebe (okolja). Učitelj kemije mora graditi znanje tako, da sočasno povezuje med seboj 

učenčevo prehodno znanje in izkušnje (poznavanje snovi na makroskopskem nivoju) s 

kemijskimi vsebinami, ki jih učenec šele spoznava (Stevens idr., 2010). Makroskopsko raven 

je najlažje povezati z učenčevim predznanjem, saj učenci že poznajo snovi, ki so ionsko ali 

kovalentno zgrajene, čeprav tega še ne povezujejo na takšen način. Taber idr. (2012) navajajo, 

da je zato za učenje ionske vezi najprimerneje uporabiti natrijev klorid – NaCl (kuhinjsko 

sol), za učenje kovalentne vezi pa lahko uporabimo diamant. Obe navedeni snovi sta učencem 

poznani. Pri tem ionsko zgrajeni natrijev klorid opisujemo kot snov, ki je v trdnem 

agregatnem stanju, njegovi kristali pa se cepijo vzdolž ene ravnine. Natrijev klorid ima visoka 

tališča in je zmerno do dobro topen v polarnih topilih (npr. voda). V organskih topilih 

(ogljikovodiki) je topnost zelo nizka (Taber idr., 2012). Na enak način pa opišemo tudi snovi, 

katerih gradniki so povezani kovalentno.  

Kovalentno zgrajeno snov lahko opišemo z enakimi lastnostmi (agregatno stanje in topnost) 

kot ionsko zgrajeno.  

2.2.3 Submikroskopska raven 

V skladu z izvornim Johnstonovim modelom se ravni med seboj povezujejo. Tako   

submikroskopska raven dopolnjuje makroskopsko raven in skupaj predstavljata dejansko 

stanje. Definicija dejanskega stanja je bila že razložena v poglavju o makroskopski ravni. 

Submikroskopska (abstraktna, delčna) raven je raven, v okviru katere se ukvarjamo z delci 

(atomi, molekulami, ioni in elektroni) (Chandrasegaran idr., 2007; De Jong idr., 2013). Poleg 

ureditve delcev v različnih elementih in spojinah pa tudi z interakcijami, ki se pojavljajo med 

njimi (Taber, 2013). Za osnovnošolske učence že samo dejstvo o obstoju atomov predstavlja 

veliko mero abstraktnosti. Abstraktnost pa se stopnjuje z osvajanjem znanja o elektronih, 

ionih in molekulah ter odnosi in povezavami med njimi, ki določajo lastnosti snovi (Taber idr. 

2012). Z namenom, da učenci spoznajo in v nadaljevanju tudi razumejo abstraktne kemijske 
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pojme, je v procesu učenja pomembna uporaba submikropredstavitev (v nadaljevanju SMR). 

SMR so lahko statične ali dinamične, dvo- ali tridimenzionalne in lahko prikazujejo 

posamezni delec ali pa več delcev povezanih med seboj, hkrati pa lahko v njih vključimo 

molekule, atome in subatomske delce, kot so elektroni. Pogosto je posamezna SMR povezana 

tudi z makroskopsko predstavitvijo, kjer se vzporedno z njo prikaže slika, film, itd. Učenci na 

tak način ustvarijo povezavo med lastnostmi določene snovi, kakor jih vidijo na makroskopski 

ravni z lastnostmi, ki jih prikazuje SMR. Za opis vseh lastnosti na makroskopski, še bolj pa na 

submikroskopski ravni, je pomembno, da se učenci seznanijo tudi s simbolno ravnjo. Sočasno 

s SMR je pogosto prikazan še simbolni zapis elementa ali spojine, lahko tudi enačba kemijske 

reakcije. Tako ima SMR za učenca uporabno vrednost, osvojeno znanje pa se bo usedlo bolj 

globoko, saj se bo oblikoval pravilnejši mentalni model (Davidowitz in Chittleborough, 

2009).  

Zaradi abstraktnosti pojmov in premalo znanja lahko kljub učenju na osnovi treh ravni 

kemijskega pojma pride do napačnih razumevanj. Učenci makroskopske lastnosti snovi (jih 

vidijo in razumejo) posplošijo na submikroskopsko raven. Taber idr. (2012) navajajo, da 

učenci vidijo rumeno snov na makroskopski ravni in nato posplošijo, da so delci omenjene 

snovi na submikroskopski ravni prav tako rumene barve. Takšna posploševanja otežujejo 

učenje in povzročajo še več napačnih razumevanj, ki so opisana v nadaljevanju.  

O pojmu kemijske vezi se učenci na submikroskopski ravni najlažje učijo s pomočjo že 

omenjenih SMR. SMR so zato pogosto vključeni v različna učna gradiva, kot so: učbeniki, 

posterji, video predstavitve, različni kemijski programi. Vsa navedena učna gradiva so v 

pomoč tudi učiteljem pri oblikovanju njihovih učnih ur (Davidowitz in Chittleborough, 2009). 

 

Slika 1: Primer SMR v povezavi z makroskopsko ravnjo v učbeniku Peti element 8  (vir: 

Devetak, Cvirn Pavlin in Jamšek, 2010b) 

2.2.4 Simbolna raven 

Devetak in Glažar (2007) simbolno raven opredeljujeta kot produkt človekove dejavnosti 

raziskovanja makro- in submikroskopske ravni in je nastala na osnovi logičnih poenostavitev 

opisov s pomočjo različnih znakov, povezanih v smiselne zveze. Zato je simbolna ali 

abstraktna kemijsko-matematična raven po pomembnosti enakovredna ostalima dvema, saj se 

učenci na tej ravni seznanijo s kemijskimi simboli, formulami, enačbami, matematičnimi 

enačbami in različnimi shematskimi predstavitvami (De Jong idr., 2013). Simbolna raven je 

za učence pogosto neuporabna, če ni povezana z makroskopsko in submikroskopsko ravnjo. 

Nepovezanost simbolne ravni z ostalima dvema ravnema pri učencih povzroči napačno 

integracijo simbolov v obstoječo mrežo znanja, kar vodi v učenje brez razumevanja in 

memoriziranje kemijskih simbolov, formul in enačb  (Chandrasegaran idr., 2007; Devetak in 

Glažar, 2007). Kemijsko vez na simbolni ravni predstavimo tako, da simbolom za določeni 

element narišemo pripadajoče elektrone in tako ponazorimo, ali gre za delitev elektronov –  

kovalentno vez –  ali pa je prišlo do prenosa elektronov – ionsko vez. Delitev in prenos 
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elektronov sta ključna za prepoznavanje vezi. Kot poudarjata Luxford in Bretz (2013), si 

učenci navadno zapomnijo definicijo kovalentne in ionske vezi, na osnovi katere gradijo 

razumevanje na submikroskopski ravni. Držijo se pravila, da ionska vez nastane s prenosom 

elektronov med kovino in nekovino ter da kovalentna vez nastane z delitvijo elektronov med 

dvema nekovinama. Pri tem pa pozabljajo na delovanje privlačnih sil med atomi in na proste 

elektronske pare, ki so zelo pomembni pri simbolnem zapisu kemijske vezi (Luxford & Bretz, 

2013; Taber, 2002). Kot navaja Taber (2002), imajo učenci podobne težave tudi z 

definiranjem polarne vezi,  ki jo definirajo kot nekakšno vmesno vez (med kovalentno in 

ionsko vezjo), saj si atoma delita elektronski par, ki pa ga eno atomsko jedro privlači bolj kot 

drugo. Nekateri učenci pa si ustvarijo razumevanje, da je polarna vez spremenjena kovalentna 

vez (Taber, 2002).  

2.2.5 Instrumenti merjenja napačnih razumevanj 

2.2.5.1 Uporaba modelov in analogij  pri učenju kemijske vezi 

Halim in sod. (2013) navajajo, da le uporaba ustreznih modelov pri učenju kemije privede do 

ustrezno oblikovanega mentalnega modela. Pojem model lahko definiramo kot predstavljena 

poenostavitev določenega kompleksnega cilja, ki je lahko objekt, snov, pojem ali proces (De 

Jong idr., 2013). Modeli navadno predstavljajo strukturo snovi na submikroskopski ravni 

(Taber idr., 2012), poenostavljeno jim lahko pravimo tudi posredniki, ki povezujejo 

abstraktno z konkretnim (Devetak, 2012). Učenci brez takšnih posrednikov zelo težko 

preklopijo z vidne makroskopske ravni na nevidno submikroskopsko raven, katere sliko si 

morajo ustvariti sami (Bergqvist, Drechsler, De Jong in Chang Rundgren, 2013). Vendar je 

pomembna razlika med delci v modelu, ki predstavljajo ione, molekule, atome in elektrone, ki 

se ne smejo enačiti z delci in zrni v neki specifični snovi (Taber idr., 2012). Pomembno vlogo 

ima tudi učitelj, ki mora vsak model, ki ga uporabi v učnem procesu, predstaviti in opisati ter 

posebej poudariti, kakšne so njegove omejitve, ki jih kemijske vezi v naravi nimajo (model 

kot najboljši približek realnega stanja) (Coll, 2006). V primeru, da učitelj tega ne naredi, bo 

učenje z modeli povzročilo le težave v učenčevem razumevanju in napačna razumevanja. 

Uporaba modelov v učnem procesu mora biti čimbolj pestra, da se učenci seznanijo z 

abstraktnim pojmom kemijska vez na čim več možnih načinov in tako sestavljajo posamezne 

informacije v znanje o nekem kemijskem pojmu, ki ga z uporabo enega samega modela ne bi 

bili sposobni oblikovati (Frailich, Kesner, & Hofstein, 2009). Enakega mnenja so tudi 

Bergqvist idr. (2013), ki se jim zdi pomembno, da učenci poznajo prednosti in omejitve 

modelov, kar jim omogoča pojasnitev določenega pojma z uporabo različnih modelov. 

V nekaterih študijah, ki so se ukvarjale z razumevanjem kemijske vezi, razporeditvijo 

elektronov in oblikami molekul, so modeli uporabljeni kot raziskovalna metoda (Luxford & 

Bretz, 2013). V raziskavi na temo kemijske vezi s poudarkom na ionski in kovalentni vezi sta 

s pomočjo modeliranja kemijske vezi ugotavljali, kako učenci razumejo kemijsko vez. Učenci 

so dobili navodilo, naj s pomočjo barvic, flomastrov, plastelina, paličic idr. sestavijo oz. 

oblikujejo model, ki bo prikazoval kovalentno vez in model, ki bo prikazoval ionsko vez. 

Izdelane modele vsakega od učencev so nato dopolnili še z njegovo razlago, ki so jo pridobili 

z intervjujem. Ugotovili so, da učenci poznajo definicijo kovalentne ali ionske vezi, ko pa so 

sestavili modele ponazoritve obeh tipov vezi, med definicijo in modelom ni bilo ustrezne 

povezave. Največ težav so imeli učenci s pojmoma delitev in prenos elektronov, torej kateri 

atomi elementov elektrone oddajo/sprejmejo in kateri elektrone delijo z drugimi (Luxford & 

Bretz, 2013). Frailich idr. (2009) so uporabili modele kot metodo za ugotavljanje, kako učenci 

poznajo vezi v modelih različnih snovi. Ugotovili so, da se težave pojavijo že pri 

prepoznavanju delcev v modelu, še veliko večje težave pa imajo učenci pri prepoznavanju 

kemijske vezi v omenjenih modelih (Frailich idr., 2009). Iz česar lahko sledi sklep, da učenci 
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bodisi premalo delajo z modeli in ne poznajo njihove vsestranske uporabnosti ali pa modele 

poznajo, vendar delo z njimi ni ustrezno potekalo in imajo posledično težave pri interpretaciji 

posameznih modelov. Rezultati tovrstnih raziskav omogočajo izboljšave učnega procesa, saj 

zagotovijo podatke o razumevanju simbolne in submikroskopske ravni kemijske vezi in 

sočasno razkrijejo še različna napačna razumevanja.  

Analogije skupaj z metaforami tvorijo pomemben del učenja vsakega kemijskega pojma in  

kemijskih vsebin kljub temu, da je uporaba obeh zelo zahtevna in je hkrati nujna za dosego 

določene stopnje razumevanja abstraktnih pojmov (Niebert, Marsch in Treagust, 2012). Za 

učenje naravoslovnih predmetov, tudi kemije, je primernejša uporaba analogij, ki primerjajo 

med seboj strukturne lastnosti znanega in neznanega področja in oblikujejo podobnosti med 

njima (Devetak, 2012; Niebert idr., 2012), saj se na takšen način ustvarja most med novim 

pojmom in predznanjem učenca. Neznani pojem zato lažje najde ustrezno mesto v obstoječem 

mentalnem modelu (Coll, 2006; Devetak, 2012; Niebert idr., 2012). Niebert idr. (2012) 

navajajo primer uporabe analogije na modelu atoma. Tako lahko z analogijo pojasnimo, da je 

atom sestavljen kot sončni sistem, kjer se elektroni po točno določenih tirnicah gibljejo okrog 

jedra s protoni in nevtroni, enako kot se planeti gibljejo okrog sonca (Glej sliko 2 in 3). 

  
Slika 2: Model atoma  

(vir: 

http://www2.arnes.si/~ssplfabr/kemijsk

a-vez.html  

pridobljeno 9.4.2016) 

Slika 3: Model sončnega sistema  

(vir: http://www.gearbest.com/puzzle-    

educational/pp_140117.html pridobljeno 9.4.2016) 

  

Niebert idr. (2012) so v raziskavi ugotavljali, kakšen je vpliv analogij na učenje abstraktnih 

pojmov. Zanimalo jih je, ali je učenje s pomočjo analogij lažje in posledično dosegamo višje 

stopnje razumevanja in ali uporaba analogij pri učencih povzroči zmedenost in posledično 

razvoj znanja oz. razumevanja, ki temelji na napačnih razumevanjih. Raziskava je pokazala, 

da se učenci v učnem procesu srečajo z analogijami, ki za njih niso smiselne (niso 

izkustvene), zato ne povežejo znanega z neznanim, ampak se trudijo najprej ugotoviti, kaj 

analogija sama po sebi predstavlja, nato se lotijo učenja abstraktnega pojma. Takšni učenci se 

»na pamet« naučijo, katera analogija je najprimernejša za razlago abstraktnega pojma, kar pa 

kaže na neustrezno izbiro analogije kot tudi njeno neustrezno aplikacijo v učni proces. 

2.2.5.2 Napačna razumevanja 

Kljub uporabi diagramov, modelov, analogij in pristopov, ki specifične kemijske pojme 

razlagajo poglobljeno, so razumevanja teh pojmov pri učencih lahko popolnoma napačna. 

Napačna razumevanja se najpogosteje odkrijejo prav pri preverjanju razumevanja 

submikroskopske ravni. Takšno raziskavo sta v našem šolskem prostoru izvedla Devetak in 

Glažar (2012), in sicer pri študentih prvih letnikov fakultete (povprečna starost 19,5 let). 

Omenjeni študentje se že vsaj 5 let učijo o kemijskih vsebinah. V raziskavi sta ugotovila, da 

imajo študentje veliko napačnih razumevanj o različnih kemijskih vezeh. Zaradi velikega 

števila napačnih razumevanj je pomembno razložiti, kaj napačna razumevanja so, kako jih 

odkrivamo in kako zmanjšamo/omejimo njihov nastanek. Definicija napačnih razumevanj ni 

http://www2.arnes.si/~ssplfabr/kemijska-vez.html
http://www2.arnes.si/~ssplfabr/kemijska-vez.html
http://www.gearbest.com/puzzle-%20%20%20%20educational/pp_140117.html
http://www.gearbest.com/puzzle-%20%20%20%20educational/pp_140117.html
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natančno opredeljena, saj že pri poimenovanju napačnih razumevanj naletimo na različne 

besedne zveze. Tako jih Chandrasegaran idr., (2007) poimenujejo kot unikatna pojmovanja, 

nekateri pa kot alternativna poimenovanja (Coll in Taylor, 2002; De Jong idr., 2013; Taber 

idr., 2012; Wang & Barrow, 2013).  Napačna razumevanja lahko definiramo kot trdno 

zakoreninjene ideje učencev o specifičnih naravoslovnih pojmih, ki jih skozi proces učenja 

zelo težko spreminjamo in odpravljamo (odporna so na spremembe). Težava je v tem, da so 

napačna razumevanja pri učencih osnovana na izkušnjah iz vsakdanjega življenja oz. znanih 

situacij in so zato zelo prepričani v njihovo ustreznost (Chandrasegaran idr., 2007; De Jong 

idr., 2013; Frailich idr., 2009;). Taber idr. (2012) navajajo, da na nastanek napačnih 

razumevanj vplivajo dejavniki, kot so (1) samodejni odziv učenca na vsakdanje pojave, (2) 

predstave učencev o pojmih iz »ljudske znanosti«, (3) neustrezna razlaga simbolov s strani 

učitelja, (4) različne metode dela v šolski praksi. Vsi štirje omenjeni dejavniki se pri učencu, 

ki ima razvita napačna razumevanja, med seboj prepletajo na različne načine. Frailich idr. 

(2009) pa izpostavljajo, da se največ napačnih razumevanj pokaže, ko učenci makroskopsko 

raven pojava ali pojma interpretirajo na submikroskopski ravni.  

Učencem v procesu učenja naravoslovja predstavljajo abstraktni pojmi velik izziv za razvoj 

razumevanja in odpravo različnih napačnih razumevanj. Razlog je v tem, da za učenca razlaga 

iz učbenika, delovnega zvezka ali prek učitelja nima nikakršnega smisla, zato si na njeni 

osnovi naredi svojo. Učenčeva lastna razlaga lahko vsebuje elemente »pravilne« razlage, 

vendar ti elementi niso ustrezno povezani med seboj in zato ne privedejo do ustreznega 

razumevanja oz. znanja. Ker so napačna razumevanja plod učenčevega lastnega razmišljanja, 

so zelo odporna na spremembe in predstavljajo velik izziv tistemu, ki jih želi odpraviti 

(Chandrasegaran idr., 2007). 

Primeri in razlaga napačnih razumevanj s področja kemijske vezi, ki so jih navedli De Jong 

idr. (2013): (1) formule predstavljajo delce le, kadar jim je dodan simbol, ki označuje 

agregatno stanje: učenci pojasnjujejo, da zapis Cl2(g) ni zapis za klor v plinastem stanju, 

ampak je zapis za eno molekulo  klora v plinastem stanju; (2) formule spojin ne predstavljajo 

skupkov delcev: učenci vedo, da je formula H2O sestavljena iz elementov H in O. Pri risanju 

pa ne narišejo molekule, ampak dva atoma H2 in en atom O vsakega posebej ali kot tri čisto 

ločene atome; (3) ko snovi reagirajo med seboj, se pri tem sprosti energija. Učenci so 

prepričani, da je energija shranjena v vezi in se sprosti, ko se vez pretrga; (4) ko snovi 

reagirajo med seboj, se kovalentna vez cepi lažje kot ionska. Učenci to trditev navadno 

oblikujejo na osnovi tališča, saj ima večina molekul, v katerih so atomi med seboj povezani s 

kovalentnimi vezmi, nižja tališča od ionsko zgrajenih kristalov, katerih delci so med seboj 

povezani z ionskimi vezmi. 

Poleg navedenih napačnih razumevanj Cooper idr. (2013) izpostavljajo še eno napačno 

razumevanje pri učencih, ki je naposredno povezano s temo kemijske vezi. Tako učenci 

pogosto navajajo, da natrijev klorid tvori molekule. Vsa navedena napačna razumevanja se 

zdijo enostavna za razlago, vendar je potrebno upoštevati dejstvo, da je vsako napačno 

razumevanje pokazatelj nerazumevanja večih pojmov, povezanih s področjem povezovanja 

gradnikov (Cooper idr., 2013). Abdulah in Surif (2015) sta izpostavila tudi besedno zvezo 

alternativni okvir. Alternativni okvir podobno kot napačna razumevanja zajema predstave in 

znanje učenca o specifičnem pojmu, ki so popolnoma neskladna z znanstvenimi razlagami in 

dokazi. Takšni alternativni okvirji oz. pojmovanja učence ovirajo pri učenju predvsem takrat, 

ko želijo določena razumevanja in prepričanja spremeniti ali dopolniti z novo osvojenim 

znanjem, vendar zanj ne najdejo ustreznega prostora v svojem razmišljanju. Na makroskopski 

ravni oblikovan alternativni okvir je osnova za nastanek napačnih razumevanj o specifičnem 

abstraktnem pojmu na submikroskopski ravni. Največkrat se pojavijo, ko učenci prenašajo 

svoje znanje z manj abstraktne makroskopske ravni na bolj abstraktno submikroskopsko 

raven. 
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2.2.5.3 Določanje napačnih razumevanj 

Kljub trudu učitelja, da bi preprečil razvoj napačnih razumevanj, se ta pri učencih razvijejo. 

Ob procesu učenja je ključnega pomena vprašanje, ali bo posamezni učenec napačna 

razumevanja obdržal in jih sprejeli za svoja, torej gradil svoje nadaljnje znanje in 

razumevanje na njih ali pa bo v učencu prišlo do konflikta in bo iskal rešitve, kako odpraviti 

napačna razumevanja, ki so se pojavila. S tem pa gradil svoje nadaljnje znanje in razumevanje 

na ustreznih pojmovanjih in razlagah (De Jong idr., 2013). V želji, da bi strokovnjaki napačna 

razumevanja bolje spoznali, jih  pri učencih našli in postavili smernice, s katerimi bi razvoj 

napačnih razumevanj omejili, so se razvili različni instrumenti za njihovo odkrivanje. V 

raziskavah so tako najpogosteje uporabljeni instrumenti, preizkusi znanja in intervjuji, 

pogosto tudi kombinacija obeh. Vendar pa je intervju zelo zahteven za uporabo v šoli, še 

posebej, če so raziskovalci učitelji sami. Raziskovanje s pomočjo intervjuja je zahtevno tudi 

pri večjem številu udeležencev, saj poteka zelo počasi. V primeru vključevanja manjšega 

števila udeležencev v raziskavo z intervjujem pa je vprašljivo posploševanje na večje število 

ljudi, saj intervju predstavlja znanje in razumevanje posameznika in ne odraža stanja skupine 

(Milenković, Hrin, Segedinac, & Horvat, 2016). Za raziskovanje tako razumevanja kot tudi 

odkrivanje napačnih razumevanj je veliko bolj primerna uporaba preizkusa znanja z nalogami, 

ki temeljijo na vprašanjih z več možnimi izbirami in enim pravilnim odgovorom. Pri tem je 

pomembno vedeti, da je verjetnost pravilnega odgovora pri vprašanju s štirimi možnimi 

odgovori in enimi pravilnim odgovorom 25 %, pa čeprav učenec samo ugiba. Visokemu 

odstotku pravilnih odgovorov kljub ugibanju se izognemo z uvedbo druge stopnje vprašanj, 

kar pomeni, da od učenca zahtevamo pojasnitev odgovora. Učenec svoje pojasnilo običajno 

izbere med podanimi odgovori, ki številčno ustrezajo odgovorom v prvem delu vprašanja. Če 

smo torej v prvem delu podali štiri odgovore, med katerimi učenci izbirajo, v drugem delu 

prav tako podamo štiri odgovore. Vsak odgovor v drugem delu naloge se ustrezno navezuje 

na enega od odgovorov v prvem delu naloge. S takšnim načinom se verjetnost ugibanja 

pravilnega odgovora zmanjša na 6 %, saj vrednotimo nalogo za pravilno, če učenci na oba 

dela naloge odgovorijo pravilno (Milenković idr., 2016). V primeru, da naloga vsebuje 

vprašanja s petimi možnimi odgovori in petimi pojasnjevalnimi odgovori, se odstotek 

ugibanja zmanjša na 4 % (Tüysüz, 2009). V želji, da bi lahko podatke, pridobljene v 

raziskavi, predstavili še bolj natančno, so že omenjenim dvodelnim nalogam z več možnimi 

odgovori in enim pravilnim odgovorom dodali še eno stopnjo in oblikovali tridelne naloge. 

Omenjeni tretji del naloge ni vezan na vsebino naloge in njeno preverjanje, ampak preverja 

samozavest učencev pri reševanju naloge. Z drugimi besedami, preverja, kako prepričani so v 

pravilnost podanega odgovora. Z odgovori, pridobljenimi v tretjem delu naloge, lahko dobimo 

vpogled, koliko učencev je nalogo pravilno rešilo z razumevanjem in koliko učencev je 

nalogo pravilno rešilo z ugibanjem (verjetnost rešitve se z ugibanjem se zmanjša < 6 % oz. < 

4 % glede na število izbir pri prvem oz. drugem delu naloge). Torej velja, da je učenec ugibal, 

če je naloga rešena pravilno, v tretjem delu pa navedel, da ni prepričan v pravilnost svojega 

odgovora (Milenković idr., 2016). Gurel, Eryılmaz in McDermott (2015) vsem navedenim 

instrumentom za preverjanje napačnih razumevanj dodajo še štiridelne naloge, ki za razliko 

od tridelnih ne vrednotijo le samozavesti pri reševanju obeh delov naloge skupaj, ampak je 

dodan četrti del naloge, katerega namen je preverjati samozavest pri reševanju prvega in 

tretjega dela naloge posebej, skupnega dela pa ni. Nalogo potem primerjalno vrednotijo glede 

na podane odgovore prvega in tretjega dela in oceno samozavestnosti pri drugem in četrtem 

delu. Tabela za vrednotenje rezultatov obsega dve stopnji. Prvo stopnjo predstavlja 

znanstveno razumevanje, ki zajema drugi in četrti del: učenci so samozavestni pri 

odgovarjanju. Druga stopnja je pomanjkanje znanja, ki zajema ostale kombinacije ocene 

samozavestnosti drugega in četrtega dela, od katerih je vsaj en del ocenjen z 
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nesamozavestnostjo pri odgovarjanju. Vse opisane instrumente za prepoznavanje napačnih 

razumevanj prikazuje shema 4. 

Shema 2: Določanje napačnih razumevanj 

V raziskavi tega magistrskega dela so v preizkusu znanja  glede na postavljena raziskovalna 

vprašanja uporabljene trodelne naloge. Odgovori učencev, pridobljeni v omenjenem preizkusu 

znanja, se nato vrednotijo posamično za vsak del naloge v obliki grafikona in kombinacije 

vseh treh delov v obliki tabele. Tabela je oblikovana tako, da so iz nje razvidni odstotki 

učencev, ki imajo (1) znanje, (2) napačna razumevanja, (3) srečo pri reševanju ali 

pomanjkanje samozavesti in (4) pomanjkanje znanja. Iz omenjenih odstotnih vrednosti 

oblikujejo odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja.  

  

D
o
lo

ča
n
je

 n
ap

ač
n
ih

 r
az

u
m

ev
an

j 

Intervju Prosti odgovori Odgovor ne temelji na ugibanju 

Naloge 
objektivnega 
tipa z enim 
pravilnim 

odgovorom 

Enodelne naloge 
štirje možni odgovori:  

 25 % verjetnost pravilnega 
odgovora z ugibanjem 

Dvodelne naloge 

štirje možni odgovori: 

6 % verjetnost pravilnega 
odgovora z ugibanjem 

5 možnih odgovorov: 4 % 
verjetnost pravilnega odgovora 

z ugibanjem 

Trodelne naloge 

štirje možni odgovori: 

< 6 % verjetnost pravilnega 
odgovora z ugibanjem 

5 možnih odgovorov:  

< 4 % verjetnost pravilnega 
odgovora z ugibanjem 

Štiridelne naloge 
Verjetnost pravilnega odgovora  

z ugibanjem <4%  
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2.3 Pedagoški proces 

2.3.1 Učenje abstraktnih pojmov  v šoli 

V šolski praksi je najbolj razširjen klasičen oz. tradicionalen način poučevanja. Gre za 

poučevanje, kjer je učitelj v središču in prenaša informacije učencem, ki poslušajo in 

odgovarjajo na morebitna vprašanja učitelja, njihova naloga pa je, da si čim več informacij 

zapomnijo (Kember, 1996, 1998; Catalano and Catalano, 1997; Biggs 2003 v Coetzee & 

Schmulian, 2012). Ob takem pristopu tudi učenje kemije in ostalih naravoslovnih predmetov  

temelji le na memoriziranju definicij, posledica pa je nizka raven osvojenega znanja in s tem 

razumevanja pojmov (Chittleborough, 2014).  

Učne ure, pri katerih učenci spoznavajo abstraktne pojme, kot je kemijska vez, morajo biti 

sestavljene tako, da bodo učenci aktivno sodelovali, saj jih bo motiviralo zanimanje za učno 

vsebino. Učitelj tako ni več središče učnega procesa, pač pa takšen učni proces v središče 

postavlja učenca, zato ga lahko poimenujemo kar v učenca usmerjeno učenje. Vloga učitelja 

zato ni več prenos definicij in rešitev določenih problemov na učenca, ampak oblikovanje 

aktivnosti, zasnovanih na problemih (nalogah). Do rešitev lahko učenci pridejo s svojim 

aktivnim raziskovanjem ter uporabo osvojenega znanja in njegovim razumevanjem 

(Chittleborough, 2014). Učenci pri takšnem delu razvijajo veščine medsebojnega sodelovanja, 

veščine prenosa teoretičnega znanja v praktične primere iz okolja, v katerem živijo, poleg tega 

pa razvijajo tudi kritično mišljenje in oblikujejo stališča (Joshi and Chugh, 2009 v Coetzee & 

Schmulian, 2012; Frailich idr., 2009).  

Cilj poučevanja, ki v središče postavlja učenca, je v boljšem pojmovanju specifičnih pojmov. 

Učenec naj bi po tem modelu poučevanja nov, abstrakten pojem, lažje povezal z  že 

obstoječim znanjem na zanj razumljiv in smiseln način. Težave pa se pojavijo pri povezavi 

novih pojmov, ki so v nasprotju z že obstoječimi pojmi učenca, in jih zato ne more povezati z 

novimi, neznanimi. V okviru učnega procesa učenec išče načine oz. razlage, ki bi ustvarile 

manjkajoče povezave med pojmi. Za razliko od učnega procesa, kjer je učitelj v središču in 

podaja informacije učencu, je pri učnem procesu, kjer je v središču učenec, naloga učitelja, da 

učencu pri iskanju omenjenih povezav med pojmi le pomaga (De Jong idr., 2013). Na takšen 

način učenca vodi lastna volja po osvajanju znanja, učitelj pa učencu v tem procesu le 

pomaga. 

2.3.2 Stopnje učenja kemijske vezi v šoli 

Stevens idr. (2010) podajajo primer aktivne metode poučevanja kemijske vezi na treh ravneh 

kemijskega pojma. Zato tudi učenje poteka v več fazah. V prvi fazi učenci spoznajo Bohrov 

model atoma, ki je ključen za nadaljnje razumevanje ionske, kovalentne in drugih kemijskih 

vezi. Raziskave kažejo, da je tudi na nižjih stopnjah izobraževanja bolj primeren od razlage s 

pomočjo sončnega sistema. V drugi fazi učenci spoznajo, da obstajajo določene privlačnosti 

med delci (atomi), ki jih nadalje poimenujejo kot električne sile. Učenci na tej stopnji 

povežejo električne sile s pojmom statična elektrika, ki ga poznajo iz vsakdanjega življenja 

(Stevens idr., 2010). Električne sile nadalje povežemo še s pojmom energija in tako učenci 

spoznajo oba pojma, ki sta pomembna za razumevanje kemijske vezi  (Nahum idr., 2008). Od 

te stopnje naprej se učenci lahko začnejo spoznavati z makroskopskimi lastnostmi (npr. balon 

obstane na steni) električnih sil. Pri tem se seznanijo tudi s tem, da se delci z enakim nabojem 

odbijajo in delci z različnim nabojem privlačijo, hkrati pa morajo biti pozorni tudi na razdalje 

med objektoma (Stevens idr., 2010). Učitelj lahko pripravi serijo poskusov, da učenci s svojo 

aktivnostjo osvojijo makroskopsko raven razumevanja. Na osnovi makroskopske ravni učenci 

gradijo submikroskopsko raven, v okviru katere spoznajo tudi elektrone in njihovo vlogo pri 

tvorbi kemijske vezi. Učenci na tej stopnji delce elementov v periodnem sistemu spoznajo na 
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dva načina: kot nevtralne atome elementov in kot ione, ki imajo presežek ali primanjkljaj 

elektronov glede na število protonov v atomu elementa. Razumevanje pojmov na 

submikroskopski ravni učencem omogoča ureditev znanja tudi na makroskopski ravni in 

naprej na simbolni ravni. Na tem primeru poučevanja kemijske vezi lahko vidimo odvisnost 

vseh treh ravni kemijskega pojma in njeno nujnost za pravilno oblikovan mentalni model o 

kemijski vezi (Stevens idr., 2010).  

2.3.4 Učbenik in delovni zvezek 

Učbenik je nepogrešljiv za delo v šoli kot tudi pri učenju doma. Čeprav je učbenik prioritetno 

vir informacij za učence, pogosto postane pomembno gradivo tudi za učitelje, saj je vsebina 

učbenika usklajena z veljavnim učnim načrtom, obenem pa je tudi strokovno ustrezna 

(Bergqvist idr., 2013). Učitelji se lahko sami odločijo, kateri od veljavnih učbenikov in 

pripadajočih delovnih zvezkov je najprimernejši za učence, ki jih poučujejo.  

Učbeniki in pripadajoči delovni zvezki se razlikujejo po načinu razlage učne snovi kot tudi po 

tipu nalog, ki preverjajo in utrjujejo omenjeno učno snov. Kot menijo Nahum, Mamlok-

Naaman, Hofstein in Taber (2010), so lahko prav razlage v učbenikih vzrok za napačna 

razumevanja, saj je, kot navaja Chittleborough (2014), razlaga podana le na en način in ni 

prilogojena posamezniku, ki si lahko na osnovi podane snovi ustvari svoje razumevanje. 

Omenjena napačna razumevanja se pogosteje pojavljajo pri temah, kot je kemijska vez, kjer 

so v razlago vključeni različni modeli. Modeli so težji za razumevanje, če je povezava z 

razlago prerevna ali je sploh ni, hkrati pa v učbenikih niso poudarjene omejitve, ki bi 

zagotovile ustrezno razumevanje posameznega modela. Pisci učbenikov morajo zato v 

učbenike vključiti modele, ki so učencem poznani in bodo pri učenju doma lahko ustvarili 

povezavo med modeli, predstavljenimi v učbeniku in razlago, ki so jo poslušali v šoli 

(Bergqvist idr., 2013).  

Poleg razlage obravnavane snovi imajo dobri učbeniki na koncu vsake teme ali enote tudi 

povzetek vsebine ter vprašanja za ponovitev. Omenjena vprašanja so namenjena preverjanju 

razumevanja razlage in povezave snovi z dodatno literaturo ali vsakdanjim življenjem. 

Pappa in Tsaparlis (2011) navajata tri ključne tipe vprašanj in odgovorov, poimenovanih s 

kratico QAR (Question- Answer Relationship):  

(1) vprašanja, ki se nanašajo neposredno na besedilo: učenec odgovor na zastavljeno 

vprašanje najde v besedilu; 

(2) vprašanja, ki se posredno nanašajo na besedilo: učenec v besedilu dobi potrebne 

informacije, s pomočjo katerih potem oblikuje odgovor. Potrebna je sinteza informacij iz 

besedila;   

(3) vprašanja, ki jih lahko odgovori s pomočjo besedila: učenec mora podatke iz besedila 

povezati s svojim predznanjem in izkušnjami, da lahko oblikuje odgovor na zastavljeno 

vprašanje (Pappa & Tsaparlis, 2011). 

Poleg že navedene QAR metode lahko vprašanja delimo tudi na dve kategoriji, ki sta: (1) v 

besedilo usmerjena vprašanja in odgovori in (2) kognitivno usmerjena vprašanja. Pri čemer 

lahko vprašanja v obeh kategorijah še dodatno razdelimo na dve podkategoriji. Tako so v 

besedilo usmerjena vprašanja lahko takšna, da učenca napotijo na točno določeno informacijo, 

ki jo nato navede kot odgovor in jo lahko po Bloomu klasificiramo kot znanje. Ali pa so 

vprašanja zastavljena tako, da mora učenec iz dane vsebine poiskati informacijo in jo 

oblikovati v odgovor, kar ustreza Bloomovi ravni analize. Vprašanja, usmerjena v kognitivne 

procese, so lahko takšna, da odgovora ni navedenega v podani vsebini, ampak nam le-ta služi 

pri razumevanju samega vprašanja in ne pri podajanju odgovora. Odgovor mora učence najti s 

pomočjo lastnega razumevanja ali za to uporabiti drug primeren vir. Takšna vprašanja 

ustrezajo Bloomovi ravni sinteze. Ali pa so vprašanja takšna, da odgovora ni mogoče pridobiti 

iz podane vsebine niti iz drugih literaturnih virov, saj vprašanje zahteva od učenca, da navede 
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svoje stališče, izkušnje, ali pa odgovor oblikuje iz svojega predznanja (Pappa & Tsaparlis, 

2011). 

Razumevanje specifične teme, ki jo učenci spoznajo v učbeniku, utrdijo in dopolnijo z 

reševanjem nalog v delovnih zvezkih. Delovni zvezki vsebujejo različne naloge, ki so 

oblikovane tako, da pokrivajo vse taksonomske učne cilje. Kot navaja Skvarč (2004), je v 

našem šolskem prostoru najpogosteje uporabljena šeststopenjska Bloomova taksonomija 

kognitivnih učnih ciljev.  

2.4 Problem raziskave z raziskovalnimi vprašanji 

V teoretičnih izhodiščih je bila večkrat omejena vloga učbenika in delovnega zvezka pri 

učenju kemije in podrobneje, kakšna je njihova vloga pri učenju in razumevanju abstraktnih 

pojmov, kot je kemijska vez. Namen raziskave je torej analiza vsebine o kemijski vezi v 

potrebnih učbenikih za kemijo ter analiza nalog z namenom ugotoviti, katero od treh ravni 

kemijskih pojmov naloge v učbenikih in delovnih zvezkih najpogosteje obravnavajo v okviru 

teme o kemijski vezi.  

Namen raziskave je tudi ugotavljanje razumevanja pojmov, povezanih s  kemijsko vezjo z 

vidika trojne narave kemijskega pojma. V skladu z veljavnim učnim načrtom za 8. in 9. razred 

osnovne šole se osredotočimo na kovalentno in ionsko vez, izpustili pa smo vodikovo, 

kovinsko in van der waalsove vezi. S posebej oblikovanim preizkusom znanja želimo 

preveriti, kako učenci poznajo delce, ki so prikazani na SMR in vezi, ki omenjene delce 

povezujejo med seboj.  

Glede na namen raziskave lahko postavimo tri raziskovalna vprašanja. 

 

(1) Ali učbeniki in delovni zvezki pri obravnavi kemijske vezi predstavljajo tudi 

submikroskopsko raven in v kakšnem obsegu?                                                                                                       

(2) Ali devetošolci ob zaključku šolanja statistično pomembno bolj razumejo kemijsko vez na 

simbolni ravni kot na submikroskopski ravni?                                                                                                            

(3) Ali imajo devetošolci težave pri pretvarjanju med prezentacijami (makroskopsko, 

submikroskopsko in simbolno ravnjo) pri temi kemijska vez? 
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3 Metoda 

3.1. Vzorec 

Vzorec prvega dela raziskave obsega pet učbenikov in pripadajočih delovnih zvezkov, ki so 

trenutno potrjeni v Republiki Sloveniji in so namenjeni učencem osmega razreda devetletne 

osnovne šole. Izbrani učbeniki so: 

1. Glažar, S. A., Godec, A., Vrtačnik, M., & Wissiak Grm, K. S. (2014). Moja prva kemija 

(učbenik). Ljubljana: Modrijan založba, d.o.o. in Glažar, S. A., Godec, A., Vrtačnik, 

M., & Wissiak Grm, K. S. (2005). Moja prva kemija 1 (delovni zvezek). Ljubljana: 

Modrijan založba, d. o. o. (UMPK, DZMPK) 

2. Košele, M., Ferk, V., Fir, M., Sajovec, M., Pufič, T., & Lešnik, J. (2003b). Kemija 8 

(učbenik). Ljubljana: Tehniška založba Slovenije in Košele, M., Ferk, V., Fir, M., 

Sajovec, M., Pufič, T., & Lešnik, J. (2003a). Kemija 8 (delovni zvezek). Ljubljana: 

Tehniška založba Slovenije, d.d. (UK8, DZK8) 

3. Devetak, I., Cvirn Pavlin, T., & Jamšek, S. (2010b). Peti element (učbenik). Ljubljana: 

Založba Rokus Klett. in Devetak, I., Cvirn Pavlin, T., & Jamšek, S. (2010a). Peti 

element (delovni zvezek). Ljubljana: Založba Rokus Klett. (UPE8, DZPE8) 

4. Smrdu, A. (2004). Svet kemije 8 - Od atoma do molekule (učbenik). Ljubljana: Založništvo 

Jutro. in Smrdu, A. (2006). Svet kemije 8, Od atoma do molekule (delovni zvezek). 

Ljubljana: Jutro d.o.o. (USK8, DZSK8) 

5. Graunar, M., Podlipnik, M., Mirnik, J., Gabrič, A., & Slatinek Žigon, M. (2016). Kemija 

danes 1 (učbenik). Ljubljana: Založba DZS, d.d. in Graunar, M., Modec, B., Dolenc, 

D., Gabrič, A., & Slatinek Žigon, M. (2014). Kemija danes 1 (delovni zvezek). 

Ljubljana: DZS, založništvo in trgovina, d.d. (UKD1, DZKD1) 

Za lažjo predstavitev rezultatov smo učbenikom in delovnim zvezkom dodali kratice, ki so z 

veliki tiskanimi črkami navedene ob koncu navedbe vira. Začetna črka U označuje učbenik in 

začetni črki DZ označujeta, da gre za delovni zvezek. 

Vzorec devetošolcev, ki so reševali preizkus znanja, je naključen. Preizkus so reševali učenci 

devetega razreda treh naključno izbranih osnovnih šol. V raziskavi je sodelovalo 103 

devetošolcev, od tega 49 deklic in 54 dečkov, starih 14 in 15 let. Velikost in lokacija šole v 

tem primeru nista pomembni, saj se predpostavlja, da je znanje učencev poenoteno s cilji v 

učnem načrtu. 

3.2 Instrument 

Analiza zastopanosti posamezne ravni trojne narave kemijskih pojmov v izbranih učbenikih je 

bila narejena z deskriptivno metodo. Sistematičen pregled učbenikov ločeno obravnava 

najprej ionsko vez in nato še kovalentno vez. Znotraj posamezne vezi pa si sledijo ravni 

kemijskega pojma: (1) makroskopska, (2) submikroskopska in (3) simbolna s poudarkom na 

tem, v kateri od ravni prevladuje razlaga in katera od ravni je najbolj zastopana v vprašanjih 

za ponavljanje.  

Enako kot pri učbenikih je tudi pri delovnih zvezkih zastopanost makroskopske, 

submikroskopske in simbolne ravni analizirana z deskriptivno metodo. Na osnovi teoretičnih 

izhodišč so oblikovane kategorije, v katere so nato uvrščene naloge iz izbranih delovnih 
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zvezkov. Kategorije so oblikovane za makroskopsko, submikroskopsko in simbolno raven 

posebej, dodane pa so jim tudi kombinacije, torej makro-submikro, makro-simbolna, 

submikro-simbolna in naloge, ki zajemajo vse tri ravni kemijskega pojma. 

Preizkus znanja je oblikovan na osnovi podrobnega študija literature. Analiza člankov je 

ponudila različne pristope in instrumente, ki jih avtorji uporabljajo za ugotavljanje stopnje 

razumevanja kemijske vezi pri učencih na različnih starostnih stopnjah.  

Preizkus znanja je kot glavni instrument raziskave oblikovan po zgledu avtorjev Arslan, 

Cigdemoglu, Moseley (2012), Chandrasegaran idr. (2007), Luxford & Bretz (2014), 

Milenković in sod. (2016) in Tüysüz (2009), ki so v svojih raziskavah uporabili dvodelne oz. 

trodelne naloge izbirnega tipa z enim pravilnim odgovorom. Preizkus znanja je trodelni. V 

prvem in drugem delu so dane štiri možne izbire in en pravilen odgovor. Tretji del pa je prek 

vprašanja o tem, kako prepričan je učenec v svoj odgovor, razširjen v Likertovo 

šeststopenjsko lestvico ocenjevanja, ki je prikazana v nadaljevanju.  

Preizkus znanja je oblikovan v treh fazah. Prva faza obsega izdelavo specifikacijske tabele, ki 

vsebuje vse naloge, vključene v preizkus znanja. Za vsako nalogo je natančno opredeljeno, 

katere pojme preverja, kako je uvrščena pa Bloomovi lestvici in kakšen je pravilen odgovor 

oz. rešitev naloge. Druga faza obsega razvoj pilotnega preizkusa znanja po zgledu avtorjev 

Devetaka in Glažarja (2012), ki sta v raziskavi uporabila dvodelne naloge (kombinacija 

izbirnega tipa in utemeljitve z prostimi odgovori). Pilotni preizkus znanja tako zajema naloge 

izbirnega tipa, dvodelne naloge izbirnega tipa in dvodelne naloge, katerih prvi del naloge je 

izbirnega tipa, drugi del naloge pa je prosti odgovor (pojasnitev izbire prvega dela naloge). 

Tako je osnovi Bloomovih kognitivnih kategorij oblikovan preizkus znanja s trinajstimi 

nalogami, od katerih 11 nalog vsebuje tudi različne modele (slike) atomov, molekul, ionov in 

kristalov na delčni oz. submikroskopski ravni. Vseh trinajst nalog obsega tudi tretjo raven, na 

kateri učenci navedejo, kako prepričani so v svoj odgovor. Pilotni preizkus znanja je rešilo 26 

učencev, in sicer po principu papir in svinčnik.  

Tretji del oblikovanja preizkusa znanja je zajemal oblikovanje končnega preizkusa znanja, ki 

nam je podal odgovore na drugo in tretje raziskovalno vprašanje. Končni preizkus znanja se 

od pilotnega razlikuje po tem, da naloge ne vsebujejo več kratkih prostih odgovorov, ampak 

samo še trodelne naloge izbirnega tipa. Novo dodane možne izbire pri preoblikovanih nalogah 

so sestavljene iz pridobljenih kratkih odgovorov pilotnega preizkusa znanja. Takšni odgovori 

so učencem najbolj atraktivni, saj so pogosto usklajeni z njihovimi napačnimi razumevanji. 

Primer oblikovanja naloge: prvi del naloge je od učencev zahteval, da izberejo ustrezen 

simbolni zapis za molekulo amonijaka, v drugem delu naloge pa so morali strukturno formulo 

molekule amonijaka narisati in označiti vezne in nevezne elektronske pare. Prikazanih je 

nekaj primerov, ki se preoblikujejo v posamezno izbiro v drugem delu naloge, kjer prosti 

odgovor nadomesti naloga izbirnega tipa z enim pravilnim odgovorom.  

 
 

Slika 4: Primer pravilno narisane strukturne formule 

molekule amonijaka 

 

Slika 5: Primer napačno narisane molekule amonijaka 

(1) 
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Preoblikovani drugi del naloge, ki učenca sprašuje, zakaj se je odločil za izbrani simbolni 

zapis. 

A Atom dušika je s trojno vezjo povezan z atomom vodika. 

B Negativni dušikov atom se z enojnimi vezmi povezuje s tremi vodikovimi atomi. 

C Atom dušika je z enojnimi vezmi povezan s tremi atomi vodika. 

Č Trije atomi dušika so z enojnimi vezmi povezani z enim atomom vodika.   

Podatki, pridobljeni v pilotnem preizkusu znanja, so pokazali, da učenci naloge odprtega tipa 

rešujejo pomanjkljivo ali pa jih celo izpustijo. Tudi pri vprašanju, kaj jih je pri nalogah najbolj 

motilo, je veliko učencev navedlo, da so težava prav naloge odprtega tipa. Možna razlaga je, 

da pri takih nalogah ne morejo ugibati, kot to lahko storijo pri nalogah izbirnega tipa.   

Preizkus znanja je oblikovan tako, da je veljaven, zanesljiv in občutljiv. Vsebinska veljavnost 

preizkusa znanja je zagotovljena s tem, da smo preizkus znanja naredili po vzoru različnih 

avtorjev, ki so zbirali podatke o napačnih razumevanjih na temo kemijske vezi. Veljavnost je 

zagotovljena tudi z izdelavo ustrezne specifikacijske tabele, kjer so opredeljeni preverjani 

pojmi, pravilni odgovori in klasifikacija posamezne naloge po Bloomu. Tako specifikacijsko 

tabelo kot tudi preizkus znanja so pred izvedbo raziskave pregledali strokovnjaki s področja 

kemijskega izobraževanja. Zanesljivost preizkusa znanja je zagotovljena z izračunom 

Cronbachovovega koeficienta alfa (α = 0,919). Visoka vrednost omenjenega koeficienta kaže 

na odlično zanesljivost preizkusa znanja. Občutljivost preizkusa znanja je zagotovljena z 

različno zahtevnostjo posameznih nalog, ki so po Bloomu uvrščene v tri kategorije.  

3.3 Potek raziskave 

Analiza veljavnih delovnih zvezkov in učbenikov je potekala s pomočjo vnaprej pripravljenih 

preglednic, ki so bile oblikovane za opisno in številčno vrednotenje. Preglednice za analizo 

vprašanj so bile narejene na osnovi QAR metode, ki sta jo oblikovala avtorja Pappa & 

Tsaparlis (2011). Omenjena metoda je natančneje predstavljena v poglavju 2.3.4. Analiza 

učbenikov je potekala deskriptivno, pri čemer je bil analizni obrazec enak preglednici, v kateri 

so prikazani končni rezultati. Pregled delovnih zvezkov pa je obsegal numerično analizo, pri 

čemer so preglednice tekom raziskave vsebovale številčne vrednosti, omenjene vrednosti pa 

so v rezultatih podane kot odstotne vrednosti, saj so le-te bolj primerne za interpretacijo.  

Drugi del raziskave je obsegal reševanje pilotnega preizkusa znanja, ki so ga reševali 

devetošolci ene osnovne šole in reševanje končnega preizkusa znanja, ki so ga reševali učenci 

v dveh naključno izbranih osnovnih šolah. Reševanje obeh preizkusov znanja je potekalo 

anonimno, pri čemer je bilo zagotovljeno, da so učenci preizkus znanja reševali samostojno in 

brez uporabe periodnega sistema elementov. Predviden čas reševanja je bil 15 minut do 

maksimalno 20 minut, kar se je izkazalo za ustrezno dolžino časa reševanja. 

 
Slika 6: Primer napačno narisane molekule amonijaka 

(2) 

 
Slika 7: Primer napačno narisane molekule amonijaka 

(3) 
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4 Rezultati z razpravo 

4.1 Kemijska vez v učbenikih 

Rezultati, ki so bili pridobljeni v procesu analize učbenikov, so predstavljeni opisno. 

Vsebinska zgradba poglavja, ki obravnava povezovanje delcev, je podobna v vseh izbranih 

učbenikih. Tako si sledijo besedilna razlaga, ki je dopolnjena s slikovnimi prikazi na 

makroskopski, submikroskopski in simbolni ravni in na koncu še vprašanja za ponovitev. 

Tudi predstavitev rezultatov si sledi v  enakemu vrstnemu redu. Pri tem je opisna analiza 

učbenikov predstavljena za ionsko vez in za kovalentno vez hkrati. 

4.1.1 Makroskopska raven 

V učbenikih jo predstavljajo slike (elementi v naravi, uporaba elementov, kristalne strukture)  

in opažanja kot rezultat izvedbe eksperimenta. Pri ionski kot tudi pri kovalentni vezi je opazna 

velika raznolikost prikazanih slik makroskopske ravni, vendar so le-te večinoma prikazane 

kot zanimivost. V manjšem obsegu je makroskopska raven povezana z submikroskopsko ali 

simbolno z namenom razlage lastnosti elementa ali spojine. 

 

Ionska vez 

Tabela 1 

Zastopanost elementov makroskopske ravni v razlagi ionske vezi v izbranih učbenikih. 

Učbenik Elementi makroskopske ravni 

UMPK V uvodnem delu sliki elementarnega natrija in elementarnega klora, sledita jima slika 

natrijevega klorida in slika, ki ponazarja gorenje trdnega natrija v plinastem kloru (Glažar, 

Godec, Vrtačnik, & Wissiak Grm, 2014). 

UK8 Na makroskopski ravni je prikazana reakcija med natrijem in klorom. Kot zanimivost so 

prikazane še sliki kristala halita, sadre in slika natrijevega klorida pod mikroskopom. Pri 

lastnostih ionskih spojin je na sliki prikazano, da trdni natrijev klorid ne prevaja električnega 

toka, kar pa ne drži, če prevodnost merimo raztopini natrijevega klorida (Košele idr., 2003b). 

UPE8 Ob koncu razlage je prikazana slika kuhinjske soli in ob njej je tudi submikroskopski prikaz 

kristala natrijevega klorida (Devetak, Cvirn Pavlin, & Jamšek, 2010b). 

USK8 V uvodnem delu imamo ob besedilu kot zanimivost prikazani sliki pridobivanja kuhinjske soli 

(soline in rudnik). Pri lastnostih ionskih spojin je ob besedilu slika, ki prikazuje električno 

prevodnost raztopin natrijevega klorida (Smrdu, 2004). 

UKD1 V uvodnem delu imamo prikazano sliko kemijske reakcije natrija s klorom in produkt natrijev 

klorid. Pri lastnostih ionskih in kovalentnih snovi pa je ponovno prikazan natrijev klorid kot 

primer ionske snovi. Makroskopski prikaz se naprej navezuje tudi na submikroskopski prikaz 

raztapljanja natrijevega klorida v vodi (Graunar in sod., 2016).  

Iz zapisov v zgornji tabeli je razvidno, da vsi analizirani učbeniki za razlago ionske vezi 

uporabijo kuhinjsko sol oz. natrijev klorid.  Pri tem UMPK prikazuje, kakšni so reaktanti, 

kako poteka reakcija in kakšen je končni produkt, UKD1 pa prikazuje potek reakcije in 

produkt. UK8 in USK8 več pozornosti dajeta lastnostim ionskih spojin, natančneje električni 

prevodnosti. Posebej pomembno pa je izpostaviti učbenika UPE8 in UKD1, ki elemente 

makroskopske ravni povezujta s submikroskopsko ravnjo. 
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Kovalentna vez  

Tabela 2 

Zastopanost elementov makroskopske ravni v razlagi kovalentne vezi v izbranih učbenikih. 

Učbenik Elementi makroskopske ravni 

UMPK V uvodnem delu sta prikazana sol in sladkor na urnem steklu, pod njima pa je slika, na kateri 

je prikazano, da raztopina natrijevega klorida prevaja električni tok, raztopina sladkorja pa ne. 

Ob koncu poglavja je kot zanimivost prikazana fotografija zgradbe, katere oblika spominja na 

fuleren (Glažar idr., 2014).   

UK8 Prikazana je slika, vezana na demonstracijski eksperiment, ob kateri se učenci seznanijo s 

topnostjo joda v vodi in heksanu. Naslednje tri slike so ponovno vezane na eksperiment in 

prikazujejo, kaj se zgodi s kremenom, sladkorjem in jodom, če jih segrevamo. Na koncu 

poglavja je prikazana še trdotna lestvica mineralov, ki poleg številčnih vrednosti prikazuje tudi 

primer minerala za vsako stopnjo (Košele idr., 2003b). 

UPE8 Ne vsebuje elementov makroskopske ravni (Devetak idr., 2010b). 

USK8 Pred razlago kisika in dušika je prikazan planet Zemlja in razložena je sestava zemljine 

atmosfere. Pri razlagi molekule metana je kot zanimivost prikazan planet Uran. Njegova 

atmosfera vsebuje metan, ki jo obarvan modro. Ob koncu poglavja so tri slike. Prva prikazuje 

grafit, kot ga najdemo v naravi, druga prikazuje grafit v svinčnikih in tretja prikazuje diamant 

(Smrdu, 2004). 

UKD1 V delu poglavja o kovalentni vezi ni prisotnih elementov makroskopske ravni, sta pa ob 

razlagi posebnosti ogljikovega atoma prikazani sliki diamanta in grafita. Pri lastnostih ionskih 

in kovalentnih snovi  sta prikazani makroskopski predstavitvi saharoze in joda, slika saharoze 

se naprej navezuje tudi na submikroskopsko predstavitev raztapljanja saharoze v vodi 

(Graunar in sod., 2016). 

 

Če so bili pri ionski vezi vsi elementi makroskopske ravni vezani na natrijev klorid, je pri 

kovalentni vezi pestrost elementov makroskopske ravni veliko večja. V UMPK in UKD1 so 

primeri uporabe makroskopske ravni kovalentne vezi (saharoza) uporabljeni za prikaz razlike 

med prevodnostjo ionske spojine in prevodnostjo kovalentne spojine. UK8 vsebuje največ 

elementov makroskopske ravni, saj se učenci seznanijo z jodom, vodo, heksanom, kremenom 

in sladkorjem. Pester nabor snovi je na makroskopski ravni povezan v eksperimentalno delo v 

razredu in zapisom opažanj. USK8 elemente makroskopske ravni prikazuje zgolj kot 

zanimivost. UPE8 pa nima vključenih nobenih elementov makroskopske ravni. 

4.1.2 Submikroskopska raven 

V učbenikih jo predstavljajo slike naslednjih delcev: atomov, ionov, molekul in ionskih 

kristalov. Submikroskopska raven je zaradi določene mere abstraktnosti v učbeniku redko 

obravnavana samostojno. Najpogosteje je povezana s simbolno ravnjo, redkeje z 

makroskopsko ali z obema navedenima ravnema. Davidowitz & Chittleborough (2009) 

navajata, da bo predstavitev v učbeniku, ki prikazuje povezanost vseh treh ravni kemijskega 

pojma, pri učencih spodbudila oblikovanje ustreznega mentalnega modela. In, kot navaja 

Devetak (2012), takšni prikazi dodatno povečajo moč slikovnega gradiva v učbeniku. Poleg 

manjšega števila prezentacij, ki vsebujejo vse tri ravni kemijskega pojma, je pomembno 

izpostaviti, da je v učbenikih v razlagi ionske vezi uporabljena le SMR natrijevega klorida. Z 

drugimi ionskimi spojinami/kristali se učenci srečajo zelo redko ali pa sploh ne. Težave se 

pojavijo, ko učenci niso sposobni prenesti osvojenega znanja o ionski vezi na nove situacije 

oz. njim manj znane primere (več v poglavju 4.3). Medtem ko so elementi kovalentne vezi 

zastopani v večjem številu različnih SMR elementov in molekul, kar se kaže skozi boljše 

poznavanje kovalentne vezi (poglavje 4.3). Premalo pozornosti pa je v učbenikih namenjeno 

polarnosti molekul in nastanku kovalentnih kristalov.  
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Ionska vez 

Tabela 3 

Zastopanost elementov submikroskopske ravni v razlagi ionske vezi v izbranih učbenikih. 

Učbenik Elementi submikroskopske ravni 

UMPK Razlaga je osnovana na modelu atoma (s prikazanimi elektroni), iz katerega nastane ion, 

vzporedno pa je nastanek iona (natrijevega in kloridnega) prikazan tudi na ravni delcev. Pri 

tem so upoštevana ustrezna razmerja nastalih delcev, medtem ko je nastanek ionske vezi 

razložen samo z delci. Prikazan je model ionskega kristala natrijevega klorida, poleg katerega 

je ustrezna legenda, ki pojasnjuje, kateri delci so natrijevi ioni in kateri kloridni ioni (Glažar 

idr., 2014).  

UK8 V razlago so vključeni modeli atomov različnih elementov (s prikazanimi elektroni), model 

nastanka iona iz atoma in model prenosa elektrona iz enega atoma na drug atom. Na delčni 

ravni je prikazan model kristala natrijevega klorida. Pri lastnostih ionskih spojin je v povezani 

z makro ravnjo na ravni delcev prikazano, kako se natrijev klorid raztaplja v vodi (Košele idr., 

2003b). 

UPE8 V razlago so vključeni modeli atomov (s prikazanimi elektroni). Modeli prikazujejo nastanek 

natrijevega iona, nastanek kloridnega iona nastanek ionske vezi. V povezavi z makroskopsko 

in simbolno ravnjo je prikazan model kristala natrijevega klorida (Devetak idr., 2010b). 

USK8 V sami razlagi ni vključene submikroskope ravni (modelov atoma), je pa na ravni delcev 

prikazan model kristala natrijevega klorida. Pri lastnostih ionskih spojin je prikazan model 

taline natrijevega klorida in model raztopine (Smrdu, 2004). 

UKD1 V razlagi nastanka ionske vezi ni vključene submikroskopske ravni, je pa na ravni delcev 

prikazan nastanek ionskih kristalov. Kot že omenjeno pri makro ravni, je na submikroskopski 

ravni predstavljeno raztapljanje natrijevega klorida v vodi. Povezava pa je tudi z 

eksperimentalnim delom v razredu (Graunar in sod., 2016).  

 

Kot je razvidno iz zapisov v zgornji tabeli, vsi učbeniki tudi submikroskopsko raven razlagajo 

z natrijevim kloridom. UMPK, UK8 in UPE8 imajo razlago ionske vezi oblikovane podobno. 

V vseh omenjenih učbenikih je z modelom predstavljena zgradba atoma, na kateri so označeni 

elektroni. Iz modela atoma je nato prikazano, kako nastane ion in iz modela iona nato 

povezovanje v ionsko vez. Pri tem je v UMPK in UKD1 shematski prikaz atoma in shematski 

prikaz iona dopolnjen še s prikazom na submikroskopski ravni. V vseh analiziranih učbenikih 

najdemo model kristala natrijevega klorida. UK8, USK8 in UKD1 na ravni delcev prikazujejo 

tudi proces raztapljanja natrijevega klorida. 
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Kovalentna vez 

Tabela 4  

Zastopanost elementov submikroskopske ravni v razlagi kovalentne vezi v izbranih učbenikih. 

Učbenik Elementi submikroskopske ravni 

UMPK Primeri nastanka molekul H2, O2, N2, HCl, NH3, H2O in CH4, na katerih učbenik razlaga 

kovalentno vez, vsebujejo zelo veliko različnih elementov submikroskopske ravni. Modeli 

zgradbe atomov s prikazanimi elektroni so tu poenostavljeni, bolj izpostavljeni so modeli 

molekul omenjenih elementov in spojin ter prikaz le-teh na ravni delcev na način, kot so 

omenjene molekule urejene v snovi (npr. molekule vode v tekočem agregatnem stanju) 

(Glažar idr., 2014).  

UK8 Primeri nastanka molekul H2, H2O, CH4, C2H6, C2H4 in C2H2, na katerih učbenik razlaga 

kovalentno vez, vsebujejo različne elemente, ki pa niso pri vseh razlagah enaki. Tako najdemo 

na delčni ravni prikazano zgradbo atomov ogljika in vodika, modele molekul vodika, vode, 

metana, etana, etena in etina. Na ravni delcev sta prikazana še model kristalne strukture 

kremena kot primer kovalentnega kristala in model kristalne strukture kot primer 

molekulskega kristala (Košele idr., 2003b). 

UPE8 Primeri nastanka molekul Cl2, O2, N2, na katerih učbenik razlaga kovalentno vez, so vsi 

razloženi na enak način. Razlaga nastanka vezi poteka prek modela zgradbe atoma s 

prikazanimi elektroni in prikazom veznih elektronskih parov. Z modeli molekul O2, H2O in 

CH4 pa je razložena polarnost molekul (Devetak idr., 2010b). 

USK8 Primeri nastanka molekul H2, F2, O2, N2, HCl, H2O, NH3, CH4 in še C2H6, C2H4 in C2H2, na 

katerih je razložena kovalentna vez, so predstavljeni vsi na enak način. Vse omenjene 

molekule so predstavljene s krogličnimi in kalotnimi modeli, ki ustrezno dopolnjujejo 

besedilno in simbolno razlago. Pri modelih HCl, H2O, NH3, CH4 je navedena tudi oblika 

molekule. Pri povezovanju ogljikovih atomov so predstavljene še strukture diamanta, grafita in 

fulerena (Smrdu, 2004). 

UKD1 V razlagi nastanka kovalentne vezi je na submikroskopski ravni predstavljen model molekule 

H2O. Razlaga se nadaljuje z modelom molekule H2 in prikazom nastanka različnih oblik 

molekul. Submikroskopska raven se v razlagi povezuje s simbolno ravnjo. V nadaljevanju so z 

modeli predstavljeni še modeli molekule C6H12O6, CH4 in še C2H6, C2H4 in C2H2,. Z delci pa 

so prikazane tudi zgradba diamanta, grafita in fulerena. Submikroskopska prikaza diamanta in 

grafita se povezujeta tudi z elementi makroskopske ravni. Povezava makroskopske in 

submikroskopske ravni pa je vidna tudi pri raztapljanju saharoze v vodi, saj učbenik povezuje 

razlago z eksperimentalnim delom v razredu (Graunar in sod., 2016). 

 

Pri razlagah kovalentne vezi v učbenikih je nabor primerov podane snovi zelo pester. Primera, 

ki sta uporabljena v vseh analiziranih učbenikih, sta le voda in metan. Med učbeniki najbolj 

izstopa UMPK, ker ima poleg modelov molekul prikazano še, kako so molekule razporejene v 

agregatnem stanju, v katerem se specifična snov najpogosteje nahaja.  USK8 ima največji 

nabor primerov snovi, poleg tega učenci spoznajo dva različna tipa modelov: kroglični in 

kalotni. UK8 se razlikuje od ostalih v tem, da učence seznani tudi z modelom kovalentnega 

kristala in modelom molekulskega kristala. UKD1 pa prikazuje modele, ki jih lahko učenci v 

procesu modeliranja v razredu sestavijo sami. 

4.1.3 Simbolna raven 

V učbenikih je predstavljena kot simbolni zapis elementov, strukturna formula molekul in 

ionskih spojin, enačba kemijske reakcije, zapis anionov in kationov ter zapis formul 

navedenih spojin. Najpogosteje je zastopana v besedilni razlagi ionske/kovalentne vezi in v 

povezavi s SMR.  
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Ionska vez 

Tabela 5  

Zastopanost elementov simbolne ravni pri razlagi ionske vezi v izbranih učbenikih. 

Učbenik Elementi simbolne ravni 

UMPK Simbolna raven je zastopana v besedilu z uporabo simbolov za posamezni element, s simboli 

so dopolnjeni modeli zgradbe atoma in modeli zgradbe iona, simboli za elemente pa 

označujejo tudi delce v submikropredstavitvah. Simbolna raven je uporabljena tudi 

samostojno, kot prikaz zapisa iona, ter za razlago poimenovanja atomov različnih elementov in 

ionov, ki iz njih nastanejo. Simboli pa so uporabljeni tudi pri poimenovanju binarnih spojin 

kot produkta novo nastale vezi (Glažar idr., 2014).  

UK8 Simbolna raven je zastopana pri skicah zgradbe atoma in iona, ker poimenuje, za atom in ion 

katerega elementa gre. Pod skicami je s simboli zapisan potek nastanka iona iz atoma in 

prebitek oz. primanjkljaj elektronov, ki pri tem nastane. Omenjeni zapisi so predstavljeni v 

enostavnih tabelah za več različnih elementov. Simbolni zapisi ionov in ionskih spojin so 

uporabljeni tudi pri označbi modela (delčna raven) kristala natrijevega klorida in označbi 

delcev v skici, ki prikazuje raztapljanje natrijevega klorida v vodi. Simbolni zapis najdemo 

tudi v besedilu, kjer je na primerih razložen nastanek binarnih spojin (Košele idr., 2003b).  

UPE8 Simbolna raven je zastopana v besedilni razlagi ob skicah zgradbe atoma in zgradbe iona, kjer 

sta poleg besednega zapisa atom in ion poimenovana tudi s simbolom. Nastanek ionov je 

prikazan tudi s simboli, poleg katerih so narisani valenčni elektroni. S simbolnim zapisom in 

valenčnimi elektroni je prikazan tudi nastanek spojin z vključenimi različnimi delci (več kot 

dva). S simboli je označen tudi na delčni ravni prikazan kristal natrijevega klorida, označen je 

posamezni delec v kristalu kot tudi spojina natrijev klorid. Tu so povezane vse tri ravni 

kemijskega pojma (makro, submikro in simbolna), saj je poleg modela prikazana tudi 

makroskopska slika natrijevega klorida (Devetak idr., 2010b). 

USK8 Simbolna raven je zastopana v besedilu, kjer so v besedilno razlago vključeni simboli 

elementov. Pod razlago je s simboli in valenčnimi elektroni prikazan nastanek ionske vezi (v 

natrijevem kloridu in litijevem oksidu), pod njo pa je še zapis enačbe kemijske reakcije. 

Elementi simbolne ravni so povezani tudi z submikroskopskimi prikazi, saj so s simboli 

poimenovani modeli kristala, taline in raztopine natrijevega klorida (Smrdu, 2004). 

UKD1 Simbolna raven je zastopana v besedilu, kjer je razloženo zapisovanje simbolov za atome, ter 

nastale katione in anione. Razloženo je tudi, kako zapisujemo formule nastalih ionskih 

kristalov. Simbolna raven dopolnjuje slike modelov, prikazanih na submikroskopski ravni. 

 

Iz gornjih zapisov je razvidno, da je simbolna raven prisotna v vseh učbenikih v približno 

enaki zastopanosti. Elementi simbolne ravni so zastopani samostojno v besedilni razlagi, v 

obliki zapisa enačbe kemijske reakcije ali v povezavi s submikroskopsko ravnijo. Modeli, 

prikazani na ravni delcev, so vsi razloženi s pomočjo simbolov, simbolni elementi pa so 

vključeni tudi v modele, kjer posamezni simbol označuje natančno določen delec. Takšen 

način povezave simbolne in submikroskopske ravni izboljša razumevanje tako simbolov kot 

SMR predstavitev (Davidowitz & Chittleborough, 2009). 
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Kovalentna vez 

Tabela 6 

Zastopanost elementov simbolne ravni v razlagi kovalentne vezi v izbranih učbenikih. 

Učbenik Elementi simbolne ravni 

UMPK Simbolni zapisi spojin so uporabljeni v besedilnem opisu eksperimenta taljenje soli in 

sladkorja. Naprej pa je simbolna raven tesno povezana z submikro ravnjo, saj je poleg vsakega 

delčnega modela element ali spojina prikazana tudi s simbolnim zapisom, ki vsebuje tudi 

prikaz prostih in veznih elektronov (Glažar idr., 2014). 

UK8 Simbolna raven je vključena v shematske prikaze kovalentne vezi, na katerih so prikazni tudi 

vezni in nevezni elektronski pari. Na primeru metana je poleg submikro prikaza modela 

molekule prikazan tudi simbolni zapis, kjer so vezi ponazorjene z elektroni in zapis formule 

(Košele idr., 2003b). 

UPE8 S simboli je prikazan nastanek kovalentne vezi, in sicer tako, da so poleg simbolov narisani še 

vezni in nevezni elektronski pari. Pri molekuli vode je prikazano, kako je pravilno in kako  

napačno narisana strukturna formula vode (Devetak idr., 2010b). 

USK8 Simboli za elemente in spojine so uporabljeni tako v besedilu kot tudi v poimenovanju 

kalotnih in krogličnih modelov. S simboli je prikazan tudi nastanek kovalentne vezi med 

dvema atomoma na način, da so okrog vsakega simbola elementa prikazni vsi vezni in nevezni 

elektronski pari. Poleg omenjenega prikaza so zaradi večje preglednosti prikazane tudi 

strukturne formule brez veznih in neveznih elektronskih parov (Smrdu, 2004). 

UKD1 Elementi simbolne ravni so uporabljeni v razlagi kovalentne vezi in nastanku različnih oblik 

molekul. Prav tako je s simboli prikazana polarnost molekul. Simbolna raven se dopolnjuje s 

submikroskopsko, saj je poleg vsakega modela molekule prikazan tudi simbolni prikaz 

elementov in vezi med njimi (Graunar in sod., 2016).  

Iz zgornjih zapisov je razvidno, da so pri UMPK, USK8 in UKD1 simbolni zapisi uporabljeni 

v besedilu. Pri vseh analiziranih učbenikih pa simbolna raven predstavlja nastanek vezi med 

dvema ali več atomi, ki je predstavljena s simbolom posameznega elementa, veznimi in 

neveznimi elektronskimi pari. Poleg takšnega zapisa je navadno predstavljena še strukturna 

formula, na kateri ni prikazanih prostih elektronskih parov. Pri UMPK in USK8 pa je 

simbolni zapis vključen v poimenovanje krogličnih in kalotnih modelov spojin. 

4.1.4 Naloge za ponavljanje 

V učbeniku najdemo na koncu vsakega poglavja naloge oz. vprašanja za ponavljanje. Analiza 

nalog oz. vprašanj je bila narejena na osnovi QAR metode (Question-Answer Relationship), 

omenjena metoda je natančneje predstavljena v poglavju 2.3.4 (Pappa in Tsaparlis, 2011). 

Tabela 7 prikazuje zastopanost posameznega tipa nalg po QAR metodi v izbranih učbenikih, 

medtem ko tabela 8 prikazuje zastopanost posamezne ravni trojne narave kemijskega pojma 

pri omenjenih nalogah za ponavljanje. 
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Tabela 7  

Zastopanost posamezne vrste nalog v analiziranih učbenikih. 

VPRAŠANJE/ 

UČBENIK 

Vprašanja, ki se 

nanašajo neposredno 

na besedilo 

Vprašanja, ki se 

posredno nanašajo na 

besedilo 

(sinteza) 

Vprašanja, ki se jih 

lahko odgovori s 

pomočjo besedila 

(povezava z 

predznanjem) 

SKUPAJ 

UMPK 10 3 1 14 

10 

25 

21 

16 

UK8 3 5 2 

UPE8 9 12 4 

USK8 15 5 1 

UKD1 0 0 16 

SKUPAJ 37 (43 %) 25 (29 %) 24 (28 %) 86 (100 %) 

Pri tem je iz rezultatov obeh tabel razvidno, da v učbenikih prevladujejo vprašanja, ki se 

nanašajo neposredno na besedilno razlago v učbeniku (43 %). Sledijo jim vprašanja, ki se 

posredno nanašajo na besedilo (29 %) in vprašanja, ki se jih lahko odgovori z besedilom (28 

%). Od bralcev oz. učencev pa zahtevajo predvsem kratke odgovore ali zapise različnih 

definicij/razlag. Slaba tretjina nalog (29 %) od učencev zahteva zapis odgovora s pomočjo 

simbolov ali shematskih prikazov in le 5 % odstotkov nalog od učencev zahteva odgovor, 

povezan z razumevanjem submikroskopske ravni. Nalog, ki bi se navezovale na 

makroskopsko raven, v poglavju povezovanje delcev ni v nobenem od analiziranih učbenikov. 

Spodnja tabela 8 prikazuje zastopanost posamezne ravni trojne narave kemijskih pojmov v 

vprašanjih za ponavljanje, pri čemer smo vprašanja, katerih odgovori so definicije in razlage, 

uvrstili v kategorijo drugo. 

Tabela 8 

Zastopanost posamezne ravni trojne narave kemijskega pojma v vprašanjih za ponavljanje v 

analiziranih učbenikih.  

VPRAŠANJE/ 

UČBENIK 

Makro 

raven 

Submikro 

Raven 

Simbolna 

Raven 

Drugo SKUPAJ 

UMPK 

UK8 

UPE8 

USK8 

UKD1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

2 

0 

6 

0 

9 

3 

7 

8 

10 

14 

16 

9 

14 

10 

25 

21 

16 

SKUPAJ 0 (0%) 4 (5%) 25 (29%) 57 (66%) 86 (100%) 

 

Opomba: Pri UPE8 in UKD1 so poleg nalog, ki preverjajo razumevanje posamezne vezi, 

vključene tudi naloge iz končnega preizkusa znanja. Naloge v preizkusu znanja zajemajo učno 

snov celotnega poglavja povezovanje delcev gradnikov. 

4.2 Kemijska vez v delovnih zvezkih 

V procesu analize delovnih zvezkov naloge niso vrednotene samo po tipu naloge, pač pa tudi 

po vsebini: torej, katero raven trojne narave kemijske vezi obravnava naloga. Uvrščanje v 

posamezno raven je potekalo po naslednjih kriterijih:  

1.) makroskopska raven: naloge, ki vsebujejo slike snovi na makroskopski ravni in 

naloge, ki so vezane na videoposnetke in laboratorijsko delo.  
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2.) submikroskopska raven: naloge, ki od učenja zahtevajo znanje in razumevanje o 

delcih, molekulah in kristalih. Zraven pa so vključene tudi naloge, kjer morajo učenci 

dopolnjevati shematski prikaz modela atoma. 

3.) simbolna raven: naloge, kjer morajo učenci dopolnjevati sheme; naloge, ki vključujejo 

strukturne formule, enačbe kemijskih reakcij, zapise formul anionov in kationov in 

zapise formul navedenih spojin.  

Naloge v delovnih zvezkih, kjer se dve ravni prepletata med seboj, so v tabeli rezultatov 

predstavljene v razdelkih kombinirane naloge (npr. makro + submikro). 

Naloge v delovnih zvezkih, ki od učenca zahtevajo samo vsebinsko znanje, kot so definicije, 

razlage in vpisovanje podatkov v tabele (prevaja/ne prevaja), so v tabeli rezultatov 

predstavljene v razdelku drugo.  

Številčno analizo nalog, ki obravnavajo posamezno raven, kombinacijo dveh ravni ali vse tri 

ravni trojne narave kemijskega pojma, v delovnih zvezkov prikazuje tabela 9. 

Tabela 9 

Zastopanost posamezne ravni trojne narave kemijskega pojma v nalogah v poglavju kemijski 

vezi v analiziranih delovnih zvezkih. 
 

VEZ 

RAVEN 

KEMIJSKEGA 

POJMA 

DZMPK DZK8 DZPE8 DZSK8 DZKD1 Ʃ 

N % N % N % N % N % N % 

 

 

 

 

IONSKA 

VEZ 

MAKRO 2 9,1 1 9,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 4,7 

SUBMIKRO 3 13,7 0 0,0 2 28,6 1 5,9 0 0,0 6 9,4 

SIMBOLNA 9 40,9 6 54,5 3 42,8 12 70,6 5 71,4 35 54,7 

MAKRO+SUBM. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

MAKRO+SIMB 1 4,5 1 9,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 3,1 

SUBM.+ SIMB 1 4,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 14,3 2 3,1 

MAKRO+SUBM

+SIMB 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

DRUGO 6 27,4 3 27,3 2 28,6 4 23,5 1 14,3 16 25,0 

SKUPAJ 22 100,0 11 100,0 7 100,0 17 100,0 7 100,0 64 100,0 

 

 

 

KOVALENTNA 

VEZ 

MAKRO 3 17,6 1 14,2 1 16,7 1 4,2 0 0,0 6 9,5 

SUBMIKRO 0 0,0 0 0,0 2 33,3 3 12,5 0 0,0 5 8,0 

SIMBOLNA 8 47,1 3 42,9 3 50,0 12 50,0 2 22,2 28 44,4 

MAKRO+SUBM. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

MAKRO+SIMB 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

SUBM.+ SIMB 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 8,3 4 44,4 6 9,5 

MAKRO+SUBM

+SIMB 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

DRUGO 6 35,3 3 42,9 0 0,0 6 25,0 3 33,3 18 28,6 

SKUPAJ 17 100,0 7 100,0 6 100,0 24 100,0 9 100,0 63 100,0 

 

Devetak (2012) navaja, da je v učbenikih najbolj zastopana simbolna raven, kar povežemo s 

podatki v tabeli 9, iz katerih je razvidno, da je tudi v delovnih zvezkih najbolj zastopana 

simbolna raven. Tako je na področju ionske vezikar 10,3 % več nalog kot na področju 

kovalentne vezi. Nalogam na simbolni ravni po pojavnosti sledijo naloge, uvrščene v 

kategorijo drugo (dopolnjevanje besedila, razlage, definicije itd.), kjer je 3,6 % nalog več s 

področja kovalentne vezi kot iz področja ionske vezi. Pri nalogah, ki zajemajo ostale ravni in 

njihove kombinacije, so opazne višje razlike. Tako sta makroskopska raven za 4,8 % in 

kombinacija submikroskopske in simbolne ravni za 6,4 % bolj zastopani v nalogah s področja 

kovalentne vezi kot v naloge iz področja ionske vezi. V nalogah s področja ionske vezi so bolj 

zastopane submikroskopska raven za 1,4 % in kombinacija makroskopske in simbolne ravni 

za 3,1 % več kot v nalogah s področja kovalentne vezi. Izpostaviti je potrebno tudi, da niti na 
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področju kovalentne vezi niti na področju ionske vezi ni prisotnih nalog, ki bi med seboj 

povezovale makroskopsko in submikroskopsko raven in nalog, ki bi obravnavale 

makroskopsko, submikroskopsko in simbolno raven skupaj. Kljub temu, da je DZMPK 

priložena zgoščenka z videoposnetki, so na makroskopski ravni prikazane različne kemijske 

reakcije, ki so povezane s simbolno ravnijo, torej simbolnim zapisom posameznih elementov 

in nastale spojine. Ni pa vključenega prikaza poteka kemijske reakcije na submikroskopski 

ravni.  

Navedene razlike med nalogami s področja kovalentne in ionske vezi so bolj pregledno 

prikazane tudi v spodnjem grafikonu. 

 

Grafikon 1: Zastopanost posamezne ravni kemijskega pojma v analiziranih nalogah v 

delovnih zvezkih. 

4.3 Učenčevo razumevanje kemijske vezi na submikroskopski ravni 

V empiričnem delu tega magistrskega dela so predstavljeni podatki, iz katerih je razvidno,  

kakšna napačna razumevanja o kemijski vezi na submikroskopski ravni imajo razvita 

devetošolci ob zaključku osnovne šole. Vse naloge, vključene v preizkus znanja, sodijo na 

eno izmed treh Bloomovih ravni, in sicer: (1) znanje, (2) razumevanje in uporaba ter (3) 

analiza, sinteza in vrednotenje. Predstavljena je analiza celotnega preizkusa znanja, kjer so v 

tabeli 23 podane odstotne vrednosti pravilnih odgovorov za prvi del, prvi in drugi del, ter prvi, 

drugi del in učenčeva samoocena samozavesti, ki jim sledi interpretacija omenjenih podatkov.    

Rezultatom celotnega preizkusa znanja sledi še predstavitev rezultatov posamezne naloge. 

Navedena je naloga kot na preizkusu znanja, ki so ga reševali devetošolci, le da je pravilen 

odgovor označen z debelim tiskom. Pridobljeni odgovori so predstavljeni za vsako nalogo 

posebej, v tabeli s krepkim tiskom pa so označeni podatki, ki kažejo znanje in podatki, ki 

prikazujejo srečo ali pomanjkanje samozavesti pri reševanju. Omenjenim tabelam sledi še 

interpretacija, ki natančneje razlaga posamezne podatke v tabeli. 

Iz tabele 10, ki prikazuje uspešnost devetošolcev pri reševanju nalog preizkusa znanja, lahko 

povzamemo odstotke pravilnih, napačnih in manjkajočih odgovorov. Stolpec pravilno rešenih 

nalog se naprej deli na tri stolpce. V prvem stolpcu, označenem kot 1. del, je število pravilnih 
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odgovorov na prvi del naloge, v drugem stolpcu, označenem kot 1.+ 2. del,  je število 

pravilnih odgovorov samo na prvi in drugi del naloge, in v tretjem stolpcu, označenem kot 1. 

+ 2. + 3., del je število pravilnih odgovorov na prvi, drugi in samooceno učenčeve 

prepričanosti v pravilnost odgovora na 1. in 2. del naloge (od 4: prepričan do 6: popolnoma 

prepričan) pri tretjem delu naloge. Število napačno rešenih nalog je prikazano v drugem 

stolpcu, ki se naprej deli na dva stolpca, označenima kot 1.+ 2. del: nepravilen odgovor na 

prvo, drugo ali na obe zastavljeni vprašanji, in drugi stolpec, ki je označen kot 1. + 2. + 3. del, 

kjer se upošteva še samozavestnost pri reševanju (1: samo ugibam do 3: sem dokaj prepričan). 

V zadnjem stolpcu je prikazana pojavnost nerešenih nalog.  

V tabeli so navedene absolutne in relativne vrednosti (f/f %) frekvenc pojavnosti določenih 

rešitev pri posamezni nalogi. 

Tabela 10 

Rezultati odgovorov preizkusa znanja. 

 

Za nadaljnjo obdelavo podatkov je pomembno navesti tudi, da naloge 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10 in 11 

obravnavajo področje kovalentne vezi in naloge 4, 6, 7, 12 in 13 področje ionske vezi.  

Podatki v tabeli 10 prikazujejo, da je prvi del posamezne naloge v povprečju rešila več kot 

polovica, torej 53 devetošolcev devetošolcev. Najbolj so bili uspešni pri reševanju osme (87,4 

%) in enajste (73,8 %) naloge, kjer so izbirali ustrezni simbolni zapis za model molekule 

prikazanega na sliki. Omenjenima nalogama z 68,0 % sledi prva naloga, ki je preverjala vlogo 

valenčnih elektronov pri nastanku kovalentne vezi. Najmanj pravilnih odgovorov pa so 

devetošolci podali pri šesti nalogi (28,2 %), ki je od učencev zahtevala izbiro ustreznih 

delcev, ki so prikazani na sliki modela žganega apna. Sledi ji trinajsta naloga, pri kateri je bilo 

le nekaj več devetošolcev uspešnih (29,1 %), naloga pa je spraševala, pri tvorbi katerih vezi 

med delci imajo pomembno vlogo privlačne sile, in četrta naloga (32,0 %), pri kateri so 

morali devetošolci izbrati ustrezen zapis za ionsko vez v modelu magnezijevega oksida. 

Zahtevnost omenjenih nalog, pri katerih so bili devetošolci bolj uspešni pri reševanju, je nižja, 

saj po Bloomu sodijo na prvo raven kognitivnih znanj, prav tako so uporabljeni primeri 

učencem poznani, zato so jih lahko rešili z uporabo že osvojenega znanja. Pri tem se lahko 

izpostavi tudi opažanje, da sta nalogi z najvišjo uspešnostjo pri reševanju od učencev 

zahtevali poznavanje simbolnih zapisov oz. poznavanje simbolne ravni trojne narave 

    Rezultati  

 

 

Naloga 

Pravilno rešene naloge (f/f %) Nepravilno rešene naloge ( f/f  

%) 

Ni 

odgovora 

f/f %) 1. del 

 

1. + 2. del 

 

1. + 2. + 3. del 

(4, 5 in 6) 

1.+ 2. del 1. + 2. + 3. del 

(1, 2 in 3) 

1 70 / 68,0 50 / 48,5 20 / 19,4 53 / 51,5 83 / 80,6 0 / 0 

2 57 / 55,3 35 / 34,0 18 / 17,5 68 / 66,0 85 / 82,5 0 / 0 

3 40 / 38,8 10 / 9,7 1 / 1,0 92 / 89,3 101 / 98,1 1 / 1,0 

4 33 / 32,0 17 / 16,5 7 / 6,8 73 / 70,9 83 / 80,6 13 / 12,6 

5 57 / 55,3 22 / 21,4 11 / 10,7 80 / 77,7 91 / 88,4 1 / 1,0 

6 29 / 28,2 21 / 20,4 12 / 11,7 81 / 78,6 90 / 87,4 1 / 1,0 

7 48 / 46,6 25 / 24,3 11 / 10,7 76 / 73,8 90 / 87,4 2 / 1,9 

8 90 / 87,4 53 / 51,5 40 / 38,8 49 / 47,6 62 / 60,2 1 / 1,0 

9 53 / 51,5  30 / 29,1 16 / 15,5 72 / 69,9 86 / 83,5 1 / 1,0 

10 47 / 45,6 32 / 31,1 8 / 7,8 71 / 68,9 95 / 92,2 0 / 0 

11 76 / 73,8 25 / 24,3 16 / 15,5 77 / 74,8 86 / 83,5 1 / 1,0 

12 53 / 51,5 14 / 13,6 9 / 8,7 86 / 83,5 91 / 88,4 3 / 2,9 

13 30 / 29,1 20 / 19,4 2 / 1,9 81 / 78,6 99 / 96,1 2 / 1,9 

M 53 / 51,0 27 / 26,5 13 / 12,8 74 / 71,6 88 / 85,3 2 / 1,9 
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kemijskega pojma. Medtem ko so naloge z manjšo uspešnostjo pri reševanju bolj zahtevne, 

saj po Bloomu sodijo v drugo in tretjo raven kognitivnih znanj, primeri so učencem manj 

poznani. Naloge pa so od devetošolcev zahtevale, da že usvojeno znanje uporabijo na novih 

oz. neznanih primerih in tako pokažejo višjo raven razumevanja. 

Podatki v drugem stolpcu pravilnih odgovorov, torej v stolpcu 1. + 2. del, kažejo, da je oba 

dela naloge v povprečju pravilno rešila le še dobra četrtina devetošolcev, torej 27 

devetošolcev. Odstotne vrednosti, ki prikazujejo uspešnost reševanja devetošolcev obeh delov 

naloge, so najvišje pri osmi (51,5 %), prvi (48,5 %) in drugi (34,0 %) nalogi. Osma naloga, ki 

obravnava simbolno raven kemijske vezi v modelu molekule amonijaka in prva naloga, ki 

preverja vlogo valenčnih elektronov v kovalentni vezi, sta imeli najvišji odstotni vrednosti že 

pri obravnavi samo prvega dela naloge. Pri čemer se je odstotna vrednost pravilnih odgovorov 

samo prvega dela v primerjavi z odstotno vrednostjo pravilnih odgovorov prvega in drugega 

dela pri 8. nalogi zmanjšala za 35,9 %  (37 devetošolcev) in pri 1. nalogi za 19,5 % (20 

devetošolcev). Zahtevnost drugega dela naloge pa se je iz prve ravni Bloomove lestvice 

kognitivnih znanj dvignila na drugo raven omenjene lestvice. Druga naloga, ki po odstotnih 

vrednostih uspešnosti sledi omenjenima dvema, je devetošolce spraševala, kakšna je vez med 

delci v molekuli dušika in kakšna je vez med delci v molekuli metana. Uspešnost prvega dela 

naloge je bila za 21,3 % višja kot uspešnost pri reševanju naloge obeh delov naloge skupaj. 

Glede na Bloomovo lestvico kognitivnih znanj prvi del naloge sodi na drugo raven in drugi 

del na tretjo raven, zato podani rezultati kažejo na dobro razumevanje vezi v modelu molekule 

metana in dušika. Pri nalogah z najnižjimi vrednostmi uspešnosti reševanja prvega in drugega 

skupaj, pa izpostavimo tretjo (9,7 %), dvanajsto (13,6 %) in četrto (16,5 %) nalogo. Pri tretji 

nalogi, ki obravnava poznavanje kemijske vezi v ogljikovem dioksidu, so učenci na prvi del 

naloge odgovarjali 38,8 % uspešno, vrednost pa se zmanjša na 9,7 %, če upoštevamo še 

pravilnost odgovora na drugi del naloge. Zelo nizke vrednosti pravilnih odgovorov so 

nepričakovane, saj prvi del naloge sodi na prvo raven in drugi del naloge na drugo raven 

Bloomove lestvice kognitivnih znanj, kar pomeni, da naloga ni zelo zahtevna in od učencev 

zahteva le osnovno znanje oz. uporabo znanja. Slika uporabljenega modela ogljikovega 

dioksida je devetošolcem dobro poznana, kar je lahko tudi razlog za višje vrednosti pri 

vrednotenju prvega dela naloge, saj so ga učenci rešili s pomočjo osvojenega znanja in izbrali 

ustrezno kemijsko vez. V drugem delu naloge, kjer je poleg znanja potrebno imeti tudi nekaj 

razumevanja za uspešno reševanje naloge, pa imajo devetošolci težave, kar kažejo tudi 

vrednosti, podane v tabeli 10. Pri dvanajsti in četrti nalogi so vrednosti v tabeli 10 

pričakovano nižje, saj obe nalogi sodita v drugo in tretjo raven (1. del na drugo in 2. del na 

tretjo raven) Bloomove lestvice kognitivnih znanj. Iz podatkov v tabeli 10 je razvidno, da so 

bili devetošolci pri reševanju prvega dela dvanajste naloge 37,9 % bolj uspešni kot pri 

reševanju prvega in drugega dela omenjene naloge skupaj. Pri četrti nalogi pa so bili 

devetošolci le 15,5 % bolj uspešni pri reševanju prvega dela naloge kot pri reševanju obeh 

delov naloge skupaj. Pri tem je pomembno izpostaviti, da poleg višje zahtevnosti pri obeh 

omenjenih nalogah v drugem delu preverjamo razumevanje ionske vezi in uporabo pojmov 

anion in kation. Iz podatkov v tabeli 23 naredimo izračun povprečne uspešnosti reševanja 

nalog, ki so obravnavale ionsko vez (4, 6, 7, 12 in 13) in posebej za naloge, ki obravnavajo 

kovalentno vez (1, 2, 3, 5, 8, 9, 10 in 11). Rezultati takšnega preračuna kažejo, da je uspešnost 

učencev pri nalogah, ki obravnavajo kovalentno vez 30,0 % in pri nalogah, ki obravnavajo 

ionsko vez le 18,8 %. To pomeni, da so v povprečju učenci devetega razreda manj uspešni pri 

nalogah, ki preverjajo razumevanje ionske vezi. 

V stolpcu 1. + 2. + 3. del (4, 5 in 6) so podani podatki, ki kažejo, kako so učenci prepričani v 

pravilnost podanih odgovorov in posledično tudi v svoje znanje oz. razumevanje. Za razliko 

od analize rezultatov prvega in drugega stolpca tabele 10 analiza rezultatov tega stolpca ne 

prikazuje najvišje in najnižje vrednosti, ampak so izpostavljene tiste naloge, pri katerih je 
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najvišja razlika med podanimi odstotnimi vrednostmi v stolpcu 1.+ 2. del in v stolpcu 1.+ 2. + 

3. del (4, 5 in 6). V povprečju se je število devetošolcev, ki so poleg pravilnega odgovora na 

oba dela naloge bili v svoje odgovore tudi prepričani, zmanjšalo za polovico (13 

devetošolcev) v primerjavi s številom devetošolcev, ki so le pravilno odgovorili na oba dela 

naloge. Iz tabele 10 je razvidno, da je ocena samozavesti najbolj vplivala na rezultate 

odgovorov pri prvi nalogi, kjer se je odstotna vrednost pravilnih odgovorov z 48,5 % 

zmanjšala na 19,4 %, torej je bilo 29,1 % devetošolcev neprepričanih v svoje odgovore. Z 

upoštevanjem nižje zahtevnosti naloge in pojmov, ki jih preverja naloga (valenčni elektroni, 

kovalentna vez), je takšen rezultat nepričakovan, saj je poznavanje valenčnih elektronov 

izredno pomembno tudi za nadaljnje učenje kemije. Omenjeni prvi nalogi sledi deseta naloga, 

kjer se je odstotna vrednost pravilnih odgovorov z 31,1 % zmanjšala na 7,8 %, torej je bilo 

23,3 % devetošolcev pri reševanju  neprepričanih v svoje odgovore, in trinajsta naloga, kjer se 

je odstotna vrednost pravilnih odgovorov z 19,4 % zmanjšala na 1,9 %, torej je bilo 17,5 % 

devetošolcev pri reševanju  neprepričanih v svoje odgovore. Obema nalogama je skupno, da 

prvi in drugi del naloge po Bloomu sodita na tretjo kognitivno raven, kar kaže na visoko 

zahtevnost naloge. Takšne vrednosti pri oceni samozavestnosti so pričakovane, saj je naloga 

od devetošolcev zahtevala, da že osvojeno znanje uporabijo na manj znanih primerih, kar pa 

učencem predstavlja velik izziv, saj se v učbenikih in tudi delovnih zvezkih kot primer ionske 

spojine pojavlja le natrijev klorid. Učenci zato nimajo priložnosti, da bi se spoznali s še 

kakšno drugo ionsko spojino in usvojeno znanje oz. razumevanje tudi preverili z nalogami v 

delovnem zvezku. Kljub nižjim vrednostim v stolpcu 1. + 2. + 3. del (4, 5 in 6), so vrednosti, 

podane v stolpcu 1. + 2. del pri tej nalogi visoke, kar pomeni, da učenci znanje imajo, vendar 

pa so pri reševanju nesamozavestni. Kot je že primerjalno prikazana uspešnost reševanja 

prvega in drugega dela posamično za kovalentno in ionsko vez, enako naredimo za uspešnost 

reševanja prvega in drugega dela z vključeno oceno samozavestnosti. Povprečne vrednosti 

omenjenega stolpca kažejo, da je v povprečju 8,0 % devetošolcev pravilno rešilo naloge o 

ionski vezi in 16,0 % devetošolcev pravilno rešilo naloge o kovalentni vezi. V obeh 

primerjavah smo ugotovili, da so devetošolci bolj uspešni pri nalogah na temo kovalentne 

vezi kot pri nalogah na temo ionske vezi.  

 

Rezultati posamezne naloge preizkusa znanja 

1. NALOGA 

1.1 Kakšna je vloga valenčnih elektronov pri nastanku kovalentne vezi? 

A Atom valenčne elektrone odda. 

 
Grafikon 2: Število odgovorov na posamezno 

možno izbiro pri vprašanju 1.1 

B Atom valenčne elektrone sprejme. 

C Atom si valenčne elektrone deli z drugim atomom. 

Č Valenčni elektroni ne sodelujejo pri tvorbi vezi. 

NN Ni odgovora 
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1.2 Zakaj si izbral tak odgovor pri vprašanju 1.1? 

 A 
Atom kovine in atom nekovine se približata, da lahko 

atom kovine odda valenčne elektrone atomu nekovine. 

 
Grafikon 3: Število odgovorov na posamezno možno izbiro pri 

vprašanju 1.2 

B 
Atom kovine in atom nekovine se približata in atom 

kovine sprejme valenčne elektrone atoma nekovine. 

C 

Atoma dveh nekovin se dovolj približata in tvori se 

kovalentna vez, ki jo predstavlja skupni elektronski 

par. 

 Č 
Valenčni elektroni so elektroni v notranjosti atoma, zato 

ne sodelujejo pri tvorbi vezi. 

NN Ni odgovora 

V povprečju so devetošolci dokaj neprepričani (M = 3; SD = 1,44) v pravilnost odgovora na 

to vprašanje. Natančnejša analiza odgovorov je podana v tabeli 11. 

Tabela 11 

Uspešnost reševanja 1. naloge. 

Prvi del Drugi del Tretji del Opredelitev učenčevega znanja % učencev 

Pravilen Pravilen  4,5 ali 6 Znanje oz. razumevanje  19 / 18,5 

Pravilen  Nepravilen 4,5 ali 6 Napačna razumevanja (lažno pozitiven) 4 / 3,9  

Nepravilen  Pravilen 4,5 ali 6 Napačna razumevanja (lažno negativen) 2 / 1,9         8 / 7,7 

Nepravilen  Nepravilen 4,5 ali 6 Napačna razumevanja 2 / 1,9  

Pravilen  Pravilen 1,2 ali 3 Verjetno sreča, pomanjkanje samozavesti  31 / 30,1 

Pravilen  Nepravilen  1,2 ali 3 Pomanjkanje znanja 16 / 15,5  

Nepravilen Pravilen 1,2 ali 3 Pomanjkanje znanja 9 / 8,7 45 / 43,7 

Nepravilen Nepravilen 1,2 ali 3 Pomanjkanje znanja 20 / 19,4  

   Skupaj:  103 / 100 

Prva naloga preizkusa znanja je oblikovana tako, da preverja razumevanje pojmov valenčni 

elektroni in kovalentna vez. Prvi del naloge sodi po Bloomu na prvo kognitivno raven in drugi 

del naloge na drugo kognitivno raven. Iz grafikona 2 in 3 je razvidno, da dobri dve tretjini 

devetošolcev razume vlogo valenčnih elektronov v kemijski vezi. Z grafikona 2 razberemo 

tudi, da 14,6 % devetošolcev meni, da atom elektrone samo odda in 12,6 %, da atom elektrone 

samo sprejme. Pomemben je tudi podatek, da je slaba petina (18,5 %) devetošolcev 

odgovorila, da kovalentna vez nastane, ko se atom kovine in atom nekovine dovolj približata, 

da atom kovine lahko sprejme valenčne elektrone atomu nekovine. 14,6 % devetošolcev pa je 

mnenja, da ob zadostnem približanju atom kovine lahko odda valenčne elektrone atomu 

nekovine (Grafikon 3).  

Tabela 11 prikazuje, da je skoraj petina učencev pri nalogi pokazala znanje, slabih 8 % 

devetošolcev ima razvita napačna razumevanja o temi valenčnih elektronov, slaba tretjina 

(30,1 %) učencev je pri reševanju imela srečo ali pomanjkanje samozavesti. Podatki kažejo 

tudi, da ima dobrih 43 % devetošolcev pomanjkanje znanja o valenčnih elektronih in njihovi 

vlogi v kemijski vezi. Pričakovano visok odstotek učencev, ki je pri nalogi pokazalo znanje, 

lahko razlagamo z boljšim razumevanjem kovalentne vezi kot ionske vezi oz. z boljšim 

razumevanjem pojma skupnega elektronskega para kot prenosa elektronov, kar pa lahko vodi 

v pojasnjevanje nastanka ionske vezi z skupnim elektronskim parom (Luxford & Bretz, 2013) 
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2. NALOGA 
2.1 Prikazana sta modela molekul metana in dušika. 

 

 

 

 

A 
Vez v molekuli metana je ionska, v molekuli dušika pa 

kovalentna. 

 
Grafikon 4: Število odgovorov na posamezno možno izbiro 

pri vprašanju 2.1 

B Vez v molekuli metana in dušika je kovalentna. 

C 
Vez v molekuli metana je kovalentna, vez v molekuli 

dušika pa ionska. 

Č Vez v molekuli metana in dušika je ionska. 

NN Ni odgovora 

 

2.2 Zakaj si izbral tak odgovor pri vprašanju 2.1? 

A 
Vezi v molekuli metana in dušika nastanejo med 

atomi nekovin, ki tvorijo skupne elektronske pare. 

 
Grafikon 5: Število odgovorov na posamezno možno izbiro 

pri vprašanju 2.2 

B 
Vez v molekuli metana in dušika je ionska, saj nastane 

med ioni nekovin, ki si delijo elektrone. 

C 

Vez v molekuli metana nastane med nabitimi delci 

različnih elementov, vez v molekuli dušika pa je skupni 

elektronski par. 

Č 
Vez v molekuli metana je skupni elektronski par, vez v 

molekuli dušika je privlak med kationom in anionom. 

NN Ni odgovora 

V povprečju so devetošolci dokaj neprepričani (M = 2,79; SD = 1,29 ) v pravilnost odgovora 

na to vprašanje. Natančnejša analiza odgovorov je podana v tabeli 12. 

Tabela 12 

Uspešnost reševanja 2. naloge. 

Prvi del Drugi del Tretji del Opredelitev učenčevega znanja % učencev 

Pravilen Pravilen  4, 5 ali 6 Znanje oz. razumevanje  18/17,5 

Pravilen  Nepravilen 4, 5 ali 6 Napačna razumevanja (lažno pozitiven) 6/5,8  

Nepravilen  Pravilen 4, 5 ali 6 Napačna razumevanja (lažno negativen) 0/0 10/9,7 

Nepravilen  Nepravilen 4, 5 ali 6 Napačna razumevanja 4/3,9  

Pravilen  Pravilen 1, 2 ali 3 Verjetno sreča, pomanjkanje samozavesti  17/16,5 

Pravilen  Nepravilen  1, 2 ali 3 Pomanjkanje znanja 16/15,5  

Nepravilen Pravilen 1, 2 ali 3 Pomanjkanje znanja 7/6,8 58/56,3 
Nepravilen Nepravilen 1, 2 ali 3 Pomanjkanje znanja 35/34,0  

   Skupaj:  103/100 
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Druga naloga preverja poznavanje pojmov kovalentna vez in atomov kot ključnih delcev v 

kovalentni vezi. Prvi del naloge po Bloomu sodi na drugo kognitivno raven in drugi del 

naloge na tretjo kognitivno raven. Iz grafikona 4 je razvidno, da dobra polovica (55,3 %) 

devetošolcev prepozna vez v molekuli dušika in metana kot kovalentno, skoraj tretjina (28,2 

%) devetošolcev je odgovorila, da je vez v molekuli metana kovalentna, v molekuli dušika pa 

ionska. Z grafikona 5 je razvidno, da le slaba polovica (41,8 %) devetošolcev razume, zakaj je 

vez v molekuli dušika in metana kovalentna. Z grafikona 5 je razvidno tudi, da je skoraj 

tretjina (27,2 %) devetošolcev izbrala odgovor, ki navaja, da nastane vez v molekuli metana 

med nabitimi delci, v molekuli dušika pa jo predstavlja skupni elektronski par.  

Iz tabele 12 je razvidno, da je pri drugi nalogi slaba petina (17,5 %) devetošolcev pokazala 

znanje o kemijski vezi v molekuli dušika in metana in tako pravilno odgovorila na obe 

zastavljeni vprašanji, v svoj odgovor pa je bila tudi prepričana. Slabih 10 % devetošolcev ima 

razvita napačna razumevanja o tej temi, dobrih 16 % devetošolcev je na obe zastavljeni 

vprašanji odgovorila pravilno, vendar v pravilnost svojega odgovora niso bili prepričani. Pri 

več kot polovici devetošolcev (56,3 %) se je pri tej nalogi pokazalo pomanjkanje znanja.  

Takšni rezultati pri drugi nalogi so nepričakovani, saj sta molekuli dušika in metana dve 

ključni molekuli, preko katerih učenci spoznavajo kemijsko vez, uporabljeni sta v učbeniku in 

tudi v nalogah v delovnem zvezku. Kljub temu, da sta molekuli učencem zelo dobro poznani, 

je odstotek nepravilnih odgovorov pri tej nalogi relativno visok. Razlog za takšne rezultate je 

v tem, da so devetošolci nalogo reševali po pravilu, da ionska vez nastane med atomi 

elementov na levi strani periodnega sistema in atomi elementov na desni strani periodnega 

sistema (med kovino in nekovino), kovalentna vez pa med atomi elementov desne strani 

(nekovinami), vendar pri tem niso upoštevali dejstva, da je vodik nekovina, čeprav je na levi 

strani periodnega sistema (Luxford & Bretz, 2013). 

3. NALOGA 
3.1 Na sliki je prikazan ogljikov dioksid na ravni delcev. Katera vez povezuje dva delca kisika z delcem ogljika? 

 

 

 

 

 

 

A Kovalentna polarna vez. 

 
Grafikon 6: Število odgovorov na posamezno možno izbiro 

pri vprašanju 3.1 

B Kovalentna nepolarna vez. 

C Ionska vez. 

Č Molekulska dvojna vez. 

NN Ni odgovora 
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3.2 Zakaj si izbral tak odgovor pri vprašanju 3.1? 

 

A 
Atom ogljika in atom kisika enako privlačita 

elektronski par. 

 
Grafikon 7: Število odgovorov na posamezno možno izbiro 

pri vprašanju 3.2 

B 
Ogljikov kation odda elektrone dvema kisikovima 

anionoma. 

C 
Med molekulo ogljika in dvema molekulama kisika se 

tvorijo štirje skupni elektronski pari. 

Č 
Vezni elektronski pari so bolj pomaknjeni proti atomoma 

kisika. 

NN Ni odgovora 

V povprečju so devetošolci dokaj neprepričani (M = 2,71; SD = 1,15 ) v pravilnost odgovora 

na to vprašanje. Natančnejša analiza odgovorov je podana v tabeli 13. 

Tabela 13  

Uspešnost reševanja 3. naloge. 

Prvi del Drugi del Tretji del Opredelitev učenčevega znanja % učencev 

Pravilen Pravilen  4, 5 ali 6 Znanje oz. razumevanje  1 / 1,0 

Pravilen  Nepravilen 4, 5 ali 6 Napačna razumevanja (lažno pozitiven) 6 / 5,9  

Nepravilen  Pravilen 4, 5 ali 6 Napačna razumevanja (lažno negativen) 4 / 3,9 17 / 16,7 

Nepravilen  Nepravilen 4, 5 ali 6 Napačna razumevanja 7 / 6,9  

Pravilen  Pravilen 1, 2 ali 3 Verjetno sreča, pomanjkanje samozavesti  9 / 8,8 

Pravilen  Nepravilen  1, 2 ali 3 Pomanjkanje znanja 24 / 23,5  

Nepravilen Pravilen 1, 2 ali 3 Pomanjkanje znanja 19 / 18,6 75 / 73,5 

Nepravilen Nepravilen 1, 2 ali 3 Pomanjkanje znanja 32 / 31,4  

   Skupaj:  102 / 100 

Tretja naloga preverja, kako dobro učenci razumejo polarnost molekul na submikroskopski 

ravni na primeru kovalentne vezi. Izbrana SMR je pri tej nalogi učencem zelo dobro poznana 

molekula ogljikovega dioksida. Prvi del naloge jo po Bloomu uvrščen na prvo kognitivno 

raven in drugi del na drugo kognitivno raven.   

Grafikon 6 prikazuje, da devetošolci prepoznajo vez v ogljikovem dioksidu kot kovalentno, 

težave pa imajo pri določitvi njene polarnosti, saj je skoraj polovica (47,6 %) odgovorila, da 

je vez kovalentno polarna in dobra tretjina (38,8 %), da je vez kovalentno nepolarna. Devetak 

in Glažar (2012) sta ugotovila, da le 24,4 % študentov razrednega pouka na Pedagoški 

fakulteti razume kemijsko vez med atomi v molekuli ogljikovega dioksida.  

Z grafikona 7 lahko razberemo tudi podatek, da je tretjina (36,9 %) devetošolcev izbrala 

odgovor, da se v molekuli ogljikovega dioksida povezujejo med seboj molekula ogljika z 

dvema molekulama kisika. Slaba tretjina (32,0 %) je odgovorila pravilno, da torej atoma 

ogljika in atom kisika enakomerno privlačita elektronski par. Lahko pa izpostavimo tudi 

podatek, da kar petina (20,4 %) devetošolcev odgovarja, da vez v ogljikovem dioksidu 

nastane med ogljikovim kationom in kisikovima anionoma. 

Tabela 13 kaže na zelo nizko raven razumevanja med devetošolci pri tretji nalogi. Znanje oz. 

razumevanje o vrsti kemijske vezi v ogljikovem dioksidu  je pokazal le 1 učenec. Slabih 17 % 

devetošolcev ima razvita napačna razumevanja o tej temi. Slabih 9 % devetošolcev je sicer na 

obe zastavljeni vprašanji odgovorilo pravilno, vendar v svoj odgovor niso bili prepričani, zato 

gre za pomanjkanje samozavesti ali pa so pri reševanju imeli srečo. Ogljikov dioksid je 

molekula, s katero se učenci seznanijo skozi razlago kovalentne vezi v učbeniku in z 
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reševanjem nalog v delovnem zvezku. Prikazani rezultati niso v skladu s pričakovanji, saj je 

naloga sestavljena tako, da učencem ne bi povzročala težav pri reševanju. Kljub temu pa so iz 

obeh grafikonov in tabele razvidni drugačni rezultati. Pri tem najbolj izstopa rezultat, da se 

med seboj povezujejo molekule ogljika in molekule kisika s štirimi skupnimi elektronskimi 

pari, pri čemer odgovor ne omenja polarnosti molekule. Učenci na osnovi »oktetnega pravila« 

oblikujejo razlago, da kovalentna vez nastane z delitvijo skupnega elektronskega para 

(Luxford & Bretz, 2014), pri čemer se v molekuli tvorijo štirje eletronski pari. Zadnje lupine 

vseh atomov v molekuli so izpopolnjene, vendar so devetošolci pri tem pozabili, da se na 

takšen način povezujejo atomi elementov in ne molekule elementov.  

 

4. NALOGA 
4.1 Kateri zapis  ustrezno ponazarja ionsko vez v spodnjem modelu (modre kroglice – delci magnezija, 

rdeče kroglice – delci kisika)? 

4.2 Zakaj si izbral tak odgovor pri vprašanju 4.1? 

A 
Kisikov atom odda dva elektrona pozitivno nabitemu 

magnezijevemu kationu. 

 
Grafikon  9: Število odgovorov na posamezno možno izbiro pri 

vprašanju 4.2 

B 
Negativno nabit kisikov anion in pozitivno nabit 

magnezijev kation si delita skupni elektronski par. 

C 
Negativno nabit kisikov anion in pozitivno nabit 

magnezijev kation se privlačita 

 Č 
Negativno nabit kisikov anion ima 6 valenčnih elektronov 

in pozitivno nabit magnezijev pa 12. 

NN Ni odgovora 

V povprečju so devetošolci dokaj neprepričani (M = 2,61; SD = 1,36) v pravilnost odgovora 

na to vprašanje. Natančnejša analiza odgovorov je podana v tabeli 14. 
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Grafikon 8: Število odgovorov na posamezno možno izbiro pri vprašanju 4.1  
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Tabela 14 

Uspešnost reševanja 4. naloge. 

Prvi del Drugi del Tretji del Opredelitev učenčevega znanja % učencev 

Pravilen Pravilen  4, 5 ali 6 Znanje oz. razumevanje  6 / 6,6 

Pravilen  Nepravilen 4, 5 ali 6 Napačna razumevanja (lažno pozitiven) 8 / 8,9  

Nepravilen  Pravilen 4, 5 ali 6 Napačna razumevanja (lažno negativen) 7 / 7,8 20 / 22,3 

Nepravilen  Nepravilen 4, 5 ali 6 Napačna razumevanja 5 / 5,6  

Pravilen  Pravilen 1, 2 ali 3 Verjetno sreča, pomanjkanje samozavesti  10 / 11,1 

Pravilen  Nepravilen  1, 2 ali 3 Pomanjkanje znanja 7 / 7,8  

Nepravilen Pravilen 1, 2 ali 3 Pomanjkanje znanja 11 / 12,2 54 / 60,0 

Nepravilen Nepravilen 1, 2 ali 3 Pomanjkanje znanja 36 / 40,0  

   Skupaj:  90 / 100 

 

Četrta naloga v prvem delu preverja razumevanje simbolnega zapisa ionske vezi, v drugem 

delu pa devetošolce sprašuje, kakšna je vloga anionov in kationov v ionski vezi. Prvi del 

naloge sodi na drugo kognitivno raven in drugi del naloge na tretjo kognitivno raven  

Bloomove lestvice kognitivnih znanj. 

Iz grafikona 8 je razvidno, da imajo devetošolci težave pri ločevanju simbolnega zapisa za 

posamezni ion od simbolnega zapisa za ionsko spojino, saj je kar 36,89 % devetošolcev kot 

pravilni odgovor na vprašanje, kateri zapis ustrezno ponazarja vez v modelu magnezijevega 

oksida, izbralo simbolni zapis za posamezni ion. Pravilni odgovor C je izbrala približno 

tretjina (32,0 %) devetošolcev, kar je zelo malo glede na težavnost naloge. Iz grafikona 9 je 

razvidno, da je na drugi del naloge, ki je preverjal razumevanje vključenosti posameznih 

delcev v vez, pravilno odgovorila dobra tretjina (39,8 %) devetošolcev. Kljub vsemu pa je 

skoraj polovica devetošolcev izbrala enega od dveh odgovorov, ki opisujeta značilnosti 

kovalentne vezi (odgovor A in B).  

Devetošolci so se pri tej nalogi srečali z modelom, ki ni uporabljen v učbenikih ali delovnih 

zvezkih, so se pa lahko z njim že srečali v posameznih dodatnih gradivih. Kljub neznanosti 

modela nam tabela 14 prikazuje, da je znanje o ionski vezi v magnezijevem oksidu pokazalo 

le 6,6 % devetošolcev, dobra petina (22,3 %) devetošolcev ima razvita napačna razumevanja 

o tej temi. 11,1 % učencev je pri reševanju imelo srečo ali pa samo pomanjkanje samozavesti, 

saj so na obe vprašanji odgovorili pravilno, ocena samozavestnosti pri reševanju pa je bila 

nizka (1,2 ali 3), medtem ko je kar 60,0 % učencev pri tej nalogi pokazalo pomanjkanje 

znanja. Ta naloga je preverjala, kako učenci povezujejo sliko modela ionskega kristala s 

simbolno ravnjo. Podatki so pokazali, da imajo učenci pri takšnih povezavah zelo 

pomanjkljivo znanje. Iz rezultatov je razvidno, da imajo učenci težave pri reševanju takšnih 

nalog, ki vsebujejo njim neznane primere. Do drugačnih ugotovitev so prišli Halim in sod. 

(2013), ki so pri učencih ugotavljali razumevanje submikroskopske in simbolne ravni modela 

ionskega kristala MgO in primerjalno tudi NaCl kot učencem poznan primer ionskega 

kristala. Pri čemer so ugotovili, da so bili učenci enako uspešni pri reševanju nalog, ki so 

preverjale simbolno in submikroskopsko raven pri znanem in manj znanem primeru. 
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5. NALOGA 

5.1 Katera vez povezuje delce vodika z delci klora v molekulah vodikovega klorida, ki jih prikazuje slika? 

 

 

 

 

 

A Ionska vez. 

 
Grafikon 10: Število odgovorov na posamezno možno izbiro pri vprašanju 5.1 

B Kovalentna polarna vez. 

C Atomska nepolarna vez. 

Č Molekulska vez. 

NN Ni odgovora 

5.2 Zakaj si izbral tak odgovor pri vprašanju 5.1? 

 

A 
Vez nastane med atomoma nekovin, kjer atom klora 

bolj privlači vezni elektronski par od atoma vodika. 

 
Grafikon 11: Število odgovorov na posamezno 

možno izbiro pri vprašanju 5.2 

B 
Vez nastane med molekulami klora in molekulami vodika, 

ker je molekula sestavljena iz dveh atomov. 

C 
Vez nastane med kovinskim ionom vodika in nekovinskim 

ionom klora, povezuje pa ju privlak.   

Č 
Vez nastane med atomoma nekovin vodika in klora, ki 

enakomerno privlačita vezni elektronski par. 

NN Ni odgovora 

V povprečju so devetošolci dokaj neprepričani (M = 2,69; SD = 1,34 ) v pravilnost odgovora 

na to vprašanje. Natančnejša analiza odgovorov je podana v tabeli 

Tabela 15 

Uspešnost reševanja 5. naloge. 

Prvi del Drugi del Tretji del Opredelitev učenčevega znanja % učencev 

Pravilen Pravilen  4,5 ali 6 Znanje oz. razumevanje  12 / 11,7 

Pravilen  Nepravilen 4,5 ali 6 Napačna razumevanja (lažno pozitiven) 6 / 5,9  

Nepravilen  Pravilen 4,5 ali 6 Napačna razumevanja (lažno negativen) 1 / 1,0 11 / 10,8 

Nepravilen  Nepravilen 4,5 ali 6 Napačna razumevanja 4 / 3,9  

Pravilen  Pravilen 1,2 ali 3 Verjetno sreča, pomanjkanje samozavesti  11 / 10,8 

Pravilen  Nepravilen  1,2 ali 3 Pomanjkanje znanja 28 / 27,5  

Nepravilen Pravilen 1,2 ali 3 Pomanjkanje znanja 7 / 6,9 68 / 66,7 

Nepravilen Nepravilen 1,2 ali 3 Pomanjkanje znanja 33 / 32,3  

   Skupaj:  102 / 100 

Peta naloga preverja, kako devetošolci poznajo kovalentno vez in polarnost molekule. 

Uporabljena slika modela molekule je devetošolcem dobro poznan vodikov klorid, saj je 

pogosto uporabljen kot model, ob katerem se učenci učijo o polarnosti molekule. Oba dela 

naloge zato sodita na prvo Bloomovo kognitivno raven (znanje). Kot že omenjeno je učencem 

molekula vodikovega klorida zelo dobro poznana, zato je iz grafikona 10 pričakovano 

razvidno, da je več kot polovica (55,3 %) devetošolcev izbrala pravilen odgovor, da je v 

molekuli vodikovega klorida prisotna kovalentna polarna vez. Bolj presenetljiv pa je podatek, 
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da približno četrtina (24,3 %) devetošolcev meni, da je vez v molekuli vodikovega klorida 

ionska. Vendar je do enakih ugotovitev prišel tudi Taber (2002), ki poleg same opredelitve 

vezi med kovalentno in ionsko izpostavlja, da učenci pogosto pozabljajo na polarnost 

molekule in njeno opredelitev v oviru kovalentne vezi. Veliko večja pestrost med podanimi 

odgovori je bila v drugem delu naloge, katerih rezultate prikazuje grafikon 11. Slaba tretjina 

(30,1 %) devetošolcev je odgovorila pravilno, da vez v molekuli vodikovega klorida nastane 

med atomoma nekovin, kjer atom klora bolj privlači vezni elektronski par atoma vodika. Z 

grafikona 11 je razvidno, da so bili ostali odgovori zastopani v približno enakih odstotkih 

(22,3 %; 21,4 % in 25,2 %), kar kaže na slabo poznavanje uporabe pojmov ion in molekula, 

hkrati pa imajo tudi težave z umeščanjem kemijskih elementov med kovine in nekovine, saj je 

ena od možnih trditev navajala, da vez nastane med kovinskim ionom vodika in nekovinskim 

ionom klora, povezuje pa ju privlak. 

Iz tabele 15 je razvidno, da je pri peti nalogi glede na poznanost slike modela molekule nizek 

odstotek (11,7 %)  učencev pokazalo znanje o kemijski vezi v vodikovem kloridu in 

polarnosti omenjene molekule,  približno enak odstotek (10,8 %) ima razvita napačna 

razumevanja o tej temi. 10,8 % devetošolcev je na oba dela naloge odgovorilo pravilno, 

vendar so samozavest pri odgovarjanju ocenili z 1, 2 ali 3, iz česar je razvidno, da so pri 

reševanju imeli pomanjkanje samozavesti ali pa srečo. Izpostaviti pa je potrebno visok 

odstotek učencev (66,7 %), ki so pri tej nalogi imeli premalo znanja, da bi jo lahko uspešno 

rešili. Prav zaradi učencem znane slike uporabljenega modela molekule in posledično nižje 

zahtevnosti naloge (po Bloomu) omenjeni odstotki močno odstopajo od pričakovanih.  

 

6. NALOGA 

6.1 Slika prikazuje model kristala žganega apna (CaO). Katere delce predstavlja ta model? 

 

 

 

 

 

A Ione. 

 
Grafikon 12: Število odgovorov na posamezno možno izbiro pri vprašanju 6.1 

B Atome. 

C Molekule. 

Č Atome in ione. 

NN Ni odgovora 

 

6.2 Zakaj si izbral tak odgovor pri vprašanju 6.1? 

A 
Atome in ione dveh kovin med seboj povezuje kovalentna 

vez in tvori se kristalna struktura. 

 
Grafikon 13: Število odgovorov na posamezno 

možno izbiro pri vprašanju 6.2 

B 
Pozitivni kationi privlačijo negativne anione, nastane 

ionska vez in tvori se ionski kristal. 

C 
Atom kovine in atom nekovine se povežeta z kovalentno 

vezjo in tvori se kovalentni kristal. 

Č 
Molekule kovine se z molekulsko vezjo povežejo z 

molekulami nekovine, tvori se molekulski kristal. 

NN Ni odgovora 
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V povprečju so devetošolci dokaj neprepričani (M = 2,80; SD = 1,27) v pravilnost odgovora 

na to vprašanje. Natančnejša analiza odgovorov je podana v tabeli 16. 

Tabela 16  

Uspešnost reševanja 6. naloge. 

Prvi del Drugi del Tretji del Opredelitev učenčevega znanja % učencev 

Pravilen Pravilen  4, 5 ali 6 Znanje oz. razumevanje  13/12,8 

Pravilen  Nepravilen 4, 5 ali 6 Napačna razumevanja (lažno pozitiven) 0/0  

Nepravilen  Pravilen 4, 5 ali 6 Napačna razumevanja (lažno negativen) 6/5,9 16/15,7 

Nepravilen  Nepravilen 4, 5 ali 6 Napačna razumevanja 10/9,8  

Pravilen  Pravilen 1, 2 ali 3 Verjetno sreča, pomanjkanje samozavesti  9/8,8 

Pravilen  Nepravilen  1, 2 ali 3 Pomanjkanje znanja 7/6,9  

Nepravilen Pravilen 1, 2 ali 3 Pomanjkanje znanja 18/17,6 64/62,7 

Nepravilen Nepravilen 1, 2 ali 3 Pomanjkanje znanja 39/38,2  

   Skupaj:  102/100 

 

Šesta naloga je preverjala, kako devetošolci razumejo povezavo med pojmoma ioni in ionska 

vez s sliko modela ionskega kristala. V nalogi je uporabljen ionski kristal kalcijevega oksida, 

imenovanega tudi žgano apno, ki je učencem bolj poznan po lastnostih kot po sami zgradbi. 

Oba dela naloge po Bloomu sodita na tretjo kognitivno raven. 

Ugotovitve kažejo, da imajo devetošolci težave s prepoznavanjem delcev v modelu kristala, 

saj je na prvi del naloge (v primerjavi z drugimi nalogami) najmanj učencev odgovorilo 

pravilno (28,2 %). Iz grafikona 12 je razvidno, da so vrednosti podobne tudi pri izbirah; atomi 

(29,1 %) in molekule (28,2 %). Medtem, ko je v drugem delu naloge, ki pojasnjuje izbiro v 

prvem delu, slaba polovica (45,6 %) devetošolcev izbrala odgovor, da gre za privlak med 

pozitivnimi kationi in negativnimi anioni in se zato oblikuje ionski kristal. 22,3 % 

devetošolcev je odgovorilo, da se med seboj povezujejo atomi kovine in atomi nekovine in 

tako nastane kovalentni kristal. 21,4 % devetošolcev je odgovorilo, da je na SMR prikazan 

molekulski kristal, ki nastane med molekulsko povezanimi molekulami kovine in 10,7 %, da 

atome in ione dveh kovin med seboj povezuje kovalentna vez in se tvori kristalna struktura. 

(grafikon 13). Devetak in Glažar (2012) sta pri študentih razrednega pouka na Pedagoški 

fakulteti prišla do podobnih ugotovitev s to razliko, da je odstotek učencev, ki so navedli, da 

je vez med delci v modelu ionskega kristala kovalentna bistveno nižji (7,6 %) kot pri tej 

nalogi (33,0 %). Iz tabele 16 je razvidno, da so učenci zelo samozavestno reševali nalogo. 

28,5 % učencev je bilo prepričanih v pravilnost svojih odgovorov, vendar je le 12,8 % 

devetošolcev pokazalo znanje o delcih v kalcijevem oksidu in vezi, ki jih povezuje, medtem 

ko ima nekaj več, 15,7 % devetošolcev, razvita napačna razumevanja o tej temi. 8,8 % 

devetošolcev je pri reševanju naloge imelo srečo ali pa samo pomanjkanje samozavesti, saj so 

na obe vprašanji odgovorili pravilno, le ocena samozavestnosti oz. prepričanost v pravilen 

odgovor je bila 1, 2 ali 3. Pomembno je izpostaviti tudi podatek iz tabele 16, saj nam 

prikazuje, da je kar 62,7 % devetošolcev pokazalo pomanjkanje znanja. Visok odstotek 

devetošolcev, ki ima pomanjkanje znanja, lahko razložimo s samo težavnostjo naloge, ki od 

učencev ne zahteva le priklica iz spomina že naučenega znanja, ampak morajo učenci znanje 

povezati z novimi, manj znanimi primeri spojin in tako uspešno rešiti nalogo.  
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7. NALOGA 
7.1  Na sliki je model zgradbe natrijevega klorida na ravni delcev. Kakšna je vez med delci natrija in klora 

v natrijevem kloridu?  

 

 

 

 

 

A Nepolarna vez. 

 
Grafikon 14: Število odgovorov na posamezno možno izbiro pri vprašanju 7.1 

B Kovalentna vez. 

C Polarna molekulska vez. 

Č Ionska vez. 

NN Ni odgovora 

7.2 Zakaj si izbral tak odgovor pri vprašanju 7.1? 

 

A 
Natrijev klorid sestavljajo kovinski atomi natrija in 

nekovinski atomi klora, med njimi je vezni elektronski par. 

 
Grafikon 15: Število odgovorov na posamezno 

možno izbiro pri vprašanju 7.2 

B 
Natrijev klorid sestavljajo pozitivne molekule natrija in 

negativne molekule klora z elektronskim parom. 

C 
Natrijev klorid sestavljajo pozitivni natrijevi in 

negativni kloridni ioni, med njimi je privlak. 

Č 
Natrijev klorid sestavljajo kovinski natrijevi atomi  in 

nekovinski klorovi atomi, ki jih privlačne sile vežejo. 

NN Ni odgovora 

 

V povprečju so devetošolci dokaj neprepričani (M = 2,64; SD = 1,41 ) v pravilnost odgovora 

na to vprašanje. Natančnejša analiza odgovorov je podana v tabeli 17. 

Tabela 17 

 Uspešnost reševanja 7. naloge. 

Prvi del Drugi del Tretji del Opredelitev učenčevega znanja % učencev 

Pravilen Pravilen  4, 5 ali 6 Znanje oz. razumevanje  11 / 10,9 

Pravilen  Nepravilen 4, 5 ali 6 Napačna razumevanja (lažno pozitiven) 7 / 6,9  

Nepravilen  Pravilen 4, 5 ali 6 Napačna razumevanja (lažno negativen) 1 / 1,0 11 / 10,9 

Nepravilen  Nepravilen 4, 5 ali 6 Napačna razumevanja 3 / 3,0  

Pravilen  Pravilen 1, 2 ali 3 Verjetno sreča, pomanjkanje samozavesti  15 / 14,9 

Pravilen  Nepravilen  1, 2 ali 3 Pomanjkanje znanja 16 / 15,8  

Nepravilen Pravilen 1, 2 ali 3 Pomanjkanje znanja 7 / 6,9 64 / 63,3 

Nepravilen Nepravilen 1, 2 ali 3 Pomanjkanje znanja 41 / 40,6  

   Skupaj:  101 / 100 

Sedma  naloga je preverjala znanje oz. razumevanje pojmov ioni in ionska vez ter kovinski in 

nekovinski ion. Ker je model kristala natrijevega klorida prisoten v razlagi ionske vezi v 

vsakem učbeniku in tudi v vajah v delovnem zvezku, naloga devetošolcem ne bi smela 

predstavljati večjih težav. Prvi del naloge sodi na prvo kognitivno raven in drugi del naloge na 

drugo kognitivno raven Bloomove lestvice.  
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Iz grafikona 14 je razvidno, da je na prvi del naloge manj kot polovica (46,6 %) devetošolcev 

odgovorila pravilno, med ostalimi tremi izbirami pa najbolj izstopa kovalentna vez z dobro 

petino (20,4 %) odgovorov. Vrednosti na grafikonu 15 prikazujejo, da je na drugi del naloge 

pravilno odgovorilo 34,0 % devetošolcev. Dobra četrtina (25,2 %) devetošolcev je odgovorila, 

da natrijev klorid sestavljajo kovinski atomi natrija in nekovinski atomi klora, med katerimi je 

vezni elektronski par. Petina (20,4 %) devetošolcev je odgovorila, da natrijev klorid 

sestavljajo kovinski atomi natrija, ki so s privlačnimi silami povezani z nekovinskimi 

klorovimi atomi, 19,4 % devetošolcev pa gradnike v natrijevem kloridu razume kot z 

elektronskim parom povezane pozitivne molekule natrija in negativne molekule klora. Do 

podobnih rezultatov so prišli tudi Kumpha, Suwannoi in Treagust (2014), kjer podatki 

raziskave kažejo, da je 92 % učencev prepričanih v molekulsko zgradbo natrijevega klorida, 

ki je sestavljena in enega natrijevega iona in enega kloridnega iona. 

Vrednosti, podane v tabeli 17, prikazujejo, da je pri nalogi znanje o vezi med delci v kristalu 

natrijevega klorida pokazalo le 10,9 % devetošolcev. Enak odstotek devetošolcev ima o tej 

temi  razvita napačna razumevanja. Nekaj več odstotkov (14,9 %) devetošolcev je imelo pri 

reševanju srečo ali pomanjkanje samozavesti (pravilno rešena naloga z nizko oceno v 

pravilnost svojih odgovorov), slabi dve tretjini (63,3 %) devetošolcev je pri nalogi pokazalo 

pomanjkanje znanja.   

Predstavljeni rezultati so slabši od pričakovanih, saj je natrijev klorid snov, prek katere učenci 

spoznajo ionsko vez in lastnosti ionskih spojin. SMR natrijevega klorida je prisotna v 

učbeniku kot tudi v delovnem zvezku. Naloga, kot že omenjeno v začetku, je po Bloomu 

uvrščena na prvi dve  kognitivni ravni, torej naloga preverja le znanje, razumevanje in 

uporabo, devetošolci pa so pokazali manj znanja kot je bilo pričakovano. 

 

8. NALOGA 
8.1   Slika prikazuje amonijak na ravni delcev. Kateri od navadenih simbolnih zapisov predstavlja 

molekulo amonijaka? 

 

 

 

 

 

A HN3 

 
Grafikon 16: Število odgovorov na posamezno možno izbiro pri vprašanju 8.1 

B N3H 

C NH3 

Č 3NH 

NN Ni odgovora 
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8.2 Zakaj si izbral tak odgovor pri vprašanju 8.1? 

 

A Atom dušika je z trojno vezjo povezan z atomom vodika. 

 
Grafikon 17: Število odgovorov na posamezno 

možno izbiro pri vprašanju 8.2 

B 
Negativni dušikov atom se z enojnimi vezmi povezuje s 

tremi pozitivnimi vodikovimi atomi. 

C 
Atom dušika je z enojnimi vezmi povezan s tremi 

atomi vodika. 

Č 
Trije atomi dušika so z enojnimi vezmi povezani z enim 

atomom vodika.   

NN Ni odgovora 

V povprečju so devetošolci dokaj neprepričani (M = 3,73; SD = 1,60) v pravilnost odgovora 

na to vprašanje. Natančnejša analiza odgovorov je podana v tabeli 18. 

Tabela 18 

 Uspešnost reševanja 8. naloge. 

Prvi del Drugi del Tretji del Opredelitev učenčevega znanja % učencev 

Pravilen Pravilen  4, 5 ali 6 Znanje oz. razumevanje  40 / 39,2 

Pravilen  Nepravilen 4, 5 ali 6 Napačna razumevanja (lažno pozitiven) 20 / 19,6  

Nepravilen  Pravilen 4, 5 ali 6 Napačna razumevanja (lažno negativen) 1 / 1,0 23 / 22,6 

Nepravilen  Nepravilen 4, 5 ali 6 Napačna razumevanja 2 / 2,0  

Pravilen  Pravilen 1, 2 ali 3 Verjetno sreča, pomanjkanje samozavesti  13 / 12,7 

Pravilen  Nepravilen  1, 2 ali 3 Pomanjkanje znanja 17 / 16,7  

Nepravilen Pravilen 1, 2 ali 3 Pomanjkanje znanja 3 / 2,9 26 / 25,5 

Nepravilen Nepravilen 1, 2 ali 3 Pomanjkanje znanja 6 / 5,9  

   Skupaj:  102 / 100 

Osma naloga preverja, kako devetošolci razumejo sliko modela molekule in njeno povezavo s 

simbolnim zapisom na primeru molekula amonijaka, ki je devetošolcem zelo dobro poznana 

iz učbenikov kot tudi iz vaj v delovnih zvezkih. Prvi del naloge sodi na prvo kognitivno raven 

Bloomove lestvice in drugi del na drugo kognitivno raven. 

Rezultate odgovorov za prvi del prikazuje grafikon 16, iz katerega je razvidno, da učenci 

poznajo simbolni zapis za molekulo amonijaka, saj je pravilno odgovorilo kar 87,4 % 

devetošolcev, med ostalimi možnimi izbirami je zapis A (HN3) izbralo 8,7 % in zapis B 

(N3H) 3,9 % devetošolcev. Za zapis Č (3NH) se ni odločil nobeden.  Odgovore za drugi del 

naloge prikazuje grafikon 17, iz katerega je razvidno, da povezavo med atomi znotraj 

molekule pozna le dobra polovica (55,34 %) devetošolcev. Izpostaviti je potrebno tudi 

podatek, da je 15,53 % devetošolcev izbralo odgovor, ki navaja, da je atom dušika s trojno 

vezjo povezan z atomom vodika, skoraj četrtina (22,3 %) devetošolcev pa je izbrala odgovor, 

ki navaja, da je negativni dušikov atom z enojnimi vezmi povezan s tremi pozitivnimi 

vodikovimi atomi.  

Podatki v tabeli 18 kažejo, da je 39,21 % devetošolcev pri nalogi pokazalo znanje oz. 

razumevanje o simbolnem zapisu molekule amonijaka in o prisotni kemijski vezi, dobra 

petina (22,55 %) devetošolcev ima o tej temi razvita napačna razumevanja, 12,7 % 

devetošolcev pa je pri reševanju imelo srečo ali pomanjkanje samozavesti. Četrtina (25,5 %) 

devetošolcev je pri reševanju naloge pokazala pomanjkanje znanja.  

Visok odstotek devetošolcev, ki so pokazali znanje, je lahko posledica izbire modela (zelo 

poznan), kot tudi težavnosti same naloge, saj sodita le na prvo in drugo kognitivno raven 

Bloomove lestvice kognitivnih znanj. Taber (2002) navaja, da so učenci pri prepoznavanju 
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kovalentne vezi v molekuli amonijaka zelo uspešni (85 %), le redki učenci pa poleg vezi 

navajajo tudi njeno polarnost.  

 

9. NALOGA 

9.1  Kakšna je vez med atomi kisika in vodika v molekuli vode, ki jo predstavlja model?  

 

 

 

 

 

 

A Ionska vez. 

 
Grafikon 18: Število odgovorov na posamezno možno izbiro pri vprašanju 9.1 

B 
Polarna kovalentna 

vez. 

C 
Nepolarna kovalentna 

vez. 

Č Vodikova vez. 

NN Ni odgovora 

 

9.2 Zakaj si izbral tak odgovor pri vprašanju 9.1? 

 

A 
Negativno nabit kisikov anion privlači pozitivno nabita 

vodikova kationa. 

 
Grafikon 19: Število odgovorov na posamezno 

možno izbiro pri vprašanju 9.2 

B 
Atom kisika in dva atoma vodika tvorijo dva skupna 

elektronska para, ki ju bolj privlači kisikov atom. 

C 
Atom kisika in dva atoma vodika tvorijo skupni 

elektronski par, ki ga oba atoma privlačita enako. 

Č 
Atom vodika in dva atoma kisika tvorijo tri skupne 

elektronske pare. 

NN Ni odgovora 

V povprečju so devetošolci dokaj neprepričani (M = 3,0; SD = 1,37) v pravilnost odgovora na 

to vprašanje. Natančnejša analiza odgovorov je podana v tabeli 19. 

Tabela 19 

 Uspešnost reševanja 9. naloge. 

Prvi del Drugi del Tretji del Opredelitev učenčevega znanja % učencev 

Pravilen Pravilen  4,5 ali 6 Znanje oz. razumevanje  16 / 15,7 

Pravilen  Nepravilen 4,5 ali 6 Napačna razumevanja (lažno pozitiven) 7 / 6,9  

Nepravilen  Pravilen 4,5 ali 6 Napačna razumevanja (lažno negativen) 2 / 2,0 17 / 16,7 

Nepravilen  Nepravilen 4,5 ali 6 Napačna razumevanja 8 / 7,8  

Pravilen  Pravilen 1,2 ali 3 Verjetno sreča, pomanjkanje samozavesti  14 / 13,7 

Pravilen  Nepravilen  1,2 ali 3 Pomanjkanje znanja 16 / 15,7  

Nepravilen Pravilen 1,2 ali 3 Pomanjkanje znanja 15 / 14,7 55 / 53,9 

Nepravilen Nepravilen 1,2 ali 3 Pomanjkanje znanja 24 / 23,5  

   Skupaj:  102 / 100 
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Deveta naloga na devetošolcem poznanem primeru (model molekule vode) preverja, kako 

razumejo povezavo med submikroprezentacijo in kovalentno vezjo in polarnostjo molekule. 

Prvi del naloge je po Bloomu uvrščen na prvo kognitivno raven, drugi del pa na drugo 

kognitivno raven.  

Podatki na grafikonu 18 prikazujejo, da dobra polovica (51,5 %) devetošolcev pozna vez v 

molekuli vode kot polarno kovalentno vez, 27,2 % pa kot nepolarno kovalentno vez. Da je 

vez v SMR vode vodikova, je odgovorilo le nekaj (6,8 %) devetošolcev. Bolj pomemben je 

podatek, da je kar 14,6 % devetošolcev vez na sliki modela molekule vode prepoznalo kot 

ionsko. Devetak in Glažar (2012) pa sta ugotovila, da je le 24,4% študentov razrednega pouka 

Pedagoške fakultete pravilno odgovorilo na vprašanje o kemijski vezi med delci v molekuli 

vode. Iz grafikona 19, ki prikazuje podatke drugega dela naloge, so vrednosti podobne tistim, 

ki jih prikazuje grafikon 18. Tako je skoraj polovica (45,6 %) devetošolcev pravilno 

odgovorila, da atom kisika in dva atoma vodika tvorijo dva skupna elektronska para, ki ju bolj 

privlači kisikov atom. Skoraj tretjina (32,0 %) devetošolcev je izbrala odgovor, da atom kisika 

in dva atoma vodika tvorijo skupni elektronski par, ki ga oba atoma privlačita enako. 14,6 % 

devetošolcev je odgovorilo, da gre za privlak med anioni in kationi, 6,8 % devetošolcev pa je 

izbralo odgovor, da atom vodika z dvema atomoma kisika tvori tri skupne elektronske pare.  

Tabela 19 prikazuje, da je 15,7 % devetošolcev nalogo rešilo z uporabo znanja o kemijski vezi 

in polarnosti molekule na primeru slike modela vode. 16,7 % devetošolcev je za reševanje 

naloge uporabilo razvita napačna razumevanja, ki jih imajo o tej temi. 13,7 % devetošolcev je 

pri reševanju imelo srečo ali pomanjkanje samozavesti. Dobra polovica (53,9 %) devetošolcev 

ima premalo znanja, da bi lahko uspešno rešila nalogo.  

Odstotek devetošolcev, ki so nalogo rešili z uporabo znanja, je veliko manjši od 

pričakovanega in tudi veliko manjši od odstotka devetošolcev, ki imajo pomanjkanje znanja s 

področja kovalentne vezi in polarnosti molekule. Polarnost molekule ne povzroča težav le 

osnovnošolskim učencem, ampak tudi dijakom in študentom na fakulteti, saj ni odvisna od 

nastanka kovalentne vezi, ampak od elektro-negativnosti atomov, ki se med seboj povezujejo 

(Taber, 2013) in jo lahko učenci določijo s pomočjo periodnega sistema elementov ter oblike 

molekule. Učenci zato pravilno prepoznajo vez v molekuli kot kovalentno, pri določanju 

polarnosti pa imajo težave (grafikona 18 in 19). 

10. NALOGA 

10.1 Glukoza je bela, trdna snov  sladkega okusa sestavljena iz atomov ogljika, vodika in kisika v 

razmerju 6:12:6. Delec glukoze predstavlja slika. V kakšni obliki v naravi najdemo glukozo? 

 

 

 

 

 

 

A V obliki ionskih kristalov. 

 
Grafikon 20: Število odgovorov na posamezno možno izbiro pri vprašanju 10.1 

B Kot molekule. 

C Kot skupek atomov. 

Č Kot raztopino ionov. 

NN Ni odgovora 
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10.2 Zakaj si izbral tak odgovor pri vprašanju 10.1? 

 

A 

Glukoza je sestavljena iz atomov O, C in H, ki se med 

seboj povezujejo z kovalentnim vezmi in tvorijo 

molekulo. 

 
Grafikon 21: Število odgovorov na posamezno 

možno izbiro pri vprašanju 10.2 

B 
Glukoza je sestavljena iz atomov O, C in H, ki se med 

seboj povezujejo z ionskimi vezmi in tvorijo molekulo. 

C 

Glukoza je sestavljena iz ionov O, C in H, ki se v raztopini 

povezujejo z kovalentnimi vezmi in tvorijo ionske 

raztopine. 

Č 
Glukoza je sestavljena iz atomov O, C in H, ki se 

povezujejo z ionskimi vezmi in tvorijo ionske kristale. 

NN Ni odgovora 

V povprečju so devetošolci dokaj neprepričani (M = 2,53; SD = 1,26) v pravilnost odgovora 

na to vprašanje. Natančnejša analiza odgovorov je podana v tabeli 20. 

Tabela 20 

 Uspešnost reševanja 10. naloge. 

Prvi del Drugi del Tretji del Opredelitev učenčevega znanja % učencev 

Pravilen Pravilen  4, 5 ali 6 Znanje oz. razumevanje  8 / 7,8 

Pravilen  Nepravilen 4, 5 ali 6 Napačna razumevanja (lažno pozitiven) 4 / 3,9  

Nepravilen  Pravilen 4, 5 ali 6 Napačna razumevanja (lažno negativen) 2 / 1,9 12 / 11,6 

Nepravilen  Nepravilen 4, 5 ali 6 Napačna razumevanja 6 / 5,8  

Pravilen  Pravilen 1, 2 ali 3 Verjetno sreča, pomanjkanje samozavesti  24 / 23,3 

Pravilen  Nepravilen  1, 2 ali 3 Pomanjkanje znanja 11 / 10,7  

Nepravilen Pravilen 1, 2 ali 3 Pomanjkanje znanja 14 / 13,6 59 / 57,3 

Nepravilen Nepravilen 1, 2 ali 3 Pomanjkanje znanja 34 / 33,0  

   Skupaj:  103 / 100 

 

Deseta naloga je pri učencih preverjala razumevanje povezave med pojmom molekula s sliko 

modela. Kot primer snovi je pri nalogi uporabljena glukoza.  

Iz grafikona 20 lahko razberemo, da je skoraj polovica (45,6 %) devetošolcev odgovorila 

pravilno, da glukozo najdemo v naravi v obliki molekul. Skoraj tretjina (32,0 %) devetošolcev 

je odgovorila, da se glukoza v naravi nahaja v obliki ionskih kristalov. Iz slednjega odgovora 

učencev so razvidne težave pri pretvarjanju med prezentacijami, ki se kažejo kot razvita 

napačna razumevanja. Avtorji Abdullah in Surif (2015) in Taber in sod. (2012) navajajo, da 

učenci lastnosti, ki jih vidijo na makroravni, prenesejo na submikroskopsko raven. Na primeru 

glukoze, denimo na podlagi vedenja, da je glukoza bela trdna snov na makroskopskem nivoju, 

sklepajo, da je tudi na submikroskopskem nivoju sestavljena iz ionskih kristalov. Kljub 

trdnemu agregatnemu stanju glukoze je 9,7 % devetošolcev izbralo odgovor, da glukozo v 

naravi najdemo kot raztopino ionov, kar kaže na popolno nepoznavanje pojma kemijske vezi. 

Podatki iz grafikona 21 prikazujejo, da slaba polovica (46,6 %) devetošolcev ve, kako so delci 

v molekuli glukoze med seboj povezani s kovalentnimi vezmi. Pomembno pa je poudariti, da 

je skoraj petina (19,4 %) devetošolcev odgovorila, da se atomi med seboj povezujejo z 

ionskimi vezmi in tvorijo molekulo, druga petina (18,5 %) pa je odgovorila, da se ioni 

povezujejo med seboj s kovalentnimi vezmi in tvorijo ionske raztopine. Takšni odgovori 

kažejo na šibko znanje učencev in številnih napačnih razumevanj.  
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Iz podatkov v tabeli 20 je mogoče povzeti, da je le 7,8 % devetošolcev pri nalogi pokazalo 

znanje oz. razumevanje pojma kovalentna vez v kompleksnejši molekuli kot je glukoza, 11,7 

% devetošolcev ima razvita napačna razumevanja teh pojmov, kar 23,3 % devetošolcev je 

imelo pri reševanju srečo ali pomanjkanje samozavesti. Pomanjkanje znanja pri tej nalogi pa 

je izkazalo pri več kot polovici (57,3 %) učencev 9. razreda osnovne šole. Razlog za nizek 

odstotek devetošolcev, ki so pokazali znanje, je lahko tudi v sami zahtevnosti naloge, ker sta 

oba dela naloge po Bloomu opredeljena kot zahtevna, saj sodita na 3. kognitivno raven. 

Predstavljeni rezultati kažejo tudi na težave učencev pri prenosu znanja iz znanih primerov na 

manj znane primere. Torej učenci razumejo, kako se atomi s kovalentnimi vezmi povezujejo v 

molekule pri vodi, težave pa imajo pri razumevanju enakega principa pri glukozi. 

 

11. NALOGA 

11.1  Kateri je ustrezen simbolni zapis za molekulo klora, katere model prikazuje slika? 

 

 

 

 

 

A Cl2
–
 

 
Grafikon 22: Število odgovorov na posamezno možno izbiro pri vprašanju 11.1 

B Cl2 

C 2Cl
–
 

Č 2Cl2 

NN Ni odgovora 

11.2 Svoj odgovor pri vprašanju 11.1 utemelji z izbiro vezi, ki povezuje delce v molekuli klora? 

A 
Med dvema klorovima ionoma se tvori ionska vez in nastane 

molekula. 

 
Grafikon 23: Število odgovorov na 

posamezno možno izbiro pri vprašanju 11.2 

B 
Med dvema klorovima atomoma se tvori dvojna kovalentna 

vez in nastane molekula. 

C 
Med dvema molekulama klora se tvori molekulska vez in 

nastane molekula. 

Č 
Med dvema klorovima atomoma se tvori enojna 

kovalentna nepolarna vez in nastane molekula. 

NN Ni odgovora 

V povprečju so devetošolci dokaj neprepričani (M = 3,10; SD = 1,43) v pravilnost odgovora 

na to vprašanje. Natančnejša analiza odgovorov je podana v tabeli 21. 
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Tabela 21 

 Uspešnost reševanja 11. naloge. 

Prvi del Drugi del Tretji del Opredelitev učenčevega znanja % učencev 

Pravilen Pravilen  4, 5 ali 6 Znanje oz. razumevanje  16 / 15,7 

Pravilen  Nepravilen 4, 5 ali 6 Napačna razumevanja (lažno pozitiven) 17 / 16,6  

Nepravilen  Pravilen 4, 5 ali 6 Napačna razumevanja (lažno negativen) 3 / 2,9 26 / 25,4 

Nepravilen  Nepravilen 4, 5 ali 6 Napačna razumevanja 6 / 5,9  

Pravilen  Pravilen 1, 2 ali 3 Verjetno sreča, pomanjkanje samozavesti  10 / 9,8 

Pravilen  Nepravilen  1, 2 ali 3 Pomanjkanje znanja 33 / 32,4  

Nepravilen Pravilen 1, 2 ali 3 Pomanjkanje znanja 6 / 5,9 50 / 49,1 

Nepravilen Nepravilen 1, 2 ali 3 Pomanjkanje znanja 11 / 10,8  

   Skupaj:  102 / 100 

Enajsta naloga preverja, kako devetošolci povežejo sliko modela molekule elementa s 

simbolnim zapisom za omenjeno molekulo. Kot primer je predstavljen kalotni model 

molekule elementa klora, ki je učencem dobro poznana, saj na tem primeru navadno spoznajo 

kovalentno nepolarno vez. Prvi del naloge sodi na prvo kognitivno raven in drugi del naloge 

na drugo kognitivno raven Bloomove delitve kognitivnih znanj.  

Kot že omenjeno je molekula klora devetošolcem zelo dobro poznana, zato tudi ni 

presenetljivo, da je kar 73,8 % devetošolcev izbralo ustrezni zapis za molekulo klora 

(grafikon 22). Še vedno pa je petina (20,4 %) devetošolcev izbrala za pravilni odgovor ionski 

zapis za molekulo klora, kar kaže na prisotnost napačnih razumevanj, kar je dodatno potrjeno 

z drugima dvema deloma naloge (Tabela 21). Rezultate v drugem delu naloge nam prikazuje 

grafikon 23. Tretjina (33,0 %) devetošolcev je izbrala pravilen odgovor. Posebno pozornost 

pa je potrebno nameniti tudi skoraj tretjini (31,1 %) devetošolcev, ki je za pravilen odgovor 

navedla trditev, da se med dvema klorovima atomoma tvori dvojna kovalentna vez. Rezultati 

kažejo, da devetošolci nimajo težav samo z razumevanjem submikroskopske  in simbolne 

ravni, ampak težavo predstavlja pretvorba med navedenima prezentacijama. Iz odgovorov je 

razvidno, da učenci dvojko, ki označuje dvoatomnost molekule, enačijo z dvojno vezjo, Coll 

in Taylor (2002) pa navajata tudi, da učenci pogosto dvoatomne molekule rišejo kot dva 

ločena simbola, med katerima ni povezave (molekula I2 I  I). 

Podatki v tabeli 21 prikazujejo, da je znanje oz. razumevanje o poznavanju simbolnega zapisa 

in vezi v modelu molekule elementa klora pokazalo 15,7 % devetošolcev, napačna 

razumevanja pri tej temi pa 25,4 % devetošolcev. Kljub razumevanju naloge, saj so oba dela 

naloge rešili pravilno, in nižji oceni samozavesti, tabela prikazuje, da je 9,8 % pri reševanju 

imelo srečo ali pa samo pomanjkanje samozavesti. Pomanjkljivo znanje o kovalentni vez v 

molekuli klora ima skoraj polovica (49,1 %) devetošolcev. 

Glede na težavnost naloge (1 in 2 druga raven Bloomove lestvice kognitivnih znanj) so bila 

pričakovanja o uspešnosti devetošolcev pri reševanju veliko večja, kot prikazujejo podatki v 

tabeli 20. Ugotovitve iz grafikona 22 in 23 kažejo, da učenci poznajo simbolni zapis za 

molekulo klora, vedo pa tudi, da je vez med atomi v molekuli klora kovalentna (64,1 %). Do 

enakih ugotovitev pri preverjanju razumevanja kemijske vezi na primeru molekule joda (I2) 

sta prišla tudi Coll in Taylor (2002). Izkazalo se je, da učenci prepoznajo vez med atomi joda 

kot kovalentno ali kot »pravo« kovalentno (povezuje med seboj atoma dveh enakih 

elementov), o njej pa vedo le, da temelji na principu delitve elektronov. Kljub podobnosti 

kovalentne vezi v molekuli I2 in molekuli Cl2 Coll in Treagust (2001) navajata, da so učenci 

bolj samozavestni pri razlagi kot tudi risanju vezi med delci v molekuli Cl2, saj jim je ta bolj 

poznana.   
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12. NALOGA 

12.1  Na sliki je model kristala kalijevega oksida s formulsko enoto K2O. Kakšna je vez med gradniki v 

kristalu na sliki? 

 

 

 

 

 

A Kovalentna vez. 

  
Grafikon 24: Število odgovorov na posamezno možno izbiro pri vprašanju 12.1 

B Polarna vez. 

C Ionska vez. 

Č Nepolarna vez. 

NN Ni odgovora 

 

12.2 Zakaj si izbral tak odgovor pri vprašanju 12.1? 

A 
Med pozitivno nabitimi kalijevimi kationi in negativno 

nabitimi oksidnimi anioni je vezni elektronski par. 

 
Grafikon 25: Število odgovorov na posamezno 

možno izbiro pri vprašanju 12.2 

B 
Negativno nabiti kalijevi anioni privlačijo pozitivno nabite 

oksidne katione. 

C 
Negativno nabiti kalijevi kationi privlačijo pozitivno 

nabite oksidne anione. 

Č 
Pozitivno nabiti kalijevi kationi privlačijo negativno 

nabite oksidne anione. 

NN Ni odgovora 

V povprečju so devetošolci neprepričani (M = 2,32 ; SD = 1,34) v pravilnost odgovora na to 

vprašanje. Natančnejša analiza odgovorov je podana v tabeli 22. 

Tabela 22 

 Uspešnost reševanja 12. naloge.  

Prvi del Drugi del Tretji del Opredelitev  učenčevega znanja % učencev 

Pravilen Pravilen  4, 5 ali 6 Znanje oz. razumevanje  9/9,0 

Pravilen  Nepravilen 4, 5 ali 6 Napačna razumevanja (lažno pozitiven) 7/7,0  

Nepravilen  Pravilen 4, 5 ali 6 Napačna razumevanja (lažno negativen) 1/1,0 10/10,0 

Nepravilen  Nepravilen 4, 5 ali 6 Napačna razumevanja 2/2,0  

Pravilen  Pravilen 1, 2 ali 3 Verjetno sreča, pomanjkanje samozavesti  5/5,0 

Pravilen  Nepravilen  1, 2 ali 3 Pomanjkanje znanja 31/31,0  

Nepravilen Pravilen 1, 2 ali 3 Pomanjkanje znanja 6/6,0 76/76,0 

Nepravilen Nepravilen 1, 2 ali 3 Pomanjkanje znanja 39/   39,0  

   Skupaj:  100 / 100 

Dvanajsta naloga preverja, kako so devetošolci sposobni svoje znanje prenašati na nove 

primere. Uporabljen primer ionskega kristala je učencem neznana spojina kalijev oksid. 

Naloga od učencev zahteva, da s pomočjo slike modela kristala kalijevega oksida ugotovijo, 

kakšna je vez med gradniki, in ker gre za ionsko vez, sta preverjana pojma tudi anion in 

kation.  
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Grafikon 24 prikazuje, da je več kot polovica (51,5 %) devetošolcev pravilno odgovorila, da 

gre za ionsko vez. Skoraj petina (19,4 %) devetošolcev je navedla, da gradnike v 

predstavljenem modelu povezuje polarna vez. Učenci z napačnim razumevanjem enačijo 

naboj ionov s polarnostjo molekule, kar je razvidno tudi iz grafikona 25. Stevens in sod. 

(2010) navajajo, da učenci pri pojasnjevanju interakcij med elektroni uporabljajo le pojem 

delitev elektronov, z njim pa pojasnjujejo tako kovalentno kot tudi ionski vez (brez uporabe 

periodnega sistema elementov). Podatki iz grafikona 25 prikazujejo, da je pravilen odgovor 

izbrala petina (20,4 %) devetošolcev. Najvišji odstotek (29,1 %)  devetošolcev je odgovoril, 

da je med pozitivnimi kalijevimi kationi in negativno nabitimi oksidnimi anioni vezni 

elektronski par. Sledita jima odgovora, da negativno nabiti kalijevi kationi privlačijo 

pozitivno nabite oksidne anione z 28,2 % in negativno nabiti kalijevi anioni privlačijo 

pozitivno nabite oksidne katione z 18,5 %. 

Neprepričanost devetošolcev pri reševanju te naloge (tabela 22) kaže, da imajo učenci težave 

pri prenosu svojega znanja na nove primere. Znanje oz. razumevanje ionske vezi na primeru 

kalijevega oksida je pokazalo le 9,0 % devetošolcev, le malo več (10,0 %) devetošolcev ima 

pri tej temi razvita napačna razumevanja. Srečo pri reševanju ali pa samo pomanjkanje 

samozavesti je imelo 5,0 % devetošolcev, medtem ko je zelo veliko, kar 76,0 % devetošolcev, 

imelo premalo znanja, da bi nalogo uspešno rešili. Število devetošolcev, ki je pravilno 

ugotovilo vez v kristalu kalijevega oksida, je večje od polovice, kar je zelo dober rezultat. Pri 

kombinaciji obeh odgovorov pa je odstotek devetošolcev zelo nizek, za kar je lahko razlog v 

večji zahtevnosti naloge zaradi uporabe manj znanega primera za ionske kristale in višji 

kognitivni ravni naloge (2. in 3. raven). Pri odgovarjanju na drugi del naloge je razvidno, da 

imajo učenci težavo s povezovanjem pojmov pozitiven, negativen, kation in anion, na kar pa 

vpliva tudi omenjena neuporaba periodnega sistema elementov. 

 

13. NALOGA 

13.1  Pri tvorbi katere vezi med delci imajo pomembno vlogo elektrostatske privlačne sile? 

A Ionske vezi. 

 
Grafikon 26: Število odgovorov na posamezno možno izbiro pri 

vprašanju 13.1 

B Ionske in kovalentne vezi. 

C Kovalentne vezi. 

Č 
Niti pri tvorbi ionske, niti kovalentne 

vezi. 

NN Ni odgovora 

13.2  Zakaj si izbral tak odgovor pri vprašanju 13.1? 

A 
Ioni imajo po površini razporejen električni naboj, kar 

privlači nasprotno nabite ione. 

 
Grafikon 27: Število odgovorov na posamezno 

možno izbiro pri vprašanju 13.2 

B 
Atomi in ioni imajo po površini razporejen električni 

naboj, kar predstavlja vezne elektronske pare. 

C 
Niti ioni, niti atomi, ne tvorijo električnih sil, ampak vezne 

valenčne elektrone. 

Č 
Kovalentna vez je privlak med dvema atomoma nekovin, in 

jo predstavlja samski elektronski par. 

NN Ni odgovora 
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V povprečju so devetošolci neprepričani (M = 2,27; SD = 1,25) v pravilnost odgovora na to 

vprašanje. Natančnejša analiza odgovorov je podana v tabeli 23. 

Tabela 23 

 Uspešnost reševanja 13. naloge. 

Prvi del Drugi del Tretji del Opredelitev učenčevega znanja % učencev 

Pravilen Pravilen  4, 5 ali 6 Znanje oz. razumevanje  2 / 2,0 

Pravilen  Nepravilen 4, 5 ali 6 Napačna razumevanja (lažno pozitiven) 1/ 1,0  

Nepravilen  Pravilen 4, 5 ali 6 Napačna razumevanja (lažno negativen) 1 / 1,0 12 / 11,9 

Nepravilen  Nepravilen 4, 5 ali 6 Napačna razumevanja 10 / 9,9  

Pravilen  Pravilen 1, 2 ali 3 Verjetno sreča, pomanjkanje samozavesti  18 / 17,8 

Pravilen  Nepravilen  1, 2 ali 3 Pomanjkanje znanja 8 / 7,9  

Nepravilen Pravilen 1, 2 ali 3 Pomanjkanje znanja 6 / 5,9 69 / 68,3 

Nepravilen Nepravilen 1, 2 ali 3 Pomanjkanje znanja 55 / 54,5  

   Skupaj:  101 / 100 

Trinajsta naloga je preverjala, kako učenci poznajo elektrostatske privlačne sile, ki so 

izrednega pomena pri razumevanju ionske vezi. Oba dela naloge po Bloomu sodita v tretjo 

kognitivno raven, zato je tudi zahtevnost naloge večja. 

Podatki na grafikonu 26 prikazujejo, da tretjina (29,1 %) devetošolcev pozna elektrostatske 

privlačne sile in se zavedajo, da so omenjene sile zelo pomembne pri tvorbi ionske vezi. 

Kar tretjina (33,0 %) je podala odgovor, da so elektrostatske privlačne sile pomembne tako pri 

kovalentni kot pri ionski vezi, petina (20,4 %) jih je odgovorila, da elektrostatske sile 

sodelujejo le pri tvorbi kovalentne vezi. 16,5 %, devetošolcev je odgovorilo, da elektrostatske 

sile ne sodelujejo niti pri ionski niti pri kovalentni vezi. Tudi iz grafikona 27 je razvidno, da 

so odgovori devetošolcev razpršeni čez vse možne izbire. Tako je pravilen odgovor, da imajo 

ioni po površini razporejene električni naboj, kar privlači nasprotno nabite ione, izbrala nekaj 

več kot četrtina (26,2 %) devetošolcev. Druga četrtina (25,2 %) je odgovorila, da imajo tako 

ioni kot atomi po površini razporejen naboj, kar predstavlja vezne elektronske pare. Malo več 

kot četrtina (28,2 %) devetošolcev je izbrala odgovor, da niti atomi niti ioni ne tvorijo 

električnih sil. 18,5 % devetošolcev je odgovorilo, da kovalentno vez predstavlja samski 

elektronski par.  

V skladu z razpršenostjo zgornjih odgovorov so pričakovani tudi podatki, predstavljeni v 

tabeli 22. Z uporabo znanja in razumevanja o vlogi privlačnih elektrostatskih sil je nalogo 

rešilo le 2,0 % devetošolcev.  Pri 11,9 % devetošolcev so razvita napačna razumevanja na to 

temo. 17,8 % je oba dela naloge rešilo pravilno, vendar z zelo nizko oceno prepričanosti v 

svoje odgovore. Pri reševanju so imeli pomanjkanje samozavesti ali pa le srečo. Premalo 

znanja in slabšo prepričanost v svoje odgovore, da bi uspešno rešili nalogo, pa sta imeli kar 

dobri dve tretjini (68,3 %) devetošolcev (tabela 23). Ta naloga je ena izmed zahtevnejših 

nalog na preizkusu znanja, saj so elektrostatske privlačne sile učencem zelo abstraktne in jih 

učenci težko vključijo v svoje znanje in razumevanje. V sladu s pričakovanji predstavljeni 

rezultati kažejo na nizko raven razumevanja, za katerega je značilno, da učenci kemijsko vez 

vidijo le kot posledico privlačnih sil med atomoma (Wang & Barrow, 2013). Učenci pa tako 

ionsko kot kovalentno vez razlagajo kot delitev elektronov med dvema atomoma  (Luxford & 

Bretz, 2013).   
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5 Zaključek 

Raziskava je glede na zastavljene cilje razdeljena na dva dela. Prvi del pregledno obravnava 

predstavitev kemijske vezi v potrjenih učbenikih in delovnih zvezkih, drugi del pa se nanaša 

na razumevanje kemijske vezi pri devetošolcih ob zaključku osnovne šole. Na osnovi 

podatkov, pridobljenih v obeh dveh delih raziskave, so podani odgovori na v nadaljevanju 

navedena raziskovalna vprašanja. 

Ali učbeniki in delovni zvezki pri obravnavi kemijske vezi predstavljajo tudi submikroskopsko 

raven in v kakšnem obsegu? 

Podrobna analiza veljavnih učbenikov in delovnih zvezkov je pokazala, da je 

submikroskopska raven bolj prisotna v učbenikih kot v delovnih zvezkih. Učenci se na 

submikroskopski ravni v okviru ionske vezi spoznajo s spojino natrijev klorid, v okviru 

kovalentne vezi pa se seznanijo tako z molekulami posameznih elementov kot tudi 

molekulami spojin. Iz opisne analize veljavnih učbenikov lahko zaključimo, da je od treh 

ravni kemijskega pojma v učbenikih najbolj prisotna simbolna raven, sledi ji 

submikroskopska in v najmanjšem obsegu je zastopana makroskopska raven. Pri tem je 

pomembno poudariti, da je pogosto prisotno prepletanje simbolne in submikroskopske ravni, 

redkeje pa je prikazana kombinacija submikroskopske in simbolne ravni in kombinacija vseh 

treh ravni kemijskega pojma. Enake rezultate prikazujejo tudi številčne vrednosti analize 

delovnih zvezkov, kjer tako pri ionski kot pri kovalentni vezi najbolj izstopajo naloge, ki 

preverjajo razumevanje simbolne ravni. Pri ionski vezi simbolni ravni sledi submikroskopska 

raven, pri kovalentni vezi pa makroskopska raven. Analiza rezultatov je pokazala tudi, da se 

vrednosti zastopanosti posamezne ravni kemijskega pojma zelo razlikujejo med veljavnimi 

učbeniki (Tabela 8), iz česar lahko zaključimo, da učbeniki, ki so izšli kasneje, vsebujejo več 

sumbikropredstavitev kot tudi slikovnega gradiva na makroskopski ravni. 

Ali devetošolci ob zaključku šolanja statistično pomembno bolje razumejo kemijsko vez na 

simbolni kot na submikroskopski ravni? 

Ugotovitve na osnovi rezultatov preizkusa znanja kažejo, da so učenci najbolj uspešni pri 

reševanju nalog oz. delov nalog, ki preverjajo razumevanje simbolne ravni. Najmanj uspešni 

pa so pri reševanju nalog, ki so preverjale razumevanje submikroskopske ravni pri manj 

znanih primerih oz. slikah modelov na delčni ravni (kalcijev oksid, magnezijev oksid, 

glukoza, itd.). Analiza rezultatov je pokazala tudi, da so bili učenci bolj samozavestni in tudi 

bolj uspešni pri reševanju nalog, ki preverjajo razumevanje kovalentne vezi, kot pri nalogah, 

ki preverjajo razumevanje ionske vezi. Učenci imajo težave z neustrezno rabo pojmov 

polarnost molekule in naboj iona, kar posledično vodi v neuspešnost pri reševanju. Rezultati 

kažejo tudi, da imajo učenci težave pri razumevanju pojma kemijska vez, saj ne vedo, kdaj 

kemijska vez nastane z delitvijo elektronskega para valenčnih elektronov dveh atomov in kdaj 

kemijska vez nastane zaradi privlačnih sil med dvema nasprotno nabitima ionoma. Naloge 

zato rešujejo po pravilu, da se dve nekovini povezujta s kovalentno vezjo in kovina se z 

nekovino povezuje z ionsko vezjo. 

Ali imajo devetošolci težave pri pretvarjanju med prezentacijami (makroskopsko, 

submikroskopsko in simbolno ravnijo) pri temi kemijska vez? 

Raziskava se je bolj osredotočala na pretvarjanje med simbolno ravnijo in submikroskopsko 

ravnijo, manj pozornosti pa je namenjala makroskopski ravni. Ugotovitve kažejo, da imajo 

učenci težave pri pretvarjanju med makroskopsko in submikroskopsko ravnijo in posledično 

lastnosti makroskopske ravni enačijo z lastnostmi na submikroskopski, tako so učenci trdno 

agregatno stanje glukoze enačili z obliko ionskih kristalov na submirkoskopski ravni. 

Ugotovitve kažejo, da imajo učenci težave tudi pri pretvarjanju med submikroskopsko in 

simbolno ravnijo tudi pri njim poznanih primerih slik modelov molekul. Pri tem je potrebno 

izpostaviti: (1) več kot tretjina učencev ne pozna zapisa za ionsko vez (na primeru 
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subimkroskopskega modela); (2) učenci poznajo kemijsko formulo za molekulo, skoraj 

četrtina učencev pa je odgovorila, da imajo atomi v molekuli naboj; (3) petina učencev 

navaja, da se atomi z ionskimi vezmi povezujejo v molekulo in (4) petina učencev navaja, da 

slika modela dvoatomne molekule elementa prikazuje molekulo z nabojem, poleg tega pa 

imajo tudi težave z ločitvijo in uporabo pojmov naboj iona, dvoatomna molekula in dvojna 

vez.. 

 

Uporaba zaključkov v izobraževalnem procesu 

Raziskave o razumevanju kemijske vezi pri učencih so bile že narejene, vendar je v našem 

šolskem prostoru to ena prvih raziskav, še posebej s področja kemijske vezi z uporabo 

trodelnega preizkusa znanja. Odgovori, pridobljeni s takim preizkusom znanja, so omogočili 

vpogled v znanje in razumevanje kemijske vezi predvsem na submikroskopski ravni, ki je eno 

od bolj abstraktnih področij kemije. Razlike med učbeniki in delovnimi zvezki z novejšimi 

letnicami izdaje in tistimi s starejšimi letnicami so opazne, saj novejši učbeniki in delovni 

zvezki kemijske vezi ne razlagajo oz. preverjajo samo na simbolni ravni, ampak so vedno bolj 

prisotni tudi elementi submikroskopske in makroskopske ravni. Predstavitev rezultatov 

preizkusa znanja so izrednega pomena tudi za učitelje, ki poučujejo v osnovnih šolah, saj je iz 

ugotovitev razvidno, katera so področja, ki učencem predstavljajo največje težave pri 

razumevanju in nadgradnji svojega znanja. Učitelj zato učni proces prilagodi tako, da nekaj 

dodatne pozornosti nameni tudi preverjanju pojmov, ki po naših ugotovitvah učencem 

predstavljajo težave. Učenci bodo skozi takšen učni proces oblikovali bolj popolne mentalne 

modele, osvojeno znanje bo zato trajnejše, njegova nadgradnja pa ne bo povzročala težav. 

 

Smernice za nadaljnje raziskovanje 

Z oblikovanim trodelnim preizkusom znanja smo dobili odgovore o razumevanju kemijske 

vezi (ionske in kovalentne) pri učencih 9. razreda ob zaključku osnovne šole, torej pri 

prehodu v srednjo šolo. Z namenom, da bi dobili še večji vpogled v osvojeno znanje učencev, 

bi preizkus znanja razširili še na učence 8. razreda, ki so kemijsko vez ravno spoznali in so še 

v fazi osvajanja znanja, ter na učence prvega letnika srednje šole, ki osvojeno znanje ionske in 

kovalentne vezi že nadgrajujejo z vodikovo vezjo, kovinsko vezjo in Van der Waalsovimi 

vezmi. Po vzoru avtorjev iz tujine bi trodelni preizkus znanja razširili v štiridelnega in tako 

posamezno vrednotili samozavest pri reševanju prvega dela naloge in samozavest pri 

reševanju obeh delov naloge. Raziskava tega magistrskega dela je le začetek raziskovanja 

razumevanja kemijske vezi, prostora za nadgradnjo je še veliko.    
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