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Tako kot pri »fizikalnih spremembah« so tudi pri 
spremembah, ki označujejo trajnejšo in nepovratno 
spremembo snovi in jih označujemo kot »kemijske 
spremembe«, raziskovalci zasledili podobno zaporedje 
v razumevanju teh sprememb. Najzgodnejše razlage so 
označene kot »izginjanje«. Pri gorenju snov preprosto 
izgine. Tega razmišljanja ne zasledimo le pri mlajših, 
ampak je ali je vsaj še pred kratkim (nekaj deset let) 
bila razširjena predstava odraslih o tem, kaj se zgodi 
s snovjo pri gorenju. Če se želimo nečesa znebiti, je 
najbolje to zažgati. In pred desetletji se je množično 
zažigalo odpadke. Deponije odpadkov so gorele in ker 
še ni bilo ločenega zbiranja, so goreli tudi nevarni od-
padki. Šele postopoma se je družba ozavedla, da se s 
tem nevarnih snovi ne znebimo, ampak jih pogosto 
spremenimo v še bolj nevarne, kot je bil odpadek, in 
jih razpršimo po zraku na večje področje. 

Naslednja stopnja razumevanja gorenja je »preme-
stitev«, pri tem snov le zamenja lokacijo. Voda, ki jo 
dokažemo kot produkt gorenja, je že bila v snovi pred 
gorenjem. »Les je bil vlažen«, zato se pojavijo kapljice 
vode. Razlika med ogljem in pepelom je le v tem, da 
oglje vsebuje še vodo, zato je tudi bolj črno, pepel pa 
je popolnoma suh in siv. Snovi, ki gorijo, vsebujejo že 
vse snovi, ki pri gorenju nastajajo. »Plini, ki nastanejo 
pri gorenju, so že bili v snovi, ki je zgorela.« »Dim, ki 
nastane pri gorenju lesa, je bil že v lesu.« 

Pri razlagah, ki so označene kot »modifikacija«, gre 
le za manjše spremembe snovi. Razlage so precej od-
visne tudi od snovi, ki gorijo. Gorenje alkohola je na 
primer podobno izhlapevanju vode. Raziskovalci ugo-
tavljajo, da pri otrocih ne gre za enotni model razlage 
gorenja. To je lahko le sprememba barve ali spremem-
ba stanja snovi (iz tekočega v plinasto). Pri opazovanju 
gorenja plinskega gorilnika ugotavljajo, da je plin, ki 
prihajajo v gorilnik, isti kot tisti, ki je nad plamenom, 
le da je ta bolj vroč. 

Še učenci, stari med 13 in 14 let, razlagajo kemijske 
reakcije med plini, kar je na primer gorenje zemeljske-
ga plina, le kot mešanje snovi in nastajanje zmesi. Pri 
tem se lahko spremeni le nekaj lastnosti, na primer 
barva, snovi pa ostajajo iste. 

V razlagah, ki so označene kot »transmutacija« ali 
»kemijska reakcija«, se snov tako spremeni, da je ni 

več mogoče vrniti v začetno stanje, v stanje pred gore-
njem. Nastanejo nove snovi, ki so popolnoma drugač-
ne od tistih pred gorenjem ali pred kemijsko reakcijo. 
Pri teh razlagah gorenja je precej nejasna vloga kisika. 
Ker je neviden in ga večinoma ni potrebno posebej 
dodajati, je tudi nepotreben ali pa je v razlagah zaznati 
pomembnost kisika, vendar ne v kvantitativnem po-
menu. 

Razumevanje gorenja je precej povezano tudi z ra-
zvojem pojma toplota. Kar nekaj raziskav dokazuje, 
da otroci razumevajo toploto kot snov, zato toplota 
prispeva k masi snovi, ki jo segrevamo. Skoraj polovi-
ca vprašanih učencev je odgovorila, da je kos vročega 
bakra težji od hladnega bakra. 

Razumevanje gorenja in drugih kemijskih spre-
memb je povezano tudi z razvojem razumevanja ohra-
njanja snovi oziroma ohranjanjem mase pri fizikalnih 
in kemijskih spremembah. Razumevanje ohranjanja 
mase je najzahtevnejše prav pri kemijskih spremem-
bah. Pojavljajo se zamisli, da pri gorenju nastanejo 
popolnoma novi produkti, ki niso posledica reorga-
nizacije delcev, zato se tudi masa ne ohranja. V raz-
mišljanju učencev obstaja tesna zveza med spreminja-
njem snovi in spreminjanjem mase. »Ko se spreminja 
stanje in barva snovi, se spremeni tudi masa.« Poja-
vlja se tudi stopnjevanje v razumevanju spreminjanja 
snovi pri kemijskih reakcijah. »Snov se lahko ohranja, 
spremijo se le nekatere njene lastnosti.« Pri sušenju se 
na primer lahko spremeni barva, snov pa se ohrani. 
Lahko pa so spremembe tako velike, da se spremeni 
tudi snov, to naj bi se dogajalo pri gorenju. 

Tako kot pri premagovanju in preoblikovanju dru-
gih napačnih pojmov so tudi pri razumevanju gorenja 
pomembne nove izkušnje, ki vodijo k novim premi-
slekom o tem, kaj se pri gorenju dogaja. Kako do no-
vih izkušenj in kakšne naj te izkušnje bodo, je nekaj 
napisanega tudi v tej številki Naravoslovne solnice v 
prispevku z naslovom  Učna vsebina gorenje v 4. in 5. 
razredu OŠ.
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